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RESUMO 

 

 

As manchetes jornalísticas são construídas a partir da enunciação do jornalista que define os 

modos como vai ressaltar a matéria mais importante do periódico. Neste contexto, o estudo se 

insere na discussão dos modos de endereçamento das manchetes publicizadas nas capas do 

jornal Correio do Povo, nas três últimas edições dos dias posteriores ás vitórias da seleção 

brasileira na Copa do Mundo de Futebol. Trata-se, portanto, de um recorte que engendra as 

relações entre o campo do jornalismo e futebol, a partir da análise das manchetes e dos modos 

de enunciação jornalística. Decorrente deste cenário, o problema de pesquisa é: Como o 

futebol brasileiro - que é referência de sucesso na maioria dos países, de onde nasceram 

grandes craques que conquistaram a Europa e o resto do mundo, que tem a paixão pelo 

futebol como uma tradição – descreve as conquistas mundiais brasileiras através das 

manchetes do jornal Correio do Povo? Que mudanças ocorreram nas enunciações jornalísticas 

nestes episódios? Justifica-se a pesquisa, em razão da percepção de que, através dos anos, os 

discursos modificaram-se. A mídia é a grande disseminadora do futebol, e através dela é que 

as informações chegam aos torcedores. Então, de forma comparativa, através de processos 

observacionais qualitativos e análise do discurso, buscou-se responder como o mesmo jornal 

contou as vitórias da seleção brasileira, contextualizando a época histórica do país. A grande 

questão é entender e comparar os diferentes momentos políticos e sociais do país em cada 

uma das conquistas e o modo como podem ter repercutido na construção das vitórias nas três 

Copas do Mundo nos anos de 1970, 1994 e 2002. 

 

Palavras-chave: Manchete jornalística, Enunciação e Copa do Mundo. 
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ABSTRACT 

 

The newspaper headlines are built from the journalist's statement that defines the ways in 

which the matter will highlight the most important journal. In this context, the study is part of 

the discussion of addressing modes publicized the headlines on the covers of People's 

newspaper The Mail, in the last three editions days after the victories of the national team in 

World Cup Football. It is, therefore, a crop that generates relations between the field of 

journalism and football from the headlines and analysis of modes of journalistic statement. 

Due to this scenario, the research problem is: As the Brazilian football - which is a benchmark 

of success in most countries, where they were born great stars who conquered Europe and the 

rest of the world, who have the passion for football as a tradition - describes the achievements 

of Brazil by world headlines from the newspaper Mail the People? What changes occurred in 

the journalistic pronouncements in these episodes? Research is justified, because of the 

perception that, over the years, the speeches have changed. The media is the great 

disseminator of football, and through it is that the information arrives to the fans. So, in a 

comparative way, through processes and observational qualitative discourse analysis, we 

sought to answer how the same newspaper said the victories of Brazilian team, 

contextualizing the historical epoch of the country. The big question is to understand and 

compare the different social and political moments of the country in each of the achievements 

and how they may have influenced the construction of victories in three World Cups in the 

years 1970, 1994 and 2002. 

 

  

Keywords: Headline news, Enunciation, the World Cup. 
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Viver! 

E não ter a vergonha 

De ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

          Um eterno aprendiz... 

Gonzaguinha (O que é, o que é?)
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se insere nas reflexões que englobam o campo das mídias e o esporte. A 

temática volta-se, para modos de endereçamento, enunciação e Copa do Mundo, uma vez que 

o estudo estrutura-se na análise das capas que fizeram a cobertura dos três títulos brasileiros 

(1970, 1994 e 2002) no jornal Correio do Povo de Porto Alegre - RS. 

A delimitação é feita a partir das manchetes jornalísticas. Estas são construídas a partir 

da enunciação do jornalista que define os modos como vai ressaltar a matéria mais importante 

do periódico. Neste contexto, o estudo se insere na discussão dos modos de endereçamento 

das manchetes ―publicizadas‖ nas capas do jornal Correio do Povo, nas três edições dos dias 

posteriores ás vitórias da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol. Trata-se, portanto, 

de um recorte que reúne jornalismo, futebol, manchete e enunciação jornalística. 

O futebol brasileiro é referência de sucesso na maioria dos países. Grandes craques 

que nasceram aqui conquistaram a Europa e o resto do mundo. A paixão pelo futebol é uma 

tradição nacional que é passada de pai para filho. Mesmo quem não se interessa tanto pelo 

esporte acaba sendo um torcedor vibrante em época de Copa do Mundo.  

 O futebol tem essa crescente força entre o povo, em especial entre os brasileiros, 

graças á divulgação que é exercida pela mídia. Rádio, televisão e internet são alguns dos 

meios mais conhecidos e utilizados. Porém, é no jornal impresso que o torcedor pode 

acompanhar, com a sua imaginação, o tão festejado gol lance a lance. É através dele, 

folheando página por página, cada qual no seu tempo, que o povo brasileiro pôde viver e 

reviver tantas vezes a conquista da sonhada Copa do Mundo. 

Através dos anos, os discursos modificaram-se. A mídia é a grande disseminadora do 

futebol, e através dela é que as informações chegam aos torcedores. Como o mesmo jornal 

pode escrever de maneira diversa sobre as vitórias de uma seleção que tem um país com 

problemas variados? A grande questão é entender e comparar os diferentes momentos 

políticos e sociais do país em cada uma das conquistas e o modo como podem ter repercutido 

na construção das vitórias nas Copas do Mundo nos anos de 1970, 1994 e 2002. 

A primeira conquista do Brasil na Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu em 

1958, na Suécia, trouxe um ar de supremacia e orgulho ao povo brasileiro. Na Copa de 62, no 

Chile, o Brasil volta a participar, mas dessa vez sem precisar das eliminatórias, pois já tinha 

vaga garantida com a vitória da edição anterior. Nesse ano, o Brasil tornou-se bicampeão 
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mundial de futebol. O próximo ano como campeão do torneio é 1970, onde começa nosso 

estudo. Nossa seleção vai ao México, e com uma vitória sobre a Itália, entra para história 

como sendo três vezes campeã mundial. 

Com um jejum de vinte e quatro anos a seleção brasileira, dessa vez capitaneada por 

Dunga, levanta a taça novamente em 1994, nos Estados Unidos. A próxima edição em que o 

Brasil sai como campeão, acontece só no ano de 2002 com a Copa do mundo da Ásia. Todas 

as Copas foram disputadas com garra pela seleção, que sempre fora empurrada para frente 

pela sua torcida. 

Diante deste contexto, a problemática de pesquisa deste estudo é investigar os modos 

como são enunciados, em diferentes épocas (governos, ditadura, crises econômicas, fome, 

democracia e outros problemas), as vitórias da seleção brasileira de futebol?.  

O objetivo geral do estudo é entender que critérios foram usados para a montagem das 

capas do periódico Correio do Povo nas datas de 1970, 1994 e 2002, de modo a apontar os 

critérios de noticiabilidade que foram utilizados para descrever estes acontecimentos de 

importância mundial do futebol.  

Dentro dos objetivos específicos destacam-se: a descrição das mudanças e evoluções 

de linguagem nas edições do periódico Correio do Povo desde 1970 até o último título 

conquistado em 2002; o mapeamento do discurso das três capas correspondentes as edições 

do jornal; a contextualização dos diferentes momentos históricos das datas do mundial e a 

comparação dos modos de enunciação das manchetes publicizadas no impresso. 

A busca do entender como são formadas e divididas as editorias de um jornal é sempre 

incessante. Cada editoria tem um lugar pré-determinado dentro do periódico. Política, 

economia, cultura, saúde, e esporte fazem uso de um espaço estabelecido previamente. A 

grande questão está em como o esporte é relacionado por inúmeras vezes com outras editorias 

e o que faz uma matéria esportiva ganhar capa. A capa é almejada por todo profissional da 

área. Todos imaginam suas matérias estampando a primeira página, porque é ali que há maior 

notoriedade. A reportagem que ilustra a capa com certeza é a mais lida no jornal e todo 

jornalista quer ser ―lido‖.  

A capa contém além da manchete principal, uma série de manchetes secundárias. 

Nessas manchetes estão o que de mais importante aconteceu no dia que passou. Nelas estão os 

números da bolsa de valores, a situação da saúde, possíveis acidentes, etc. O intrigante é o que 

caracteriza a final de um campeonato mais interessante que as outras manchetes escolhidas. A 

manchete principal não é escolhida somente pela importância, ela é escolhida também pelo 
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que chama mais a atenção do leitor. O caderno de esporte tem maior leitura que o resto do 

jornal na maioria das vezes.  

Nos dias atuais em que o tempo para ler é raro, normalmente escolhemos o que mais 

se identifica com nosso cotidiano. É nesse caso que o jornal é lido ―de trás pra frente‖. Então, 

se a matéria de capa falar daquilo que o leitor mais gosta o jornal, por sua vez, vende mais. E 

é aí que está o discernimento entre o que é mais importante e o que pode ou não, ser capa em 

outra edição. 

O que se vê normalmente sobre esporte nas capas de periódicos, é o futebol. Não 

porque as mídias dêem mais importância a este esporte mais que aquele, mas sim porque o 

Brasil é o ―país do futebol‖. A tradição de ser apaixonado por esse esporte é passada ao longo 

dos anos de pai pra filho. É em decorrência disso que se forma um círculo que começa em 

casa, passa pela televisão, jornais, revistas, internet, rádio e volta para a casa. Num país onde 

se fala de futebol em cada roda de bar, em que qualquer intervalo comercial anuncia futebol, 

em que cada fim de semana se vive futebol, o mais provável é que nos deixemos contagiar por 

essa onda e acabemos por nos interessar ainda mais pelo assunto. 

Neste sentido, este projeto se justifica pela relevância de associar assuntos como 

história e futebol. O "país do futebol" é o Brasil. Seguindo esta linha de raciocínio, a pesquisa 

se justifica por meio de um estudo de como esse fenômeno que é o esporte pode ultrapassar 

barreiras sociopolítico culturais em diferentes contextos temporais. 

Também se justifica, porque a autora do estudo assim como os leitores do caderno de 

esporte é fã de futebol. Desde criança suas brincadeiras eram ligadas ao esporte.   Também 

sempre sonhou em se aprofundar na área da história do país. Grandes responsáveis pelo 

aumento desse interesse foram as disciplinas de História do Jornalismo I e II, ofertadas pelo 

curso de jornalismo. Nelas fica evidente que o fato se repete, mas que a notícia é contada de 

maneiras diferentes, pois o meu olhar sempre será distinto do olhar do meu colega e ambos 

mudam com o tempo. Certo dia, a professora Sibila Rocha disse em aula que ―o jornalista é 

um contador de histórias‖.  Os contadores de histórias (jornalistas) no caso do jornal Correio 

do Povo mudaram conforme os anos passaram, porém a história era a mesma sempre ―a 

vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol‖. Nessa pesquisa pretende-se 

analisar de que forma as ―vozes‖ do jornal narraram a conquista que se repetiu por cinco 

edições. 

A cada quatro anos vemos o país vibrar em cada jogo. Vemos também pessoas que, 

via de regra, nem se importam com futebol debaterem sobre quais são os melhores jogadores 

ou como foi o gol da última partida. A Copa do Mundo tem essa paixão. Ela traz à tona esse 
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sentimento que faz corintianos e palmeirenses se abraçarem, colorados e gremistas 

comemorarem em um mesmo ambiente o verdadeiro espírito esportivo. 

Esse trabalho consiste em poder desenvolver um paralelo entre as notícias sobre as 

conquistas brasileiras nas copas e das demais manchetes publicadas em cada uma das cinco 

edições. Dentro desse relato, foram descritas diferentes abordagens de notícias também 

importantes para a sociedade e o país, e a sua proporção de destaque e intensidade em relação 

a grande reportagem do dia: a conquista brasileira na Copa do Mundo de Futebol. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O acontecimento jornalístico 

 

A base do bom jornalismo é saber informar a sociedade sobre o que acontece no 

mundo. Porém, mais que isso, é necessário saber o que realmente é relevante ao ponto de se 

tornar notícia. Para ser um acontecimento jornalístico não basta apenas acontecer, deve ser 

algo de extraordinário. Um casamento que acontece não deixa de ser um acontecimento, mas 

não é fundamental que o mundo saiba sobre ele. Mas, se o casamento é o de um príncipe 

inglês esse contexto muda. Porque é de suma importância para a população mundial. Então, se 

há importância, se é fundamental, ou imprevisível, esse fato passa a ser um acontecimento 

jornalístico. Rodrigues (1988) expõe o que entende por acontecimento jornalístico 

 

O acontecimento jornalístico é, por conseguinte, um acontecimento de natureza 

especial, distinguindo-se do número indeterminado dos acontecimentos possíveis em 

função de uma classificação ou de uma ordem ditada pela lei das probabilidades, 

sendo inversamente proporcional à probabilidade de ocorrência. Neste sentido, faz 

parte de um conjunto relativamente restrito que pertence a um universo muito vasto. 

(RODRIGUES, 1988, p. 27) 

 

 São muitos os aspectos que podem tornar os atos notáveis. Um deles, segundo 

Rodrigues é o do excesso. Tudo que é demais acaba por se tornar diferente do resto. Passando 

essa visão para algo cotidiano, é como imaginar alguém que use roupas sóbrias ao lado de 

alguém que use roupas coloridas ao extremo. A segunda certamente atrairá mais olhares do 

que a primeira. Isso é resultado do excesso. Assim também acontece com a notícia. Se uma 

mulher dá a luz a uma criança, é um acontecimento rotineiro. Entretanto, se outra mulher tem 

quadrigêmeos, isso vira notícia, pois é incomum. 

 Outro aspecto para se ter uma notícia é o da falha. Pode partir de um defeito ou de 

uma irregularidade. Um acidente de trânsito é um exemplo de falha que gera uma notícia. 

Essa falha pode ser mecânica, do motorista, ou até mesmo da rodovia que estava esburacada. 

O que interessa é que desse erro resultou um acontecimento jornalístico. A falha decorre do 

que não teve êxito. Ou seja, não ocorreu como o previsto. E, sendo assim, não é comum. 

 A inversão também é um aspecto para se ter um acontecimento jornalístico. Trata-se 

de outra maneira de diferir o que é rotineiro e esperado do que é surpreendente. Em um jogo 

de futebol o esperado é que haja gols. Mas, se o gol feito for contra o próprio time há uma 
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inversão. Nesse caso o gol será muito mais noticiado do que um gol normal, por ser tratar de 

algo singular.  

 

O racional é da ordem do previsível, da sucessão monótona das causas, regida por 

regularidades e por leis; o acontecimento é imprevisível, irrompe acidentalmente à 

superfície epidérmica dos corpos como reflexo inesperado, como efeito sem causa, 

como puro atributo. (RODRIGUES, 1988, p. 29) 

 

No entanto, existem, segundo Rodrigues (1988), os meta-acontecimentos. Estes por 

sua vez, são acontecimentos de nível simbólico, e não de nível natural como os já 

mencionados neste artigo. Uma vez que o discurso de algo se torna um acontecimento. Um 

exemplo disso são as narrações de concursos, ou a transmissão das olimpíadas. O discurso 

torna-se a notícia, pois faz parte do que acontece naquele momento. É uma espécie de 

acontecimento assistido. Isso ocorre quando algo acontece diante dos mídias. 

 
Os meta-acontecimentos são, por isso, acontecimentos discursivos, actualizações de 

enunciados pertencentes a vários regimes enunciativos que se encadeiam entre si 

segundo regras de encadeamento próprias. (RODRIGUES, 1988, p. 30) 

 

 Sendo assim, quando um acontecimento é relatado por um mídia, este acaba por se 

tornar um novo acontecimento. Este acontecimento não se trata de uma simples locução, mas 

sim de um acto ilocutório. Segundo Austin: ―actos ilocutórios são os que acontecem ao 

dizerem-se dos sons que pertencem a um determinado vocabulário, organizados segundo as 

prescrições de uma determinada gramática e possuindo uma determinada significação.‖ 

(Austin, 1975, p. 181). Com base em Austin, consideramos que ilocutórios são aqueles atos 

discursivos em que se pratica uma ação além de produzir um enunciado. 

 Os meta-acontecimentos envolvem também outra família de atos que são denominados 

por actos perlocutórios. Segundo Austin, (1975) o ato perlocutório é o que causa efeitos 

 
Dizer qualquer coisa provocará (...) certos efeitos sobre os sentimentos, os 

pensamentos, os actos do auditório, ou daquele que fala ou de outras pessoas ainda. 

E nós podemos falar (...) com a intenção ou o propósito de suscitar esses efeitos. (...) 

Chamamos a um tal acto um acto perlocutório ou uma perlocução. (AUSTIN, 1975, 

p. 99) 

  

O ato perlocutório vem de uma ação estabelecida em consequência de um ato 

ilocutório. Ou seja, é o resultado. A conquista da taça de campeão do mundo pelo Brasil é 

sem dúvida um exemplo de meta-acontecimento. A partir do momento que todos os mídeas 

estão voltados para uma decisão mundial a própria transmissão se torna um acontecimento, de 

acordo com Rodrigues (1988). 
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Ao darem conta dos actos enunciativos, os media não só lhes conferem notoriedade 

pública, alargando assim indefinidamente o âmbito e o alcance das transformações 

que operam no mundo, como realizam igualmente novos actos ilocutórios e 

perlocutórios de acordo com as suas próprias regras enunciativas. (RODRIGUES, 

1988, p. 31) 
 

 Seguindo essa linha de pensamento, compreendemos que os acontecimentos 

jornalísticos são frutos de algo notório que resultou de algum fato extraordinário. O projeto 

trata das conquistas da Copa do Mundo pelo Brasil e isso se torna um acontecimento 

jornalístico por não ser algo comum, por ser algo de importância mundial e por se tratar de 

um discurso que por si só já é um acontecimento. 

 

2.2 O gatekeeper na seleção de notícias 

 

 O termo gatekeeper vem do inglês e significa porteiro. No caso do jornalismo esse 

―porteiro‖ tem a função de regular, ou filtrar o que fará ou não parte de uma edição 

jornalística. Isso significa dizer que é o gatekeeper quem hierarquiza, seleciona e determina o 

que é ou não notícia. O termo foi usado pela primeira vez em 1947, pelo psicólogo social Kurt 

Lewin em um artigo sobre compras de alimento para casa. Já no jornalismo, o precursor na 

utilização do termo foi David Manning White (1993). Para White o processo de produção de 

notícias resulta de uma série de escolhas, onde as informações são filtradas por diversos gates 

(portões), e só as que não forem descartadas tornam-se realmente parte integrante do jornal. 

Para a técnica do gatekeeper são indispensáveis os valores-notícia, ou critérios de 

noticiabilidade, que são utilizados diariamente pelos veículos de comunicação. Na década de 

60, Luiz Beltrão propôs dez critérios de análise de fatos que são seguidos até os dias atuais. 

São eles: 1) proximidade; 2) proeminência; 3) conseqüências; 4) raridade; 5) conflito; 6) idade 

e sexo; 7) progresso; 8) drama e comédia; 9) política editorial e 10) exclusividade. (Beltrão, 

2006, p. 84-85). Porém, um dos critérios mais imponentes é a bagagem cultural de cada 

jornalista. 

 Um bom exemplo para se compreender os gates é uma entrevista coletiva de um 

técnico de futebol. O primeiro grupo de gates será o de jornalistas que estiver presenciando a 

coletiva. Esses profissionais irão decidir o que de mais especial foi dito. Tudo isso conforme 

os seus próprios critérios de noticiabilidade. 
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Nenhum aspecto da comunicação é tão impressionante como o enorme número de 

escolhas e rejeições que têm de ser feitas entre a formação do símbolo na mente do 

comunicador e o aspecto de um símbolo afim na mente do receptor. (SCHRAMM, 

1994, in TRAQUINA, 1999, p. 142) 

 

Ou seja, um mesmo fato pode ser visto com olhos diferentes de profissional para 

profissional. Assim as informações atravessam o primeiro portão. Após essa seleção, o 

próximo obstáculo é encontrado nas redações. Lá outros fatores como diagramação, interesses 

e publicidade definem o que é interessante e vantajoso de ser notícia. Prova disso que os 

conteúdos dos jornais diferem uns dos outros. Assim também ocorre com o rádio, televisão e 

internet. Os fatos podem ser os mesmos, porém a maneira como são tratados é distinta. 

A notícia é transmitida de um gatekeeper para outro na rede de comunicações. Do 

repórter que colheu a informação para o redator, para os editores-chefe e isso só faz aumentar 

a ―peneira‖ pela qual são submetidas todas as informações veiculadas. No caso de nosso 

estudo o último gatekeeper é aquele que decide o que é fundamental para a capa do periódico. 

Segundo White (1964), é ele quem decide o que o leitor merece saber ou não. 

Ao longo do tempo vários autores especularam sobre as formas de análise do 

gatekeeper. Entre eles Warren Breed (1993), questiona sobre a influência das normas político-

editoriais sobre a seleção de informações. Segundo ele o profissional conforma-se com o que 

lhe é imposto pela empresa ou grupo em que trabalha. 

 

São seis os motivos para que o jornalista se conforme com a política editorial da 

organização: a autoridade institucional e as sanções; os sentimentos do dever e 

estima para com os superiores; as aspirações à mobilidade profissional; a ausência 

de fidelidade de grupo contrapropostas; o caráter agradável do trabalho; o fato de a 

notícia ser transformada em valor. (BREED, 1993, apud VIZEU, 2005, p. 79) 

 

 Seguindo essa linha de pensamento, o jornalista redefine a cada dia os seus valores 

conforme a exigência da redação na qual trabalha. O que é imprescindível que seja noticiado 

em uma redação pode ser desnecessário, ou até mesmo ignorado em outra. Essa seleção de 

fatos já não é um trabalho de responsabilidade apenas do profissional, mas sim de um 

conjunto de fatores pré-estabelecidos no seu âmbito de laboral. 

 Enquanto os estudos sobre gatekeeper atrelavam o conteúdo dos veículos ao trabalho 

de escolha de notícias pelos ―porteiros‖, os estudos mais atuais remetem a uma organização 

diária deles em sintonia com a realidade social. 
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As exigências organizativas e estruturais e as características técnico-expressivas, 

próprias de cada meio de comunicação de massa, são elementos fundamentais para a 

determinação da reprodução de realidade social fornecida pelo mass media. (WOLF, 

1994, apud VIZEU, 2005, p.80) 

 

 O tempo e o espaço são elementos cruciais no jornalismo. A notícia deve chegar ainda 

―quente‖ ao público. O jornal que conseguir transmitir com rapidez e precisão as informações 

será o mais lembrado pelo público.  Um dos pontos que dificultam a produção de notícias é a 

apertada dimensão disponível para sua divulgação. No impresso, enquanto temos diversos 

fatos o espaço disponível é viável para a publicação de apenas dois, por exemplo. O mesmo 

acontece no rádio e na televisão com a questão de tempo.  

O gatekeeper é mais um elemento designado para estabelecer o jornalismo como fonte 

cultural na vida dos espectadores. Nesse sentido o trabalho de gatekeeper é realizado hoje nos 

jornais é realizado pelo editor. É este profissional que seleciona o que vai ser manchete nas 

capas dos jornais, assim, é o editor quem tem a grande responsabilidade de ―montar‖ o 

conteúdo de que o leitor irá informar-se a partir da oferta das manchetes. Por isso o 

entendimento deste trabalho jornalístico é importante para este estudo, pois é a partir dos seus 

critérios de seleção das notícias que foram montadas as capas analisadas. 

 

2.3 A diversidade de notícias e a capa do jornal 

 

2.3.1 – A manchete 

 

        O estudo concentra-se nas formas como as manchetes formam e dão consistência às 

capas dos jornais. Nesse sentido, interessa o fato pelo qual as notícias são escolhidas para 

fazerem parte da capa do periódico. Na capa de um jornal impresso está a prévia do que de 

melhor (mais importante) o jornal contém. A importância da escolha de cada uma das 

manchetes deve-se a vários fatores, um deles é o valor-notícia de cada uma delas. As notícias 

que mais se aproximam do cotidiano dos leitores são aquelas que têm preferência nas 

chamadas de capa. Segundo Lage (2001), proximidade, atualidade, identificação social, 

intensidade, ineditismo e identificação humana são considerados critérios de noticiabilidade. 

A partir desses critérios são desenvolvidas matérias que chamem a atenção do leitor.  
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Pouco podemos ver, por nós mesmos porque dependemos dos produtos da 

comunicação de massa para a grande maioria das informações que recebemos em 

nossa vida. (RIVERS e SCHRAMM, 1970, apud ERBOLATO, 1991, p. 51) 

 

A visão que temos do mundo não é baseada somente na experiência que recebemos 

dentro de nossa casa. Muito de nosso conhecimento, aliás, grande parte dele, é fruto de fusões 

entre nossos pensamentos e as experiências vividas por outras pessoas. Essas experiências 

nem sempre são de nossos vizinhos ou parentes, e é aí que o jornalismo abre nossos olhos e 

ouvidos. É através dele que o público pode fazer parte de uma guerra no Iraque, ou assistir o 

Papa rezar no Vaticano. Sem uma fonte de contato entre o público e o mundo, ainda hoje 

estaríamos isolados uns dos outros. 

 

Em recepção, a leitura não reside somente nos conteúdos, reside nos conteúdos 

sempre tomados a cargo por uma estrutura enunciativa onde alguém (o enunciador) 

fala, e onde um lugar preciso lhe é proposto enquanto é destinatário. (VERÓN, 

1985, p. 210) 

 

As manchetes são usadas também para criar um vínculo entre mídia e público. A 

fidelidade entre eles é construída designando enfoques diferentes de acordo com seu leitor 

e/ou espectador. Se um jornal é destinado a adolescentes as editorias tratarão de temas mais 

leves, e de interesse dos mesmos como: moda, tecnologia e educação. Porém, se o jornal é 

voltado para a classe da terceira idade o veículo pode se propor a tratar de: saúde, política e 

cotidiano. A capa, por ser a parte determinante do que será lido, tem a tarefa de acertar nas 

preferências dos leitores seguindo os mesmos passos que o resto do jornal. 

 

A opção pelas manchetes-notícia que foram veiculadas na primeira e última páginas 

dos jornais deveu-se à compreensão que se tem de que um assunto fortemente 

valorizado no jornal diário tem quase todas as probabilidades de sê-lo também na 

agenda dos leitores. (FOSSATI, 1996, p. 76) 

 

 As manchetes designadas neste estudo são referentes a edições especiais. Com a final 

de um campeonato mundial é provável que a manchete principal da maioria dos medias seja 

sobre isso. Porém com a seleção nacional sendo a grande campeã isso torna e informação 

mais do que vital para a capa. Manchetes são notícias que chamam os olhos do leitor para o 

jornal, elas servem para nortear o que é importante, extraordinário ou incomum. Nas datas 

escolhidas, a conquista da taça do mundo pelo Brasil se encaixa perfeitamente dentro destes 

aspectos.  
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Para Fossati (1997) ―as manchetes têm a responsabilidade de resumir a notícia, 

constituindo o fator que determina se ela vai ser posta de lado ou lida.‖ Se o leitor se 

identifica, ou reconhece o valor da manchete, as chances de o jornal ser comprado aumentam 

significativamente. A preocupação sobre o que será manchete de capa e o que não será está no 

que é relevante, importante e faz a diferença para o público. 

Citando Douglas (1966), “os jornais são planejados para informar, e informar 

rapidamente.‖ Nos dias atuais a reserva de tempo para leitura é coisa rara. Por isso, as capas 

devem conter um mini-lead, denominado manchete – notícia que vai orientar o leitor e assim 

mantê-lo informado sobre as principais novidades do dia. Nos casos (capas) estudados aqui, o 

assunto predominante foi a final da Copa do Mundo de Futebol. 

 

2.4 Enunciação jornalística 

 

            Quando se fala em enunciação jornalística entende-se que esta é a maneira de se 

contar algo a alguém. Cada indivíduo é diferente, seja por suas experiências vividas, ou por 

seu modo de pensar. De acordo com isso é possível afirmar que não há uma verdade absoluta. 

Cada declaração feita por alguém sobre algo é a verdade pessoal desse alguém. 

             A objetividade é um labirinto desde o início da prática jornalística para todo o 

profissional da área. Como ser suficientemente verdadeiro, neutro e objetivo se trabalham 

através de declarações de terceiros? O jornalista não está em todos os lugares para ver com 

seus próprios olhos tudo que será publicado na edição do dia seguinte. Jornalistas trabalham a 

partir de dados, não só de fatos. 

             A função de ser jornalista implica em saber contar histórias. A missão desse trabalho 

é revelar para o mundo o que de mais importante acontece na sociedade. Porém, o fato de se 

tratar de várias mentes trabalhando para contar a verdade resulta em diferenças de uma 

verdade para outra. Os fatos são os mesmos, a maneira como são descritos é que os tornam 

mais ou menos interessantes. 

 

A questão da verdade, ou melhor, das verdades, tratada no campo do jornalismo 

como uma problemática filosófica, aflige o profissional que, no ato de enunciar, vê-

se condicionado a encontrar a verdade do fato. Essa é uma problemática que 

acompanha o exercício jornalístico, desde sua formação — a própria questão da 

censura está vinculada à condição de se proferir verdades — e as soluções que têm 

sido encontradas, até agora, passam pelos autoritarismos e/ou pelas técnicas. 

(RESENDE, 2005, p. 09) 
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 A verdade é uma utopia quando retratada no jornalismo. Quando dizemos que não há 

verdade absoluta nos referimos à forma como os fatos são contados e os sentidos que eles 

causam. Se dois jornais publicam o mesmo acontecimento, as verdades diferem. Mas, quando 

esses acontecimentos são lidos têm efeitos variados em cada leitor. Cada leitor que conta o 

que leu já está contando outra verdade e causando novos efeitos. É por isso que o jornalista é 

um formador de opinião. A partir do que é relatado por ele é que a população tem uma visão 

do que ocorre no mundo. Porém, o jornalista não tem conhecimento sobre todos os seus 

espectadores. Ele desconhece o grau de instrução deles para cada assunto divulgado, e sendo 

assim não em controle sobre o qual opinião vai exercer em cada um.   

A comunicação só é possível quando existem três eixos envolvidos. Um dos eixos é 

quem divulga ou transmite uma mensagem. A própria mensagem é o segundo eixo. Mas a 

comunicação só se estabelece quando um terceiro eixo se faz presente. Esse eixo tem a função 

de receber a mensagem produzida pelo primeiro. Uma mensagem divulgada já não pertence 

mais a quem a divulgou. Ela se torna livre a todos que a receberem. Assim, cada eixo receptor 

produz sentidos variados sobre ela. 

 

A enunciação jornalística, ao autonomizar os fatos, as ações e as palavras do mundo 

vivido do seu acontecimento, liberta-os de sentido tradicionais, da sua carga 

corporal concreta, tornando-os, assim, disponíveis para toda espécie de novos 

sentidos e de novos investimentos simbólicos. Desse modo, cada indivíduo que 

integra a audiência, ao interpretar os novos saberes do discurso jornalístico, a partir 

do seu próprio mundo vivido, pode constituir-se num sujeito autônomo de 

constituição de sentido. (VIZEU, 2008, p. 11) 

 

Além do que é publicado existe uma outra forma de comunicação que se torna 

possível através do silêncio. O abster-se também é uma maneira de formar opinião. Quando 

há um acontecimento e ele não é divulgado pelos medias é porque existe algum motivo para 

que isso ocorra. Algumas vezes os interesses do periódico se sobrepõem em relação ao que 

deve virar notícia ou não naquele veículo. Por isso o silêncio é tido como um dos métodos do 

jornalismo. 

 

É um silêncio que não cessa de se deslocar, à medida que o jornalismo prossegue 

incansavelmente a sua representação discursiva. Embora logicamente prévio, o 

silêncio percorre, no entanto, de uma ponta a outra, todo o discurso jornalístico. É 

nos interstícios entre essas diferentes dimensões da enunciação que um silêncio 

constitutivo e indizível, mas cheio de sentidos heterogêneos, se instala. É, no fundo, 

com esse silêncio que o discurso jornalístico dialoga. (VIZEU, 2008, p. 12) 
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O jornalista não é só mais um narrador de fatos. O jornalista tornou-se um autor. 

Através de sua perspectiva e maneira de descrever algo é que o público irá tornar-se fluente 

no assunto. É claro que esse trabalho depende das fontes, tanto das de informação quanto das 

de opinião. Afinal cada um interpreta as formas tradicionais de discurso relatado descritas nas 

gramáticas do português. Ou seja, ouve de forma diferente o discurso de outra pessoa. O 

discurso indireto é constituído de duas formas: o discurso indireto analisador de conteúdo e o 

discurso indireto analisador de expressão. 

O discurso indireto analisador de conteúdo compreende exclusivamente o conteúdo 

temático. O discurso alheio é preservado em sua integridade semântica despersonalizado no 

estilo e conservado à distância. Segundo Bakthin ele é encontrado nos contextos que se 

relacionam com o conhecimento humano como filosofia, política e ciência. Assim o autor 

expõe a opinião do outro sobre um assunto, com a finalidade de delimitar ou opor a outra.  

 

A variante analisadora do conteúdo abre grande possibilidades às tendências à 

réplica e ao comentário no contexto narrativo, ao mesmo tempo em que conserva 

uma distância nítida e estrita entre as palavras do narrador e as palavras citadas. 

(BAKTHIN, 1992, apud VIZEU, 2008, p. 10) 

 

Já o discurso indireto analisador de expressão envolve a construção indireta, as 

palavras e a maneira de dizer do discurso do outro que assinalam a sua configuração subjetiva 

e estilística enquanto expressão. 

 

Implica, necessariamente, juízo de valor do narrador sobre o modo de pensar, falar e 

se comportar do seu interlocutor. Essa variante - pouco explorada no jornalismo – 

integra ao discurso indireto palavras e maneiras de se expressar de outrem de tal 

forma que sua especificidade, sua subjetividade, seu caráter típico são claramente 

percebidos. (VIZEU, 2008, p. 10) 

 

Entre esses dois discursos: analisador de compreensão e analisador de expressão 

encontra-se também uma variante impressionista. Esta por sua vez, tenta transmitir 

sentimentos ou manifestações subjetivas sobre a conduta de alguém. 

Toda comunicação provoca efeitos que fazem parte de uma interação entre público e 

media. É através da enunciação, ou seja, das diversas formas de se contar uma história que se 

produzem sentidos. E são esses sentidos que fundamentam discussões e embasam a 

conhecimento diário de cada pessoa. No jornal Correio do Povo, os leitores puderam obter 
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suas próprias informações a partir do que foi noticiado sobre a vitória da seleção brasileira. As 

enunciações são transformadas a critério de quem as absorve. 

 

2.5 Jornalismo e esporte 

 

2.5.1 As Copas do Mundo 

 

Esse trabalho conta com a análise de três Copas do Mundo. No entanto, é necessário 

conhecer um pouco da história dessa competição que teve início no ano de 1930, no Uruguai. 

Apesar de a primeira edição ter sido datada do ano de 1930, foi em 1928 que Jules 

Rimet, presidente da FIFA na época, decidiu criar um torneio internacional de futebol.  O que 

desencadeou essa decisão foram as discussões sobre os amadores do futebol nas Olimpíadas 

de 1928. Tal discussão resultou em excluir o futebol dos esportes que constituiriam a próxima 

Olimpíada, em 1932. Assim, nascia a Copa do Mundo de Futebol. 

As equipes participaram da competição através de convite. Apesar disso, grande parte 

dos países europeus convidados foi intimidada pela longa e cara viagem transatlântica. No 

total 13 seleções participaram da primeira Copa do Mundo de Futebol. Dentre elas estavam: 

sete da América do Sul, duas da América do Norte e quatro da Europa. 

O Uruguai fora o país escolhido para sediar a primeira edição por ser o bicampeão 

olímpico. Nesse mesmo ano, os uruguaios também comemorariam cem anos de sua 

independência. 

 O Brasil participou rapidamente pela primeira edição da Copa do Mundo. O desfalque 

de jogadores contribuiu para que a seleção estreasse com uma derrota contra a Iugoslávia pelo 

placar de 2x1. No segundo jogo os brasileiros obtiveram êxito. Venceram a Bolívia por 4x0, 

mas isso não bastou para seguir em frente na competição. A taça desse torneio ficou com os já 

favoritos ―donos da casa‖. 

 A Celeste Olímpica, como era chamado o Uruguai, passou pela primeira fase 

vencendo o Peru pelo placar de 1x0, e a Romênia por 4x0. Deixou a Iugoslávia para trás com 

a goleada de 6x1 na semifinal e final mente venceu os rivais argentinos na grande final. 

 O jogo da final entre Uruguai e Argentina foi marcado pela violência e rivalidade entre 

os jogadores. No entanto, essa rivalidade começou antes do jogo. Os jogadores argentinos 

revoltaram-se com a visita do ilustre cantor de tango e ídolo da Argentina Carlos Gardel. Os 

motivos eram dois: o primeiro era o cantor já haver visitado a seleção ―da casa‖ antes, já o 
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segundo dizia respeito a nacionalidade do mesmo que era uruguaio, nascido na cidade de 

Tacuarembó, e fora criado em solo argentino. A revolta da seleção Argentina tampouco fez 

diferença. Os uruguaios brilharam com o resultado de 4x2 e fizeram jus ao favoritismo que 

lhe foi dedicado sendo campeões da primeira edição da Copa do Mundo. 

 A segunda edição da Copa do Mundo de Futebol aconteceu na Itália. Na época o 

fascismo tomava conta do país. Esse contexto histórico explica-se pelos efeitos da Primeira 

Guerra Mundial ao povo italiano. Com mais de 650.000 mortos e a região de Veneza foi 

devastada, o país sofria com o desemprego e as dificuldades econômicas. O aumento dos 

conflitos sociais como as greves e as revoltas foram marcantes para a criação de um grupo 

que fosse contra os rebeldes. Assim nasceu o fascismo. Essa ideologia totalitária defendia o 

Estado como incorporador e representante de todos os interesses do povo. Esse movimento foi 

criado por Benito Mussolini na Itália e por Adolf Hitler na Alemanha, lá essa política recebeu 

o nome de nazismo. O fascismo só teve fim com a derrota do Eixo formado por Itália, 

Alemanha e Japão na Segunda Guerra Mundial em 1945. 

 No torneio de 1934, participaram 16 equipes no estilo de jogo ―mata-mata‖, fórmula 

de campeonato na qual, após uma primeira fase classificatória, alguns dos times mais bem 

colocados enfrentam-se em oitavas de final, quartas de final, semifinais e, por último, na 

grandiosa final. O Brasil teve uma atuação mais fraca do que a do torneio anterior. Sendo 

desclassificado após a derrota contra a Espanha por 3x1. Nessa época o futebol brasileiro 

passava por divergências sobre amadores e profissionais, portanto vários times não liberaram 

jogadores. Porém, após a derrota o Brasil aproveitou a viagem à Europa e disputou oito jogos 

amistosos, tendo saldo de duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. 

 Os ―donos da casa‖ mais uma vez foram os campeões. A seleção italiana levantou a 

taça depois de uma bela performance no torneio, sempre fazendo uso da saudação fascista (é 

uma saudação em que o braço é levantado para a frente reto, com a palma da mão para baixo).  

No primeiro jogo a Itália venceu os EUA com uma goleada de 7x1, depois passou pela 

Espanha, primeiro com um empate em 1x1 e depois com uma vitória em 1x0. A seleção ainda 

enfrentou a Áustria antes da grande final, vencendo por 1x0. A decisão foi contra a 

Tchecoslováquia e pelo placar de 2x1, a Itália sagrou-se campeã mundial de futebol. Sua 

seleção era constituída também por jogadores estrangeiros, chamados de ―oriundi‖. Entre eles 

estavam os argentinos, Gauita, Orsi e Monti. No banco também havia um jogador brasileiro, 

seu nome era Amphilóquio Marques, mais conhecido pelo apelido de Filó. Ele pode ser 

considerado o primeiro brasileiro campeão do mundo. Pois, apesar de estar no banco era 

comparte da seleção italiana. 
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 No ano de 1938 a Copa do Mundo voltaria a ser disputada na Europa, mais 

especificamente na França. Todavia, isso causou uma revolta para com os países da América 

do Sul, para eles o campeonato deveria ter lugares alternados entre os continentes. Sendo 

assim, o Uruguai e a Argentina não participaram das eliminatórias do campeonato em protesto 

à decisão. A desistência ocorreu também com outras seleções das Américas. Em resumo, os 

únicos países que representaram a América do Sul foram Brasil e Cuba. A competição 

continuou com o mesmo sistema da edição anterior, o ―mata-mata‖. Porém essa foi a primeira 

Copa em que o defensor do título e o país anfitrião, Itália e França respectivamente, 

garantiram a vaga automaticamente.. 

 Nessa copa o Brasil reverteu os resultados anteriores. Se nas outras edições a seleção 

não fora longe, nessa a equipe mostrou sua garra ficando com a terceira colocação. A seleção 

brasileira estreou contra a Polônia empatou no tempo normal, mas garantiu a vitória com 6x5 

na prorrogação. O próximo jogo, contra a Tchecoslováquia também acabou em prorrogação 

com a vitória do Brasil por 2x1. Contra a Itália a sorte do Brasil não foi tão boa assim. Nossa 

seleção foi derrotada pelo placar de 2x1.  

O Brasil garantiu o terceiro lugar no torneio por 4x2 sobre a Suécia. Mesmo não 

ganhando o título a seleção brasileira teve motivos de sobra para se orgulhar, o jogador 

brasileiro Leônidas da Silva, ―O Diamante Negro‖, foi o artilheiro da Copa do Mundo desse 

ano, e ainda foi eleito o melhor jogador da competição. 

 A Itália tornou-se bicampeã mundial nesse ano. Os italianos venceram todas as 

partidas. Contra a Noruega o placar foi de 2x1, contra a França o resultado foi o de 3x1, com 

o Brasil vitória foi de 2x1, e finalmente, contra a Hungria o jogo tornou-se um espetáculo de 

gols e o resultado terminou em 4x2. Depois dessa Copa, seriam 12 anos de espera até o show 

do futebol acontecer novamente. 

 Nossa próxima Copa do Mundo acontece só em 1950. A competição foi interrompida 

pela Segunda Guerra Mundial. Desta vez a festa do futebol aconteceu em território brasileiro. 

Para que isso acontecesse foi construído na cidade do Rio de Janeiro o maior estádio de 

futebol do mundo: o Maracanã. Nesse torneio também houve protestos, dessa vez a Argentina 

não participou, pois acreditava que deveria ser a anfitriã da segunda Copa do Mundo sediada 

na América do Sul. 

 A competição foi organizada com quatro grupos na primeira fase e uma fase final 

reunindo os quatro vencedores de cada grupo. Prevista para contar com 16 participantes, a 

Copa do Mundo 1950 recebeu apenas 13 seleções. O Brasil e a Itália, ou seja, anfitrião e 

ganhadora anterior, respectivamente, tiveram classificação automática. Essa edição contou 
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com a presença dos ―inventores do futebol‖, a Inglaterra que havia ignorado as edições 

anteriores, agora participava do mundial, mas sem sucesso, sendo eliminada na primeira fase. 

 Na primeira fase o Brasil se classificou com uma vitória sobre o México por 4x0, um 

empate em 2x2 com a Suíça e um resultado de 2x0 contra a Iugoslávia. Na fase final a seleção 

brasileira triunfava com duas goleadas: a primeira por 7x1 contra a Suécia e a segunda contra 

a Espanha por 7x1. Esse desempenho só aumentou o favoritismo dos brasileiros. Porém, o 

último jogo contra o Uruguai, em que o Brasil precisava apenas de um empate, veio a deixar 

por terra toda a esperança do país. Em um episódio que ficou conhecido como ―maracanaço‖, 

a seleção ―da casa‖ foi derrotada pelos uruguaios pelo placar de 2x1. A derrota brasileira não 

era esperada e muitos culpam a troca da concentração do Joá para o Estádio Vasco da Gama. 

O local acabou se tornando quase moradia de repórteres, torcedores e políticos, o que 

certamente dificultou o sossego dos jogadores brasileiros. 

 Na Copa do Mundo 1950, o Uruguai conquistou seu segundo campeonato mundial, 

derrotando na final de forma surpreendente o Brasil. Na primeira fase o Uruguai disputou 

apenas um jogo, no qual derrotou a Bolívia por 8x0 e se classificou para a fase final. Já na 

fase final, o Uruguai começou empatando com a Espanha por 2x2, para em seguida vencer 

por 3x2 a Suécia e 2x1 o Brasil, e tornou-se assim campeão do mundo mais uma vez. 

 Realizada na Suíça, a Copa do Mundo de 1954 teve como campeã a seleção da 

Alemanha. Apesar de a equipe favorita ter sido a Hungria, os alemães mostraram fibra em 

uma final emocionante que recebeu o nome de ―milagre de Berna‖. A Copa do Mundo desse 

ano foi a primeira a ser transmitida pela televisão. 

 O Brasil, após passar pelas partidas eliminatórias foi classificado para o torneio 

mundial. Sua atuação, porém, não passou das quartas-de-final. Na primeira fase a seleção 

brasileira derrotou por 5x0 o México e obteve um empate em 1x1 contra a Iugoslávia. Na fase 

seguinte os brasileiros foram vencidos pela favorita Hungria por 4x2 em um jogo marcado por 

brigas e expulsões. Nessa edição da Copa do Mundo, a seleção passou a usar a hoje famosa 

camisa amarela e calção azul. Antes disso as cores eram o branco e o azul. A troca foi 

consequência da desastrosa final de 50. 

 A seleção húngara era a favorita desde o início da competição mundial pelo seu 

histórico marcado por 32 vitórias seguidas. A própria Alemanha fora derrotada por ela na 

primeira fase do mundial com um placar inacreditável de 8x3. No entanto, mais inacreditável 

foi a vitória alemã na final da Copa do Mundo sobre a Hungria por 3x2. Fora tão inacreditável 

que foi intitulada como ―milagre‖. Todavia, alguns aspectos contribuíram para que o 

―milagre‖ acontecesse. O jogo foi marcado por uma grande chuva o que dificultava, pois a 
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bola era de couro na época, e sendo assim, absorvia a água tornando-se pesada, o que 

favorecia o jogo com força. Além disso, os alemães possuíam chuteiras especiais para 

gramados molhados fornecidas pela Adidas na época. 

 Ano de 1958, Copa do Mundo na Suécia, e enfim o ano em que o Brasil levantaria a 

taça de campeão mundial, isso aconteceu ironicamente contra os ―donos da casa‖, assim como 

quando o Uruguai foi bicampeão em solo brasileiro. A equipe brasileira foi a primeira seleção 

não-européia a conquistar o título na Europa. Apesar de o artilheiro do torneio ter sido o 

francês Just Fontaine com 13 gols marcados, o mundo inteiro conheceu na seleção brasileira o 

futuro ―rei‖ chamado ―Pelé‖ e o ―anjo das pernas tortas‖ de nome ―Mané Garrincha‖. 

 A Argentina, que não participava de uma Copa do Mundo desde 1934, nessa copa 

voltou a representar seu continente. Porém, sua participação foi calamitosa, pois a seleção foi 

derrotada pela Tchecoslováquia por 6x1 já na primeira fase do mundial. 

 A campanha brasileira na Copa da Suécia foi a seguinte: na primeira fase 3x0 contra a 

Áustria, empate sem gols contra a Inglaterra e 2x0 contra a União Soviética; vitória sobre o 

País de Gales por 1x0 nas quartas-de-final; triunfo diante da França pelo placar de 5x2; e a 

grande final contra a anfitriã Suécia com o resultado mais do que esperado de 5x2. Além de 

Pelé e Garrincha, o Brasil pôde contar com todo um elenco de craques, entre eles estavam 

Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos, Zito, Didi, Vavá, e Zagalo. 

 Uma curiosidade é que as duas seleções, tanto a brasileira quanto a sueca vestiam 

uniforme amarelo, portanto um sorteio foi feito para decidir quem poderia usar a cor titular. 

Segundo relatos dos próprios jogadores, o chefe da delegação brasileira Paulo Machado de 

Carvalho ao receber o telefonema informando que o Brasil perdera o sorteio, teria exclamado: 

―era isso que eu queria, jogar de azul, vamos ganhar!‖.  

O capitão da seleção brasileira Bellini, ao receber a taça e ergueu-a sobre sua cabeça, 

de modo que todos pudessem vê-la e fotografá-la. Esse gesto deu início a uma tradição que 

vem sendo repetida por todos os campeões ao longo das Copas do Mundo. 

Após 12 anos de espera a Copa do Mundo voltaria a ser realizada na América do Sul. 

O Chile foi o país escolhido pela FIFA para receber o torneio de 1962. O Brasil e o Chile, por 

serem campeão e anfitrião, não passaram pelas eliminatórias, tendo lugar certo na competição. 

A seleção brasileira chegou confiante e com todo favoritismo. O bicampeonato era um sonho 

prestes a se tornar realidade. 

Os brasileiros entraram em campo para seu primeiro jogo com grande parte do time e 

da equipe iguais a do campeonato anterior. Porém, Pelé, a maior estrela do futebol brasileiro, 

foi lesionado já no segundo jogo contra a Tchecoslováquia e não pôde continuar na 
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competição. No entanto, Amarildo substituiu o ―Rei‖ com brilho e competência marcando 

dois gols sobre a Espanha logo que entrou em campo no seu jogo de estréia. O Brasil foi 

liderado pelo ―mestre‖ Garrinha e se manteve vivo na competição apesar de uma primeira 

fase cheia de percalços. 

Na primeira fase o Brasil venceu o México por 2x0, empatou sem gols contra a 

Tchecoslováquia e voltou a vencer, desta vez a Espanha por 2x1. Depois disso foram somente 

vitórias. Nas quartas-de-final a seleção brasileira enfrentou a Inglaterra e com o placar de 3x1 

se classificava para a semifinal. Essa fase foi disputada pela seleção brasileira e a seleção 

anfitriã da Copa de 62. Porém todo o cuidado era pouco. A segurança foi redobrada, inclusive 

na alimentação dos jogadores brasileiros. Por medo de sabotagem a delegação brasileira 

passou a preparar as refeições. O Chile, apesar da torcida, não conseguiu segurar o ataque 

brasileiro constituído por Zagallo, Amarildo, Mané Garrincha e em especial Vavá, que foi o 

autor de dois dos quatro gols do Brasil na partida, contra dois da equipe adversária. Assim, o 

time brasileiro foi classificado para a final que o levaria ao bicampeonato mundial. 

O Estado Nacional de Santiago de Chile é o palco da grande final entre Brasil e 

Tchecoslováquia. A seleção brasileira está com problemas, pois Pelé que foi lesionado ainda 

não se recuperou e o comandante do time até agora, Garrincha é dúvida, após expulsão contra 

o Chile na semifinal. Apesar das dificuldades a seleção conta com o apoio em campo do 

craque do mundial Garrincha, porém o primeiro gol é do lado contrário já aos quinze minutos 

de partida, e a Tchecoslováquia sai na frente em busca da taça. Mas mesmo sem Pelé a 

seleção contava com Amarildo que empatou em um gol nada esperado enquanto os 

tchecoslovacos ainda comemoravam. O jogo seguiu equilibrado até os 25 minutos do segundo 

tempo quando Zito, de cabeça, aproveita jogada de Amarildo e faz o gol da virada. Já o último 

gol brasileiro teve uma ajuda especial do goleiro da seleção adversária que deixa a bola 

escapar e Vavá aproveita consagrando assim a seleção brasileira como a melhor do mundo. O 

placar final é de 3x1 com vantagem do Brasil. 

A Copa do Mundo de 1966 foi disputada na terra dos ―inventores do futebol‖, os 

ingleses. A Inglaterra também conseguiu finalmente mostrar um bom futebol e levantou a taça 

pela primeira vez. Essa edição contou com a presença de inúmeros craques, entre eles 

estavam os brasileiros Pelé e Garrincha, o português Eusébio, o alemão Beckenbauer e o 

inglês e campeão Bobby Charlton. 

Apesar de um time repleto de talentos, o Brasil teve uma das suas piores participações 

em toda a história das Copas. Em jogo da primeira fase contra a Bulgária, os brasileiros 
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sofreram dois gols que acabaram com o sonho to tricampeonato. Uma das explicações para o 

fracasso foi a falte de organização e de vagas para tantos bons jogadores. 

Outra grande surpresa deste campeonato foi a participação da Coréia do Norte, que, 

apesar de improvável conseguiu chegar às quartas-de-final derrotando a poderosa Itália com 

uma vitória de 1x0 na primeira fase. Depois disso, os coreanos ainda lutaram para se manter 

na competição e assustaram a seleção portuguesa conseguindo marcar três gols na partida. 

Apesar disso, Portugal, que elencava o craque Euzébio foi a melhor em campo, vencendo os 

coreanos pelo placar de 5x3. 

Após decepcionantes atuações a Inglaterra fez jus ao título de inventora do futebol. O 

último jogo foi entre ingleses e alemães que lutavam pelo bicampeonato desde 54. O jogo 

terminou empatado por 2x2 no tempo normal. Mas na prorrogação um a Inglaterra acabou 

com as expectativas da Alemanha marcando dois gols. Uma grande polêmica tomou conta do 

estádio após o primeiro gol da prorrogação. A dúvida se dava era se a bola teria entrado ou 

não no gol. Nesse lance a bola pegou no travessão, bateu no gramado e então voltou ao campo 

de jogo. Até hoje há discussões sobre se a jogada foi válida ou não. 

Em 1970 a Copa do Mundo foi transmitida pela primeira vez a cores pela televisão e 

os brasileiros puderam ver as camisas ―amarelo canarinho‖ levantarem a taça do tri. Desta vez 

a competição foi sediada na América do Norte, mais precisamente no México. Nesse ano 

compareceram também grandes seleções como a Itália, a Alemanha e a Inglaterra. 

Depois da vergonhosa atuação em 1966, a seleção brasileira teve uma preparação 

redobrada para a Copa do México. Enquanto as equipes européias chegaram ao país pouco 

antes do início da competição os brasileiros desembarcaram com antecedência a fim de 

reconhecer o ambiente e obter um melhor prepara para os jogos. A tática rendeu o resultado 

esperado, ao contrário da última edição, o Brasil acabou decidindo todos os jogos no segundo 

tempo, deixando assim, os rivais sem tempo para reverterem a situação.  

A participação do Brasil começou com uma goleada em cima da Tchecoslováquia com 

três gols de diferença, no jogo seguinte o placar da vitória brasileira foi de 3x2 sobre a 

Romênia. A série de vitórias não parou por aí. A seleção, ainda na primeira fase, venceu os 

ingleses, campeões da edição anterior, em uma partida muito disputada pelo placar apertado 

de 1x0. Essa vitória garantiu ao Brasil a primeira colocação do grupo.  

Já nas quartas-de-final, o Peru, que tinha como técnico o craque brasileiro Didi, foi o 

adversário da equipe brasileira. Os peruanos foram derrotados com o placar de 4x2. Na 

semifinal o Brasil reencontrou um oponente antigo. Apesar do histórico em Copas do Mundo, 
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os uruguaios não foram páreo para o elenco verde e amarelo que venceu belamente pelo saldo 

de 3x1. 

A final contra os italianos trazia mais motivos para vencer do que o normal. Como 

ambas as seleções já haviam conquistado o título da competição por duas vezes, quem 

vencesse essa final levaria para o seu país a taça Jules Rimet em definitivo. A partida teve um 

primeiro tempo equilibrado com um gol para cada lado do campo. Porém, após o intervalo, os 

brasileiros dominaram o jogo e alcançaram um placar espetacular de 4x1. A Copa do Mundo 

do México foi a última de Pelé, que se despedia da seleção e da camisa 10 imortalizada por 

ele. Além de Pelé, outros craques como Rivelino, Jairzinho (o Furacão da Copa), Gérson, 

Tostão elencavam a equipe campeã. 

A próxima data da Copa do Mundo é 1974. A edição foi realizada na Alemanha 

Ocidental e teve como campeões os ―donos da casa‖. O modelo da competição foi modificado 

o que excluiu o ―mata-mata‖ das quartas-de-final e das semifinais. As oito equipes finalistas 

foram divididas em dois grupos de quatro, nos quais os primeiros colocados iriam à final e os 

segundo colocados decidiriam a terceira colocação do torneio. 

O Brasil, vindo de uma espetacular apresentação na edição anterior, deixou a desejar e 

conquistou apenas com a quarta colocação. Na primeira fase os brasileiros não conseguiram 

mais que empates contra as seleções da Iugoslávia e Escócia, que garantiram a classificação 

para a fase seguinte. Na fase seguinte o Brasil melhorou o desempenho o que ocasionou a 

vitória sobre Alemanha Oriental e a Argentina. Todavia, a Holanda superou os brasileiros que 

acabaram perdendo a partida por dois gols de diferença. Depois da derrota contra os 

holandeses o Brasil voltou a perder, desta vez contra a Polônia na decisão pelo terceiro lugar 

da competição. 

O grande destaque de 1974 foi o futebol da Holanda que possuía mobilidade dos 

jogadores o que fazia com que eles trocassem de posição naturalmente. A seleção holandesa 

foi apelidada de Carrossel Holandês pela maneira inovadora dentro de campo. Entretanto, 

todo o talento holandês não foi suficiente para segurar a anfitriã que contava com o ídolo do 

futebol alemão Franz Beckenbauer. A final teve o placar de 2x1, sendo um dos gols alemães 

de pênalti. Foi a primeira Copa em que a taça entregue aos campeões não era mais a famosa 

Jules Rimet (esta fora entregue à seleção brasileira na edição anterior). O novo troféu da FIFA 

teve sua criação realizada pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga. 

Apesar de inúmeros protestos sobre a realização da Copa do Mundo de 1978 na 

Argentina devido ao regime militar que assumira o governo do país dois anos antes a FIFA 

não abriu mão da decisão alegando que política e futebol não se misturavam. Contudo, o 
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regime militar argentino usou o futebol como instrumento a seu favor. Denúncias de suborno 

e pressões não faltaram nessa Copa. O clima de conquista já abraçava os argentinos que não 

admitiam a idéia de não serem campeões dentro do seu território. 

O ano de 1978 foi imprevisível e acabou com as expectativas brasileiras de mais uma 

vez ganhar a taça. A seleção passou pela primeira fase com dois empates, sendo eles sobre a 

Suécia e a Espanha, porém a classificação veio em conseqüência da vitória sobre a Áustria 

com apenas um gol. Na segunda etapa da competição o Brasil derrotou o Peru por 3x0, 

empatou com Argentina, esse resultado foi favorável para a Argentina que acabou vencendo o 

próximo jogo contra o Peru por 6x0. Já o Brasil com outra vitória, agora sobre a Polônia pelo 

placar de 3x1, apenas decidiria o terceiro lugar. Na decisão da terceira colocação a seleção 

brasileira derrotou a Itália pelo placar de 2x1. O mais curioso é que o Brasil terminou a Copa 

sem perder nenhuma partida e mesmo assim não chegou à final. A pressão era tanta que a 

equipe brasileira teve que se deslocar por 4.255 km dentro da própria Argentina enquanto a 

seleção da ―casa‖ não se movimentou mais que 616 km. 

A atuação argentina foi no mínimo suspeita nessa edição do torneio. Pênaltis mais do 

que discutíveis e uma vitória escandalosa sobre o Peru por 6x0, quando os argentinos 

precisavam de quatro gols de diferença, para uma classificação foram um dos motivos para 

tamanha especulação. Outro fato que gerou comentários foi a nacionalidade do goleiro do 

Peru, Ramon Quiroga que era argentino, porém naturalizado peruano. A final foi disputada 

por Argentina e Holanda que até então era tida como favorita. No tempo normal a partida 

terminou empatada com um gol para cada uma das equipes. Mas os argentinos conseguiram 

marcar mais dois gols a seu favor e finalmente levantaram a taça de campeões do mundo pela 

primeira vez. 

Era chegada a hora de a Espanha receber a competição mais famosa do mundo. A 

Copa do Mundo de 1982 foi a primeira em que24 seleções participaram. A forma de 

preenchimento das vagas foi triangular e única nas Copas. A seleção com maior favoritismo 

era sem dúvida a brasileira. Liderada em campo pelo craque Zico apresentava até então um 

futebol avassalador. Outros dois favoritos eram a Alemanha de Rummenigge e a Argentina, 

de Maradona que vinha em busca do bicampeonato. Porém, quase que inacreditavelmente, a 

grande campeã foi a esquecida Itália, que surpreendeu a todos com sua postura de ―virar a 

situação‖. 

Os brasileiros não eram favoritos em vão, apesar de não terem sido campeões 

formavam uma seleção pra sempre lembrada na história das Copas do Mundo. Entre os 

jogadores, além de Zico, estavam outras grandes estrelas como Falcão, Sócrates e Júnior. Nos 
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dois primeiros jogos da primeira fase a seleção brasileira reverteu o resultado a seu favor no 

segundo tempo dos jogos. Já, no terceiro jogo dessa mesma fase a goleada em cima da Nova 

Zelândia dera mais fervor à torcida. A segunda etapa da competição fora inédita, sendo 

disputada com duas seleções, eram elas: Argentina e Itália. O primeiro placar foi favorável 

aos brasileiros que derrotaram a atual campeã por 3x1. Contudo, o segundo jogo da fase 

demonstrou que nem sempre os favoritos são os melhores quando se trata de Copa do Mundo. 

A Itália, desacreditada até então, tornou-se o algoz dos brasileiros levando a vitória e a 

classificação com apenas um gol de diferença. 

A campeã de 1982, a seleção italiana, teve êxito com um futebol de marcação forte. 

Teve uma primeira fase apenas com empates fracos contra Polônia, Peru e Camarões. 

Contudo, a fase seguinte que deveria amedrontar ainda mais, contra os favoritos Argentina e 

Brasil, só mostrou que o futebol é cheio de surpresas e que não se pode subestimar o 

adversário. A Itália passou pelos argentinos vencendo com o placar de 2x1 e no jogo contra a 

seleção brasileira festejou o 3x2 que lhe garantira o passaporte para a semifinal. A semifinal 

contra a Polônia mostrou como os italianos haviam crescido em campo e com saldo favorável 

de dois gols os italianos enfrentariam agora outra grande favorita: a Alemanha. Apesar da boa 

fase alemã, os italianos, liderados por Paolo Rossi, conseguiram uma bela vitória por 3x1 e 

tornaram-se tricampeões, igualando-se assim ao Brasil. 

A Copa do Mundo de 1986 foi abrigada novamente pelo México. A campeã foi a 

Argentina, liderada por Maradona que a partir daí se tornaria o melhor jogador de sua 

época. O formato de disputa da Copa do Mundo desse ano mudou em relação ao de 1982. 

A primeira fase consistiu em 24 seleções divididas em seis grupos de quatro times. A partir 

daí classificaram-se para as oitavas-de-final as 12 primeiras e segundas colocadas de cada 

grupo mais as quatro melhores seleções terceiras colocadas. A partir das oitavas-de-final 

até o último jogo as seleções se eliminaram em confronto direto. 

A seleção brasileira ainda fazia lembrar a atuação na Copa anterior, quando era 

favorita. Por isso o técnico Telê Santana foi chamado do exterior pra assumir o comando e 

levar o Brasil à Copa. Porém o método de escolha usado por Santana acabara por 

traumatizar a equipe. Foram convocados mais jogadores do que o necessário e a partir daí 

eram feitos os ―cortes‖. Não bastando isso, os craques de 82 estavam envelhecidos em sua 

maioria, e Zico, a grande estrela brasileira ainda se recuperava de uma concussão no 

joelho. Na primeira fase do mundial, os brasileiros venceram todos os jogos, contra 

Espanha, Argélia e Irlanda e obtiveram a classificação em primeiro lugar para a próxima 

fase. Em jogo contra a Polônia, pelas oitavas-de-final, o Brasil conseguiu um placar 
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favorável com quatro gols de vantagem. A partida das quartas-de-final foi determinante 

para a desclassificação brasileira. A seleção francesa contava com o talento de Platini. O 

jogo parecia equilibrado com o empate em 1x1, porém Zico cobrou um pênalti que foi 

defendido pelo goleiro francês o que levou o jogo à prorrogação. Essa, terminou sem gols 

e a disputa em pênaltis foi irremediável. A França venceu com quatro gols, contra três do 

Brasil. Os dois gols perdidos foram de Sócrates e de Júlio César. 

A Argentina começou sua atuação com duas vitórias, contra Coréia do sul e 

Bulgária e um empate com a Itália. Nas oitavas-de-final os argentinos superaram o 

Uruguai com apenas um gol. A estrela da Copa do Mundo de 1986 foi Maradona, tanto 

pelo talento quanto pelas polêmicas. O debate teve início no jogo das quartas-de-final 

contra a Inglaterra, quando Maradona marcou um gol de mão que foi validado em um erro 

do árbitro. Apenas três minutos depois Maradona marcou outro gol. Porém, isso só 

aconteceu porque os ingleses deixaram a campo aberto para o contra-ataque ao tentarem 

reverter o jogo após o primeiro gol. A seleção inglesa ainda marcou um gol, que não foi 

suficiente para impedir a classificação argentina para a próxima etapa. Quando 

questionado sobre o gol controverso, Maradona declarou que a mão era a ―mão de Deus‖. 

A semifinal contra a Bélgica foi de 2x0 a favor da Argentina que enfrentaria e venceria a 

Alemanha pelo placar de 3x2.  

A 14° edição da Copa do Mundo foi em solo italiano e teve como grande campeã a 

seleção da Alemanha (não mais dividida entre Ocidental e Oriental, porém ainda sem uma 

seleção unificada) que chegava a três títulos mundiais. As favoritas do torneio eram: Itália, 

Inglaterra, Argentina e Alemanha. Apesar disso, uma grande surpresa foi a seleção de 

Camarões que chegou até às quartas-de-final. Apesar de os alemães terem se sagrado 

campeões, o artilheiro da competição foi o argentino Claudio Caniggia. 

A participação brasileira não passou das oitavas-de-final e foi considerada a pior 

desde 1966. Romário estreava na seleção brasileira nesse ano, mas mesmo assim o ataque 

não estava definido sendo disputado por duplas formadas por ele e Bebeto e Careca e 

Muller. A primeira fase foi marcada por três vitórias sobre as seleções da Suécia, Costa 

Rica e Escócia. A equipe tinha como técnico Sebastião Lazzaroni que prometia um 

―futebol de resultados‖. Todavia esse método não rendeu bons resultados e o Brasil foi 

eliminado pela Argentina com um único gol vindo dos pés do artilheiro da competição. 

A participação alemã no mundial teve início com duas goleadas e um empate. A 

primeira sobre a Iugoslávia por 4x1, a segunda pelo placar de 5x1 em cima dos Emirados 

Árabes. O empate com a Colômbia teve um gol para cada lado. Nas oitavas-de-final o 
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confronto foi com a seleção holandesa e terminou com o placar em 2x1 a favor da 

Alemanha. Depois disso, os alemães venceram a Tchecoslováquia com um somente um 

gol e ainda derrotaria a Inglaterra nos pênaltis por 4x3, antes de chegar à final e encontrar a 

Argentina. Nesse jogo o gol da vitória só veio no final da partida e fora conseqüente de 

penalidade máxima aos 40 minutos do segundo tempo, o que deu à Alemanha o título de 

campeã pela terceira vez, e a igualou ao Brasil e à Itália. 

O próximo torneio ocorre em 1994 nos Estados Unidos da América e consta como 

um dos mundiais estudados nesse trabalho de pesquisa. A conquista do tetracampeonato 

brasileiro foi um acontecimento inédito em Copas, e apesar de um estilo de futebol 

defensivo que deixou a desejar para quem esperava da seleção uma postura mais 

autoritária, rendeu ao Brasil o título de ―país do futebol‖. A copa de 94 era uma dúvida 

tanto em relação ao clima, muito quente, quanto ao público, já que o futebol não é o 

esporte mais popular do país. Porém, os estádios estavam sempre lotados com média de 66 

mil torcedores e grandes destaques em campo como: Stoichkov da Bulgária, Hagi da 

Romênia e do Brasil, Bebeto e Romário. Maradona, um dos jogadores mais importantes da 

história do mundial teve um fim infeliz nas Copas, pois fora pego no exame antidoping. 

Duas novidades surgiram nessa edição, as duas decorrentes do fim da União Soviética. A 

primeira foi a participação da Rússia pela primeira vez em uma Copa do Mundo. A 

segunda foi que pela primeira vez depois de 60 anos a Alemanha se apresentou com uma 

seleção unificada. 

O desempenho brasileiro foi tranqüilo na primeira fase do torneio, a começar pelas 

duas vitórias com dois e três gols de diferença sobre Rússia e Camarões. Ainda na primeira 

fase a seleção empatou com os suecos em 1x1. No dia 04 de julho, dia em que os 

americanos comemoram a Independência, os brasileiros venceram a equipe da ―casa‖ por 

1x0 pelas oitavas-de-final. A partida das quartas-de-final foi considerada a melhor com 

relação ao desempenho do Brasil. Nesse jogo a seleção brasileira derrotou a forte 

holandesa, já chamada de ―laranja mecânica‖, por um placar de 3x2 que contou com o gol 

de falta decisivo de Branco. O Brasil reencontrou a Suécia nas semifinais, mas desta vez o 

jogo terminou com um gol de vantagem para a seleção verde e amarela. Em uma final 

disputadíssima com a perigosa Itália, o tempo normal acabou sem gols. Contudo, nos 

pênaltis as mãos do goleiro brasileiro Taffarel defenderam o terceiro gol perdido pela 

Itália, e depois de 24 anos o Brasil levantava a taça mais uma vez, tornando-se a primeira 

seleção a levar o título de tetracampeã mundial. A defesa feita por Taffarel no último 
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pênalti resultou no jargão ―vai que é tua Taffarel‖, dito e famoso até os dias de hoje. Foi a 

primeira vez que o torneio foi decidido por pênaltis. 

Em 1998 o Brasil ainda mantinha viva a chama da vitória conquistada na edição 

anterior. Entretanto, os ―donos da casa‖, os franceses, levaram o título desse ano e também 

a consagração para o jogador Zinedine Zidane, o grande astro da final contra o Brasil, na 

qual marcou dois gols. A França já havia sediado a Copa do Mundo em 38. Com intuito de 

não fazer feio, foi construído o famoso estádio Stade de France, com capacidade para até 

80 mil torcedores. O destaque dessa edição foi o desempenho da seleção da Croácia 

(separada da Iugoslávia em 1992), que chegou à semifinal, perdendo para a futura campeã 

França, e ficou com a terceira colocação do mundial. 

A seleção desse ano tinha como técnico o ex-jogador e craque Zagallo, que fora 

auxiliar técnico de Carlos Alberto Parreira no mundial dos EUA. Zagallo montou uma 

seleção mais ofensiva do que a última e garantiu a classificação para as oitavas-de-final já 

nos dois primeiros jogos contra Escócia 2x1, e Marrocos 3x0. Porém, apesar de 

classificada, a seleção perdeu por 2x1 para a Noruega. No joga pelas oitavas-de-final a 

vitória de 4x1 sobre o Chile foi considerada fácil. O jogo contra a Dinamarca teve placar 

apertado de 3x2 para o Brasil que passava por mais uma fase. A semifinal contra a 

Holanda foi um dos jogos mais disputados, e terminou com um gol para cada lado, sendo o 

brasileiro marcado pelo futuro ―fenômeno‖, Ronaldo. A prorrogação não teve 

movimentação no placar, mas a altercação tomou conta do público e dos jogadores com a 

cobrança dos pênaltis. Mais uma vez a estrela da equipe foi o goleiro Taffarel. O Brasil 

venceu com quatro pênaltis feitos contra dois perdidos da Holanda. Porém a expectativa do 

penta teve fim na final contra a França. Ronaldo foi escalado pelo técnico mesmo tendo 

tido convulsões no dia da partida, o que facilitou a vitória francesa e adiou o sonho 

brasileiro. 

Além do craque Zidane, os franceses contavam com a boa fase do goleiro Barthes e 

o bem montado esquema técnico da equipe. A trajetória francesa na Copa de 98 foi 

espetacular e repleta de vitórias. Na primeira fase as vitórias sobre África do Sul, Arábia 

Saudita e Dinamarca. Nas oitavas-de-final, venceram o Paraguai com o placar de 1x0. A 

cobrança de pênaltis foi a responsável pelo sucesso francês nas quartas-de-final contra a 

Itália. A semifinal foi surpreendente contra a Croácia por 2x1. O Brasil era o oponente da 

grande final, porém os franceses venceram com dois gols do craque Zidane e um de Petti. 

A defesa brasileira não reagiu e se tornou alvo fácil para os franceses. 
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A Copa de 2002 mostrou várias surpresas. Entre elas o local onde foi sediada. Esta 

era a primeira vez que o continente asiático sediava o mundial, e mais inusitado ainda foi a 

divisão dos jogos entre Japão e Coréia do Sul, duas grandes potências mundiais que 

realizaram uma Copa de ―primeiro mundo‖. A Alemanha também causou inevitável 

espanto chegando à final, pois iniciou desacreditada no mundial. Entretanto, a Turquia foi 

a revelação da Copa do Mundo deste ano. A seleção turca, até então, sem visibilidade, 

chegou até as semifinais e terminou como terceira colocada na competição. Já as favoritas 

Argentina e França foram eliminadas na primeira fase do torneio. 

 O Brasil, comandado pelo técnico Luis Felipe Scolari, mostrou ao mundo que 

apesar da fase eliminatória difícil, o estilo ‖família Felipão‖ pôde revelar um futebol 

espetacular. Nesta competição não houveram derrotas nem empates para os brasileiros. A 

palavra da vez era vitória. A atuação brasileira obteve ainda mais mérito pela presença dos 

―três Rs‖, eram eles: Rivaldo, ―Ronaldo Gaúcho‖ e ―Ronaldo Fenômeno‖. O último 

participou da Copa após uma difícil recuperação de uma lesão no joelho, a qual os médicos 

não acreditavam ter cura. A performance brasileira começou com uma primeira fase 

deslumbrante, ao contrário do previsto pelas eliminatórias. O Brasil venceu a Turquia por 

2x1 e a China por 4x0, classificando-se antecipadamente para a próxima fase, porém ainda, 

apesar de vários reservas em campo derrotou a seleção da Costa Rica pelo placar de 5x2. 

Na partida pelas oitavas-de-final, os brasileiros obtiveram vitória sobre a Bélgica por 2x0 e 

pelas quartas-de-final o confronto fora um clássico com a Inglaterra com o placar de 2x1. 

Na semifinal o Brasil teve como adversária a seleção da Turquia, da qual venceu por 1x0 

em um jogo difícil sem a presença de Ronaldinho Gaúcho que havia sido expulso no jogo 

anterior.  

Apesar das dificuldades a seleção brasileira chegou à final e contra uma adversária 

também não esperada: a Alemanha. Os alemães contavam com a boa fase do goleiro titular 

Oliver Kahn, mas o Brasil tinha seus ―três Rs‖ e o esquema 3-5-2 que davam base para 

uma boa defesa.  Esse jogo teve a atuação brilhante e decisiva de Ronaldo que marcou os 

dois gols da vitória brasileira. Até hoje se fala na mão machucada do goleiro alemão que 

ficou marcado pelo infeliz incidente de largar a bola nos pés do atacante brasileiro. Mas 

além de ser a primeira seleção a se tornar pentacampeã mundial, o Brasil se destacou com 

Ronaldo Fenômeno conquistando o título artilheiro da Copa do Mundo e Rivaldo como 

melhor jogador brasileiro na competição. Porém, o melhor jogador eleito da competição 

foi o próprio goleiro alemão. Isso porque a escolha foi feita antes da final. A partir daí a 

eleição de melhor jogador da Copa passou a ser feita após o último jogo. 
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A Copa do Mundo de 2006 foi realizada pela Alemanha que já havia recebido a 

competição em 74, na Alemanha Ocidental. Dessa vez o país unificado sediou o torneio 

mundial. Os estádios modernos com altos investimentos demonstraram a grande potência 

econômica alemã. A Copa desse ano foi a primeira em que o atual campeão, no caso o 

Brasil, teve que disputar as eliminatórias juntamente com as outras seleções para ser 

classificado. Esse torneio deu destaque às seleções da Itália, França, Alemanha e Portugal. 

Os anfitriões apesar de não conquistarem a vitória conseguiram empolgar a torcida ficar 

em terceira colocação no mundial. Portugal, sobre o comando do então atual técnico 

campeão do mundo Luiz Felipe Scolari, chegaram às semifinais depois de 40 anos. A 

França teve mais uma vez o reforço do craque Zidane que ajudou a equipe a chegar a mais 

uma final. Zidane ainda foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, apesar de sua 

expulsão no último jogo contra a Itália, no qual o craque agrediu o adversário Marco 

Materazzi com uma cabeçada após discussão em campo. 

A participação brasileira em 2006 foi lamentável. Os brasileiros obtiveram vitória 

nos três jogos da primeira fase: contra a Croácia 1x0; Austrália 2x0; e Japão 4x1. A última 

vitória aconteceu por 3x0, nas oitavas-de-final contra Gana. A eliminação brasileira se deu 

no jogo contra os franceses. Os brasileiros mostraram um futebol fraco e sem ânimo. A 

vitória francesa veio de um único gol de falta marcado por Thierry Henry que ficou livre 

para marcar enquanto Roberto Carlos estava de cócoras arrumando a meia. A equipe 

brasileira que ficou conhecida como ―seleção de estrelas‖ (Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, 

Roberto Carlos, Adriano), acabou mostrando que não basta ter bons jogadores e se não 

houver trabalho em grupo. Ainda se fala que o problema da seleção desse ano foi o 

excesso de confiança dos jogadores. 

A grande campeã foi a Itália conquistando o tetracampeonato. O futebol europeu 

foi de destaque nessa Copa e a forte marcação italiana teve grande mérito no resultado 

final. Os italianos ainda puderam contar com uma excelente atuação do goleiro Gianluigi 

Buffon que se encontrava em ótima fase. A Itália chegou à final com cinco vitórias e 

apenas um empate. Na primeira fase contra Gana o placar marcou 2x0, um empate com os 

EUA por 1x1 e outra vitória por 2x0 sobre a República Tcheca. A adversária Austrália foi 

derrotada pelas oitavas-de-final com o placar de 1x0. A partida pelas quartas-de-final teve 

três gols italianos contra nenhum ucraniano. Já nas semifinais, a Alemanha perdeu com o 

placar de 2x0. A finalíssima contra os franceses foi muito disputada e marcada por brigas 

que chegaram até a expulsão. Apesar do empate em tempo normal com um gol para cada 

equipe, a Itália venceu a França nos pênaltis por 5x3 e levantou a taça pela quarta vez. 
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A 19° edição da Copa do Mundo de Futebol foi sediada em solo africano. Depois 

de longa espera finalmente a África do Sul foi escolhida para receber o torneio. Para a 

realização dos jogos foram construídos cinco novos estádios, pois já que no país não havia 

tradição no esporte, os estádios já existentes eram exclusivos para rúgbi e críquete. Foram 

selecionadas 32 seleções para a competição: 13 européias, 8 americanas, 6 africanas, 3 

asiáticas e 2 oceânicas. As seleções da Sérvia e da Eslováquia faziam sua primeira 

participação como países independentes. A seleção Espanhola foi a grande campeã em 

2010. 

O Brasil teve menos empolgação que na edição anterior, apesar de deixar a 

competição também nas quartas-de-final. Mesmo com um seleção de bom nível de 

jogadores e tendo ganhado todas as competições eliminatórias inclusive a Copa das 

Confederações, o Brasil não mostrou a raça necessária para chegar ao hexa. A primeira 

fase brasileira teve duas vitórias contra a Coréia do Norte e a Costa do Marfim e um 

empate sem gols com Portugal. Contra o Chile, pelas oitavas-de-final, o resultado foi de 

3x0 a favor dos brasileiros. Porém, nas quartas-de-final, tendo a Holanda como adversária 

o time do técnico Dunga não conseguiu reagir e acabou sendo eliminado por 2x1. 

Bem cotada desde as eliminatórias, a Espanha teve boa torcida e se revelou uma 

seleção cheia de surpresas. Os espanhóis conseguiram o primeiro lugar no seu grupo 

mesmo tendo começado na competição com uma derrota com apenas um gol da Suíça. 

Porém, a derrota pareceu ter dado mais força à seleção espanhola que conseguiu duas 

vitórias seguidas: contra Honduras pelo placar de 2x0 e contra o Chile por 2x1. Pelas 

oitavas-de-final a Espanha venceu Portugal com um gol apenas, como seria em todos os 

jogos seguintes, e se classificou para a próxima fase na qual jogaria contra o Paraguai. Os 

paraguaios foram derrotados, e logo depois os alemães também. A grande final contra a 

Holanda aconteceu na cidade de Joanesburgo. A Copa do Mundo de 2010 foi a primeira 

vez que a Espanha sagrou-se campeã mundial de futebol. 

A 20° edição da Copa do Mundo de Futebol será realizada em solo brasileiro no 

ano de 2014. As 12 cidades escolhidas pela FIFA foram: Belo Horizonte, Brasília, 

Curitiba, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, São Paulo, Cuiabá, Manaus, Rio de Janeiro e 

Porto Alegre. O sonho de conquistar o hexacampeonato ―em casa‖ é, a cada dia que passa, 

mais presente na vida dos brasileiros. 
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3  METODOLOGIA 

3.1  Natureza da pesquisa  

 

 A pesquisa é entendida como uma procura por informações sobre algo que ainda não 

tem resposta. Na ciência social a pesquisa é vista como a busca pela solução de um problema 

que interesse a alguém. Portanto, a pesquisa é o caminho para as descobertas. Para Gil (2006), 

―pesquisa é o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico.‖ Sendo 

assim, pode-se dizer que a pesquisa utiliza a metodologia científica para a disseminação de 

novos conhecimentos. A pesquisa, como já mencionado, tem como finalidade saciar as 

dúvidas humanas. 

 Esse estudo baseia-se em uma pesquisa documental. Segundo Gil (2006), a pesquisa 

documental assemelha-se à bibliográfica, isso acontece porque as duas são desenvolvidas a 

partir de materiais já elaborados. A diferença entre as pesquisas refere-se à natureza das 

fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica analisa livros e artigos científicos, ou seja, materiais 

que contam com a contribuição de diversos autores, a pesquisa documental trabalha com 

fontes brutas, não analisadas, tais como: documentos oficiais, cartas, contratos, filmes e 

recortes de jornais. Em nossa pesquisa, o objeto a ser analisado são três capas do jornal 

Correio do Povo em diferentes épocas.  

 Como descreve Gil (2006), são muitos os benefícios do uso de fontes documentais. 

Dentre eles estão: 

 Possibilita o conhecimento do passado: com uma entrevista, o detalhamento sobre o 

passado não seria preciso, pois o relato é variável de sujeito para sujeito. 

 Possibilita a investigação dos processos de mudança social e cultural: com a 

mudança contínua de comportamento e de realidade social fica impossível observar e 

interrogar as pessoas precisamente sobre seu comportamento. Assim, as fontes documentais 

tornam-se fundamentais para detectar mudanças na população, nas atitudes e nos valores 

sociais. 

 Permite a obtenção de dados com menor custo: devido a dificuldade em se 

conseguir financiamentos para sustentar uma pesquisa com grande estrutura envolvida, a 

pesquisa com documentos se torna barata e eficiente. 

 Favorece a obtenção de dados sem o menor constrangimento dos sujeitos: é de 

veras conhecida a dificuldade de conseguir algumas informações de certos indivíduos. Isso 
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acontece pela tendência dos indivíduos de proteger suas intimidades. Com o uso de material 

publicado que conta com dados já existentes há uma facilidade maior de se conseguir uma 

pesquisa viável.  

   

3.2 Objeto empírico: Correio do Povo 

 

 O objeto empírico estudado nesta pesquisa foi escolhido por diversas razões. Entre 

elas, está a importância do tablóide para a história do Rio Grande do Sul e a peculiaridade 

com que tratou as notícias desde sua criação em 1895 por Caldas Júnior. O Correio (como é 

chamado pela maioria dos gaúchos) foi inovador quanto a criação de um quadro próprio de 

profissionais. Enquanto outros periódicos da época contavam com colaboradores com outra 

fonte de renda, o jornal em questão prezou pela fidelidade contratual. O nível tecnológico 

também foi fundamental para o êxito do jornal que contava com quatro impressoras na época. 

A primeira tiragem contou com dois mil exemplares e era constituído de quatro páginas. 

Passado três anos a tiragem aumentou consideravelmente e chegou a 4,5 mil exemplares. A 

partir daí o slogan que ilustrava o cabeçalho do jornal era ―O jornal de maior circulação e 

tiragem do Rio Grande do Sul‖. 

 A intenção de Caldas Júnior segundo ele, era produzir um jornal que atingisse as 

massas e não alguns indivíduos de um grupo. Essa declaração foi devido à forte tendência 

política que circulava na imprensa gaúcha na época e conseqüentemente influenciava a 

opinião pública conforme os interesses partidários. Os jornais eram divididos em pró-

maragatos e pró-pica-paus, assim eram denominados os adeptos dos principais partidos 

políticos gaúchos no final do século XIX. O Correio passou a ser conhecido como ―o róseo‖, 

fato que se deve ao tom rosado em que fora impresso. Isso se explica pela divisão entre 

chimangos que ostentavam lenço branco e os maragatos que faziam uso do lenço vermelho. 

Para Caldas Júnior o papel rosa deixava claro a posição neutra que o periódico deveria ter. 

O ano de 1913 foi de dificuldades para o Correio do Povo. Com o falecimento do seu 

criador, o periódico passa por uma grave crise financeira que só cessa em 1935 quando o filho 

do fundador, Breno Alcaraz Caldas assume o controle da Companhia Jornalística Caldas 

Júnior. Breno permanece na direção da Companhia por mais de 50 anos. O jornal funcionou 

em instalações alugadas na Rua Andradas até 1946 quando foi estabelecido no Edifício 

Hudson, na Rua Paissandu, que hoje carrega o nome de Rua Caldas Júnior. O antigo Edifício 
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Hudson continua abrigando as redações do jornal Correio do Povo e a Rádio Guaíba até os 

dias atuais. 

Em 1936 Breno Caldas funda a Folha da Tarde. Porém, a liderança do tablóide se 

firmou na década de 50 e 60. Mas foi em 1969 que a Companhia Jornalística Caldas Júnior 

criou a Folha da Manhã, em 1957 a Rádio Guaíba e em 1979 a TV Guaíba. A instalação da 

TV ocasionou em dívidas extremas o que fez com que a Companhia passasse por dificuldades 

financeiras mais uma vez em 1979. Nessa época outro fato que propiciou o declínio de novos 

investimentos foi a primeira crise internacional do petróleo. Em 1984, já sem qualquer 

alternativa, o Correio do Povo pára de circular e só retorna às bancas no dia 31 de agosto de 

1986. O Correio do povo funcionou por 89 anos sem interrupção. Foi a circulação mais longa 

da capital gaúcha. 

Como destaque na história do Correio do Povo, está o episódio de 20 de setembro de 

1972. Em pleno regime militar, o periódico publica o pronunciamento de parlamentares 

contra a censura. A edição foi toda apreendida pela Polícia Federal e logo depois queimada 

em um grande incêndio na Av. Paraná. Os únicos exemplares que restaram são os que foram 

resgatados por Francisca Espinosa, que trabalhou durante 60 anos no arquivo do Correio, que 

teve coragem de passar carregando nos braços 20 jornais diante de vários dos policiais ali 

presentes. 

Hoje o Correio do Povo é propriedade da Central Record de Comunicação. Sua 

tiragem, segundo pesquisa realizada pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação) em 

fevereiro de 2010 é de 155 mil exemplares, sendo estes distribuídos em todo o estado. Conta 

com um vasto número de repórteres divididos entre o jornal impresso e  a página do jornal na 

internet. 

3.3 Análise Semântica 

A metodologia aplicada ao trabalho foi a análise semântica, pois através dela é 

possível mapear a temáticas e descrever o sentido que foi disposto nas capas do jornal Correio 

do Povo estudadas nesta pesquisa. Para assim poder entender e desenhar os cenários do 

contexto sociopolítico econômico e cultural presentes nas épocas em que o Brasil foi campeão 

mundial de futebol. 

 A análise semântica consiste em uma metodologia descritiva e interpretativa. Nessa 

relação o método atende a definições sistemáticas e qualitativas. Contudo também auxilia na 

compreensão de dados que não são visíveis em uma leitura comum, mas que contém suprema 
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importância no que diz respeito à formação de opinião, ou seja, o que está escrito nas 

entrelinhas, no implícito. 

Na sua evolução, a análise de semântica tem oscilado entre o rigor da suposta 

objetividade do texto e a fecundidade sempre questionada da subjetividade. 

Entretanto, ao longo do tempo, têm sido cada vez mais valorizadas as abordagens 

qualitativas, utilizando especialmente a indução e a intuição como estratégias para 

atingir níveis de compreensão mais aprofundados dos fenômenos que se propõe a 

investigar. (MORAES, 1999, p. 08) 

 

 Apesar de ser considerada um único instrumento, a análise semântica compreende um 

campo muito vasto dentro da comunicação. Segundo Olabuenaga e Ispizúa (1989) apud 

Moraes (1999), é uma técnica para ler e interpretar o sentido de toda classe de documentos, 

que analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos 

da vida social de outro modo inacessíveis. O material de uma análise semântica pode partir de 

material procedente de comunicação verbal e não-verbal. Porém, as informações chegam 

como matéria-bruta, nesse instante começa o trabalho do pesquisador que primeiramente 

desmembrará as informações, afim de, posteriormente iniciar o processo de compreensão, 

interpretação e inferência. Ou seja, através desse método é passível de estudo desde os jornais 

impressos até os telejornais.  

 Em forma qualitativa esta análise parte de pressupostos que embasam o sentido 

simbólico implícito. Esse sentido, nem sempre se faz presente e na maioria das vezes não é 

único. Isso acontece tanto pela forma que é retratado o material, quanto pelo individuo que o 

lê. Essa diversificação é assim explicada por Moraes (1999): 

 

...(a) o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido 

percebido pelo leitor do mesmo; (b) o sentido do texto poderá ser diferente de 

acordo com cada leitor;(c) um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo 

que diferentes leitores poderão captá-la com sentidos diferentes; e (d) um texto pode 

expressar um sentido do qual o próprio autor não esteja consciente. 

(OLABUENAGA e IZPIZÚA, 1989, apud MORAES, 1999, p. 03) 

 

Além das divergências já mencionadas, é importante enfatizar a importância de se 

analisar o contexto em que é exposta a mensagem. O mesmo fato pode ser traduzido de 

maneiras semelhantes, mas não iguais se assim se fizer necessário à situação. É correto 

afirmar que a influência pessoal do pesquisador fica retratada na pesquisa. Isso acontece por 

não sermos totalmente neutros, ou seja, por mínima que possa ser a opinião a respeito dos 
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dados encontrados, esta será demonstrada no trabalho. Toda a leitura parte de uma 

interpretação, que conseqüentemente é particular. 

Apesar de que em sua essência original a análise semântica focasse no significado das 

mensagens para com o receptor, com o processo de evolução ficou evidente a importância dos 

emissores da mensagem. Assim, identifica-se a importância do produto final, mas também de 

seu processo de criação. Ao longo desse processo evolutivo, percebe-se também, que é 

necessário entender o contexto para então refletir e interpretar claramente a mensagem. Para 

que a compreensão seja concreta é necessário considerar o autor, o destinatário, as formas de 

codificação e transmissão da mensagem, além do conteúdo explícito no texto. No caso 

estudado nesta pesquisa, é necessária uma verificação social da época em que as capas foram 

publicadas. A questão sociopolítica econômica cultural é fundamental para a total 

compreensão da mensagem estudada. 
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4  RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

4.1 Copa de 1970 - México
1
 

4.1.1 O contexto 

 

A copa de 1970 teve sua partida final no dia 21 de junho. As seleções que se 

enfrentavam eram Brasil e Itália, sendo a primeira a grande campeã. Fatos consideráveis 

levaram a copa de 70 a ser uma das mais importantes para o público brasileiro. O principal 

acontecimento era a transmissão televisionada do campeonato pela primeira vez.  A partir 

disso todos os olhos brasileiros, mesmo os que até então não se mostravam entusiasmados, 

voltaram-se para o torneio mundial.  

Nessa época vivia-se no país um momento político delicado liderado pelo regime 

militar que assumiu o controle após o golpe militar de 31 de março de 1964, dando o poder de 

presidente da República ao Marechal Castelo Branco. Porém a situação política seria ainda 

mais complicada com o AI-5 (Ato Institucional número 5) que entrara em vigor em 1968 

durante o governo de Artur da Costa e Silva. O AI-5, dentre outras coisas dava plenos poderes 

ao presidente da república e ao regime militar, sua primeira conseqüência foi o fechamento do 

Congresso Nacional por quase um ano. Já em 1970 o presidente era o general gaúcho Emilio 

Médici e seu partido era a Arena (Aliança Renovadora Nacional). A situação continuava 

grave e era vivenciada diariamente pelo povo através das censuras e do autoritarismo. Os 

rebeldes, que lutavam pela democracia sofriam com a perseguição e com a quase sempre 

inevitável tortura. A copa televisionada criou expectativas e fez com que a população fugisse 

da grave e real situação nacional. 

Outro ponto importante para a torcida brasileira nessa copa foi a possibilidade de se 

chegar ao até então inédito tricampeonato. O título também era cobiçado por uruguaios e 

italianos. E foi em um jogo na final contra os italianos que o Brasil conquistou pela terceira 

vez o mundial, trazendo em definitivo a taça Jules Rimet para solo brasileiro. Uma 

curiosidade é que mais tarde, no dia 20 de dezembro de 1983 precisamente, essa taça seria 

                                                           
1
 A capa contendo a referida manchete encontra-se no Anexo A. 
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roubada da sede da (CBF) Confederação Brasileira de Futebol. Na sede, uma réplica foi 

trancada em um cofre e o troféu original ficou exposto sem a devida segurança. Dias depois, a 

imprensa nacional anunciava com pesar que o mais importante símbolo futebolístico 

brasileiro havia sido roubado e derretido com a finalidade da venda de seu ouro. 

O técnico brasileiro nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970 foi João Saldanha, 

no entanto uma mudança no comando passou para as mãos do ex-craque Zagallo a 

responsabilidade de nortear os jogadores no decorrer do campeonato no México. Pelé teve seu 

nome marcado na história como campeão em 58 e 62 (quando foi lesionado no segundo jogo), 

e foi considerado a grande estrela da copa do México. Porém o artilheiro oficial da seleção 

brasileira foi Jairzinho com sete gols marcados no torneio mundial. A equipe brasileira era 

constituída de grandes craques e teve atuação impecável. Em enquete global gerida pela 

revista britânica World Soccer magazine em 2007 a seleção brasileira foi considerada a 

melhor seleção de todos os tempos. A revista descreveu a seleção brasileira de 70 como ―mais 

do que um time, a equipe brasileira que venceu a Copa do Mundo de 1970 com tanto estilo 

tornou-se um mito, uma equipe para ser considerada como o representante máximo do jogo 

bonito" (extraído de http://oglobo.globo.com/esportes/mat/2007/07/09/296695390.asp). Com 

a vitória da seleção o povo brasileiro esqueceu os problemas decorrentes da política da época. 

 

4.1.2 O conteúdo da capa 

  Apesar de o Correio do Povo não ter publicação nas segundas-feiras, ou seja, no dia 

posterior a conquista da taça, a notícia foi divulgada na terça-feira. A capa do Correio do povo 

no dia 23 de junho de 1970 apresenta as seguintes manchetes: 

4.1.2.1 Feriado Nacional Para Festejar o Tri 

 

Esta manchete engloba mais da metade da página e tem como angulações quatro 

temáticas da Copa e duas fotos (uma de Pelé com a Copa e uma do presidente Médici com a 

bandeira). As manchetinhas são: ―A grande vitória‖, ―Mensagem de Nixon‖e ―Médici: 

Identifico-me com a alegria e a emoção das ruas‖. 

A descrição desta página é a seguinte: 

 

http://oglobo.globo.com/esportes/mat/2007/07/09/296695390.asp
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Foto 1: Uma foto complementa a manchete com os jogadores brasileiros em que Pelé eleva a 

taça acima de seus ombros.  

Legenda: Na legenda está a seguinte frase: ―A Glória Suprema – No estádio Azteca, cenário 

da grande vitória brasileira, Pelé ergue a Copa Jules Rimet. O maior craque do futebol 

mundial de todos os tempos conseguiu mais um título inédito: três vezes campeão mundial 

como jogador. (Radiofoto AP)‖. 

Descrição: A notícia começa com a transcrição do decreto anunciado em 22 de junho de 

1970, do então presidente da República, Emilio Garrastazu Médici, que suspendia os 

trabalhos em todo território nacional no dia 23 de junho desse mesmo ano com a finalidade de 

dar ao povo a oportunidade de comemorar a conquista do terceiro título mundial e receber os 

atletas que chagariam a Brasília nessa data. 

A matéria ainda faz chamada para um caderno especial sobre a Copa do Mundo 

encontrado no interior do jornal. A chamada é a seguinte: ―O noticiário completo sobre a 

conquista da ―Taça de Ouro‖ vai no 2° caderno, todo ele dedicado ao grande feito do futebol 

brasileiro.‖ A matéria ainda é composta pelas manchetinhas descritas a seguir: 

 

 A grande vitória 

Descrição: No texto, está um resumo sobre a atuação da seleção brasileira desde o início do 

mundial. Dentro dele também estão elogios e exposições sobre os adversários e os favoritos 

da Copa que foram derrotados pelos brasileiros. 

 Mensagem de Nixon 

Descrição: A nota que não faz uso de foto, mostra na íntegra uma mensagem enviada ao 

presidente da república Emilio Médici, pelo presidente norte-americano Richard Nixon. Nela, 

Nixon parabeniza Médici pelo desempenho dos jogadores da seleção e também ao povo 

brasileiro pelo apoio direcionado a eles na competição. 

 Médici: Identifico-me com a alegria e a emoção das ruas 

 

Foto: Nessa imagem Médici carrega com evidente orgulho a bandeira nacional. Na foto 

também estão outras autoridades e familiares do presidente. 

Legenda: A imagem é acompanhada da seguinte legenda: ―A alegria do presidente - O 

presidente Garrastazu Médici, acompanhado dos ministros Cirne Lima, João Leitão de Abreu, 
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do general Carlos Alberto da Fontoura, chefe do SNI, e de outras autoridades e familiares, ao 

final do jôgo, desfralda a Bandeira Nacional, demonstrando sua alegria pela grande conquista 

do Brasil no México‖. 

Descrição: A notícia começa com uma mensagem do presidente Médici direcionada ao povo 

brasileiro. Nela, está descrita o desejo do presidente de ser visto pela população como um 

brasileiro comum que carrega um imenso nacionalismo. Também ressalta a importância de 

além do futebol, o povo se armar em prol de um desenvolvimento nacional. Após a mensagem 

há uma observação sobre o conhecimento de Médici sobre o esporte e a sua aposta em um 

placar de 4x1 a favor do Brasil. 

4.1.2.2 Agrava-se o estado de Kruschev 

Nessa nota sem foto está a notícia sobre a piora no estado de saúde do ex-primeiro-

ministro da Rússia Nikita Krushev. A nota também traz informações sobre a internação de 

Krushev que havia ocorrido duas semanas antes. Além das informações sobre o quadro 

médico, também são descritos rumores sobre a suposta morte do ex-primeiro-ministro que já 

teriam sido desmentidos por fontes oficiais. 

 

4.1.2.3 Chefe do estado do Equador assume podêres ditatoriais 

A matéria que não ostenta fotos fala sobre a tomada do Equador pela ditadura. O 

responsável é o presidente Jose Maria Velasco Ibarra, que se proclamou ditador no país. No 

pronunciamento do presidente equatoriano descrito na notícia, ele se compromete em entregar 

o poder em 1972 aos candidatos eleitos pelo país após um plebiscito popular para aprovar a 

Constituição de 1946. 

A matéria também é constituída com uma manchetinha: 

 Motivos 

Nessa parte do texto estão descritos os pretextos usados pelo presidente do Equador 

para assumir o controle fazendo uso da ditadura. Entre os motivos destacados estão o temor 

de uma revolução. No decorrer da matéria encontramos os primeiros quatro decretos do 

ditador: assunção do comando supremo da república, confirmação no cargo dos dez atuais 



47 

 

ministros, congelamento por três anos os aluguéis das residências urbanas do país e o último 

relacionado com o funcionamento do Registro Civil. 

 

4.1.2.4 OEA vai debater problema do asilo para os seqüestradores 

Em 1970 ocorriam em todo o mundo diversas formas de violência, entre elas estavam 

os seqüestros políticos. Nessa manchete-notícia que não carrega foto, encontram-se 

informações sobre a agenda de reuniões da OEA (Organização dos Estados Americanos). 

Entre os assuntos está o ―tema 13‖ que visava debater meios de neutralizar os inúmeros 

seqüestros acontecidos na América Latina. O relato também cita alguns dos diplomatas que 

participariam da reunião, entre eles estão o brasileiro Mario Gibson Barbosa e o peruano 

Edgardo Mercado. 

 

4.1.2.5 Rompidas negociações do Brasil e E. Unidos 

A nota traz a informação sobre a quebra do acordo entre Brasil e Estados Unidos da 

América sobre exportações de produtos têxteis. Segundo a nota, as negociações tiveram início 

no dia 8 de junho e foram canceladas no dia 19 do mesmo mês por vontade brasileira. A 

divergência se deu pela quantia a ser exportada. 

4.1.2.6 Encontro nacional do crédito imobiliário 

As informações encontradas nessa nota são sobre a abertura do III Encontro Nacional 

de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança que ocorreu em Brasília no dia anterior ao da 

edição. Quem deu início aos trabalhos do encontro foi o então Ministro do Interior, José Costa 

Cavalcanti que desenrolou sobre os benefícios dos programas do governo. 

 

4.1.2.7 Descida da ―SOYUS-9‖ 

Soyus-9 foi uma missão preparatória do programa espacial soviético Soyus, para o 

início do programa Salyut. Esta teve sua primeira instalação em abril do ano de 1971 pela 

antiga URSS. A nave decolou no dia 1° de junho de 1970 e pousou dezoito dias depois. A 
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imagem impressa na capa traz apenas uma legenda. Não se pode dizer que é uma nota ou 

notícia. 

Foto: Na imagem que compõe a manchete, se vê um técnico que sobe na nave a fim de liberar 

a saída dos astronautas que tripulavam a Soyus-9 e também curiosos que assistiam a cena. 

Legenda: As únicas informações sobre a foto encontram-se na seguinte legenda: ―Descida da 

―Soyus- 9‖ – Êste flagrante, retirado de um filme sobre a descida da ―Soyus-9‖ no 

Kazaquistão, a 70km da cidade de Karaganda, foi distribuído ontem pela Agência Tass em 

Moscou. Enquanto um técnico sobe na cápsula para abrir a escoltilha, várias pessoas em torno 

esperam a saída dos astronautas Andrian Nikolayev e Vassily Sevastianov. (Radiofoto UPI).‖ 

 

4.1.3 Análise semântica da capa 

 

Deste conjunto apresentado percebe-se a fusão entre o futebol e a política. Essa 

constatação se deve ao formato como é composta a capa do jornal Correio do Povo. A capa 

tem como manchete principal o título mundial de futebol conquistado pela seleção brasileira, 

entretanto, o cenário político também faz parte da manchete mais importante do dia. A foto do 

presidente da República se encontra na primeira metade da capa assim como a dos jogadores 

vitoriosos. Isso conota que a política era inserida em tudo na época. Nada passava 

despercebido aos olhos da ―censura‖, que tinha como principal ação, inserir a figura do 

presidente em todos os eventos nacionais para gerar ―simpatia‖. Percebe-se esta idéia, na 

construção da foto do presidente Médici com a bandeira do Brasil. 

Na capa em formato standard, a primeira informação que os olhos vêem é o assunto 

do dia, o futebol, que se encontra no canto esquerdo superior da capa. Porém, toda a extensão 

da página é construída com base na política. O panorama político tem início ainda na 

manchete sobre a copa do mundo quando o decreto de Emílio Médici é transcrito como 

abertura da notícia. Na manchetinha encontram-se os dados das vitórias do Brasil durante toda 

a copa. Contudo, logo está a uma mensagem do presidente norte-americano Richard Nixon, 

direcionada ao presidente brasileiro. Esta também é transcrita na íntegra o que permite 

interpretar que havia uma grande amizade entre EUA e Brasil, deixando clara a exposição 

política da época que mostrava só o que convinha e era favorável ao governo. Já abaixo da 

mensagem de Nixon, está a foto de Emílio Médici ostentando a bandeira nacional. A 

manchete produz, implicitamente, a intenção de projetar uma imagem amigável do governante 
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brasileiro, através das declarações de alegria e semelhança ao povo. Apesar disso nada se vê 

ou se lê sobre o povo brasileiro, nem uma foto da suposta felicidade tão falada por Médici, 

nem uma declaração de qualquer brasileiro comum que estivesse comemorando a conquista 

do torneio. 

Como já relatado, a política está imposta aos leitores em toda a capa do periódico. A 

primeira metade da página tenta elucidar a campanha brasileira na copa e as comemorações 

advindas do episódio, porém o que mais se destaca é a campanha em prol do governo. Já na 

segunda metade da capa do periódico encontramos informações não mais encobertas, e sim 

uma enxurrada de manchetes sobre políticas internacionais. Em nenhuma das manchetes 

dessa área do jornal se fala em futebol. A impressão é que o assunto deve ser esquecido assim 

que nossos olhos lêem as informações sobre a ditadura e os seqüestros. Abaixo de uma das 

manchetes internacionais está uma notinha sobre créditos imobiliários que cita o ministro 

Costa Cavalcanti, onde fica evidente a necessidade de dar espaço aos assuntos do governo, 

quase que como uma propaganda. Outra parada sobre o Brasil se dá na manchete sobre 

negociações de produtos têxteis com os norte-americanos. Então, mais uma vez, em uma 

manchete com foto encontramos a política confundida com a tecnologia na imagem da 

aeronave soviética que pousou no Kazaquistão. 

Estes dados apontam o foco do periódico do dia e provavelmente da época, que não 

era o futebol, mas sim ressaltar e exaltar uma política e políticos ligados ao poder. Nem que 

para isso fosse preciso omissão de outros assuntos que poderiam também ser manchete, como 

a comemoração do povo brasileiro. 

 

4.2 - Copa de 1994 – Estados Unidos da América
2
 

4.2.1 O contexto 

 

 A Copa de 1994 aconteceu em solo norte-americano e rendeu ao Brasil sua quarta taça 

em mundiais e o título de ―país do futebol‖. No Brasil se vivia período de democratização 

desde 1985.  

Contudo a situação política social brasileira passava por nova turbulência. Isso 

acontecera devido ao processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Melo em 

                                                           
2
 A capa contendo a referida manchete encontra-se no Anexo B. 
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1992, que rendeu o cargo provisório de presidente da República ao seu vice Itamar Franco no 

dia 2 de outubro do mesmo ano. Uma nova moeda foi criada em 28 de fevereiro de 1994, 

surgia então o Plano Real. Depois de vários anos, a economia ganhava estabilidade e amplos 

setores da sociedade sentiram em curto prazo uma série de benefícios. Vivia-se então o clima 

de eleições em que os mais cotados para ocuparem a função de presidente eram o então 

Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso do PSDB e o líder de esquerda Luis Inácio 

Lula da Silva pelo PT. Apesar da insistência na candidatura de Lula pelos setores da oposição, 

a população optou em continuar confiando nos benefícios imediatos ofertados por FHC que 

venceu com 54,27% dos votos. 

A Copa do Mundo de 1994 superou as expectativas tanto em infra-estrutura com 

estádios modernos, quanto em público que teve participação assídua nos jogos e bateu os 

recordes mantidos até os dias atuais. A seleção brasileira chegou aos EUA sem a fama de 

favorita, mas com um futebol eficiente e um grupo unido pelo craque Romário. Carlos 

Alberto Parreira era o técnico nesse ano, apesar de criticado por seu estilo de jogo defensivo, 

Parreira conseguiu levar o Brasil até a conquista da taça pela quarta vez. O ex-técnico Zagallo 

também estava presente nessa copa, porém agora como auxiliar técnico de Parreira. O capitão 

era Dunga e a dupla de ataque era constituída por Bebeto e Romário, que também foi eleito o 

melhor jogador da competição pela FIFA. O jogo da vitória contra a Itália só foi alcançada na 

disputa por pênaltis, onde a grande estrela foi Taffarel, o goleiro da seleção brasileira. 

Romário foi o artilheiro oficial da seleção brasileira e da Copa do Mundo de 1994. 

 

4.2.2 O conteúdo da capa 

Em 1994 o Correio do Povo já produz edições nas segundas-feiras. Portanto a capa do 

dia 18 de julho de 1994 já trazia como notícia principal a conquista do tetracampeonato 

mundial de futebol pelo Brasil. A capa traz manchete secundária, porém essa também é 

relacionada com a principal. Além das manchetes, localizamos no rodapé da capa uma 

chamada para o caderno especial sobre a Copa do Mundo que se encontra no interior do 

jornal. 

 

4.2.2.1 Tetra – Uma conquista dramática 
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Foto: A única imagem na capa do periódico é constituída pela presença dos jogadores Dunga, 

capitão da seleção brasileira, e Romário, artilheiro da Copa nesse ano. A imagem é de 

comemoração, nela Romário está beijando a taça do tetra. 

Legenda: A foto é descrita com as seguintes palavras: ―Romário beija a taça, ao lado do 

gaúcho Dunga, o capitão do tetra. O Brasil derrotou a Itália por 3 a 2 nos pênaltis, em 

desfecho inédito.‖ 

Descrição: A nota disposta no canto direito, ao lado da foto, começa descrevendo quanto 

tempo o Brasil esperava pelo título. Um período de 24 anos separa as taças do tri e do tetra. 

Além de comentar sobre a dificuldade do jogo que foi para a prorrogação e depois para os 

pênaltis, a nota dá ênfase à torcida e elogios ao futebol brasileiro citando Taffarel como herói 

da conquista. 

 

4.2.2.2 Só os federais param 

 

A nota se refere ao ponto facultativo válido apenas para repartições federais pela parte 

da manhã com a finalidade de comemorar o tetracampeonato. Segundo o periódico, a decisão 

de manter as distribuições municipais e estaduais em exercício na segunda feira após 

conquista foi transmitida por Dilamar Machado e Tarso Genro, secretário de Comunicação 

Social do Estado e prefeito de Porto Alegre na época, respectivamente. 

 

4.2.3 Análise semântica da capa 

 

Diferente de 1970, a capa do Correio do Povo sobre a conquista da Copa do Mundo 

em 1994 abrange amplamente o tema futebol. Com a palavra ―tetra‖ escrita em letras garrafais 

e nas cores da bandeira brasileira, o periódico tem sua capa toda voltada para a final do 

torneio mundial. Apesar de a manchete principal dividir parte de seu espaço com uma 

manchetinha, esta também é voltada ao tema da primeira. Se na capa analisada anteriormente 

nesta pesquisa a política era o ponto central de tudo, no segundo objeto de estudo a situação é 

bastante diferente, e me arriscaria a dizer, que até mais calma. 
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O formato do periódico nessa época já era o tablóide que funciona até hoje. A única 

foto que compõe a primeira página é a dos jogadores brasileiros levantando a taça. Segundo a 

capa do Correio nada nesse dia aconteceu de mais importante do que a vitória da Copa do 

Mundo. Isso é, a afirmação se torna sólida, pois já que a capa dos jornais destacam em suas 

manchetes o que de mais importante aconteceu no dia anterior, e nessa edição nada além de 

futebol foi citado. É um raciocínio lógico constatar que nada foi mais interessante ou 

relevante que esse episódio. Até mesmo a manchetinha que é encontrada no canto inferior 

direito da página, apesar de notificar sobre o ponto facultativo para órgãos federais, não 

ultrapassou os limites do assunto principal, já que tal medida foi tomada graças ao 

tetracampeonato mundial conquistado pelo Brasil. Como última informação divulgada na 

página está uma chamada para um caderno especial no interior do impresso. Este caderno é, 

ainda, mais um gancho para o assunto do dia, o futebol brasileiro. 

Há uma visível evolução de uma taça para outra. Essa evolução não se deve ao 

formato do jornal ou aos jogadores e técnicos que foram substituídos entre os campeonatos. A 

mudança e o progresso estão explícitos em cada palavra e foto publicadas no jornal. O Brasil 

em 94 já se encontrava livre das amarras da censura. O Brasil já era um lugar onde as 

comemorações e os pensamentos não eram condenados e calados com atroz violência. 

 

4.3 - Copa de 2002 – Ásia
3
 

 

4.3.1 O contexto 

 

 O ano de 2002 foi marcado pela conquista inédita do pentacampeonato pelo Brasil. 

Apesar de a seleção brasileira não estar entre as favoritas dessa Copa, o talento e alegria que 

os jogadores ostentavam foi fundamental para um desempenho magnífico e sem erros em 

campo. A classificação do Brasil foi, talvez, a mais complicada da história do torneio. A 

equipe ficou como penúltima colocada na classificação por continente, o que era 

surpreendente vindo da seleção com o título de ―país do futebol‖. 

                                                           
3
 A capa contendo a referida manchete encontra-se no Anexo C. 
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 Quando assumiu a presidência em 1995, Fernando Henrique Cardoso já havia 

estabelecido uma nova moeda e a previsão sobre a economia brasileira era a mais otimista. 

Afinal, após 15 anos de inflação, alcançava-se enfim uma estabilidade de nível nacional, 

dando chance de um crescimento econômico ao país. Nessa época a oposição se tratava 

essencialmente do PT, que por sua vez representava os trabalhadores e a classe média 

profissional sindicalizada. Quatro anos se passam, e apesar do Plano Real, o país só escapa de 

um desastre econômico pelos recursos alcançados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). 

Com a ajuda externa o país parece se encaminhar para um desenvolvimento, e mais uma vez o 

PSDB sai vitorioso nas urnas reelegendo FHC. Porém às vésperas de nova eleição em 2002, o 

FMI é acionado mais uma vez. A situação nacional é grave. Em menos de oito anos a 

economia brasileira enfrentava uma crise de balanços de pagamentos evidentemente ligada ao 

alto endividamento interno e externo. 

 A situação política no Brasil estava prestes a mudar novamente. O ano de 2002 era 

marcado por mais uma eleição e o comando da República passaria por novas modificações. Se 

em 1994 Fernando Henrique Cardoso era candidato e posteriormente presidente eleito, nesse 

ano a situação se modificava. Após dois mandatos seguidos no poder, FHC não poderia mais 

se candidatar, dando assim lugar ao então Ministro da Saúde José Serra. Apesar de ainda não 

estarem em período de campanha eleitoral, pois as eleições seriam somente em outubro, já se 

conheciam os candidatos e o do PT continuava sendo o ex-metalúrgico Luíz Inácio Lula da 

Silva. Lula venceria as eleições e se tornaria o primeiro ex-operário a chegar ao posto mais 

importante do país. A figura de Lula estaria entre as mais lembradas no cenário internacional. 

 A equipe brasileira tinha como treinador o gaúcho Luiz Felipe Scolari e contava com a 

presença de grandes estrelas do futebol internacional. O capitão do time era o experiente Cafu 

e entre os craques da seleção de 2002 estavam, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo 

Fenômeno. O último teve atuação incrível na competição, pois voltava a vestir a camisa da 

seleção após longa recuperação de uma grave lesão no joelho. Ronaldo Fenômeno foi o 

artilheiro da Copa com oito gols marcados, sendo dois deles na final contra a Alemanha. Com 

o desempenho nesse ano, Ronaldo alcançou a marca de 15 gols e é o maior goleador da 

história das Copas do Mundo. 

 

4.3.2 O conteúdo da capa 
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A próxima capa analisada é a do dia 1° de julho de 2002. Passados oito anos desde a 

vitória nos Estados Unidos, o Brasil volta a levar o título. A capa é composta por quatro fotos, 

todas elas referentes ao triunfo brasileiro no torneio de futebol. Além das fotos, encontramos 

uma manchete principal e uma secundária. Ainda na capa, há uma chamada para outro 

episódio importante do dia anterior, a morte de uma figura importante para a sociedade 

brasileira. 

 

4.2.3.1 Brasil pentacampeão 

 

Foto 1: A primeira imagem da capa é a do técnico Felipão com os braços para o alto em 

comemoração. A figura de Felipão pode ser definida como feliz e emocionada. Apesar de ser 

a inicial, a foto é pequena em relação a outra da mesma manchete. 

Legenda: As palavras que conceituam a imagem são referentes ao desempenho do técnico no 

comando da seleção brasileira. Desempenho esse que passou por uma eliminatória difícil, mas 

que superou expectativas durante a competição: ―Luiz Felipe superou todos os problemas e 

venceu‖. 

Foto 2: A segunda foto apresentada pelo periódico em sua capa corresponde a festa dos 

jogadores da seleção no momento da entrega da taça. Na imagem o capitão Cafu ergue a taça 

acima de seus ombros. Ele que está em pé sobre o pódio, tem escrito na camisa os dizeres 

―100% Jardim Irene‖ (bairro onde sempre viveu). Quem também aparece na foto é Pelé, ele 

que foi um dos responsáveis pelo tricampeonato em 1970, comemora junto aos jogadores e a 

delegação brasileira a conquista de mais um título mundial. 

Legenda: A expressão que narra a foto da comemoração é a seguinte: ―O capitão Cafu ergue 

a taça do penta, cercado por todos os jogadores, e dá início à maior festa da história do futebol 

brasileiro. 

Descrição: A notícia que contorna o lado esquerdo das fotos inicia contando a vitória sobra a 

seleção da Alemanha em Yokohama. Cita Ronaldo como o grande responsável pelo resultado, 

já que ele foi o autor dos dois gols brasileiros. Revela ainda, que com a performance do 

último jogo Ronaldo se iguala ao craque Pelé no que se refere ao número de gols em 

mundiais. A notícia fez referência à foto de Cafu com os outros jogadores e contabilizou o 

capitão como sendo o único jogador a disputar três finais de Copa do Mundo. A foto de Luiz 
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Felipe Scolari também teve sua vez na notícia da capa que trazia a transcrição de uma 

mensagem de otimismo deixada pelo técnico ao povo brasileiro. A notícia da capa é encerrada 

com o itinerário da delegação brasileira na volta para o Brasil. Os destinos eram o Palácio da 

Alvorada em Brasília, onde seriam recebidos pelo então presidente da república Fernando 

Henrique Cardoso, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

4.3.2.2 Torcida festeja o título 

 

Foto 1: A primeira foto da manchetinha é da comemoração nas ruas da cidade de Uruguaiana. 

A imagem mostra muitas bandeiras e torcedores a pé, de carro ou a cavalo. 

Legenda: Na descrição está a frase: ―No Centro de Uruguaiana, muita animação e até 

comemoração a cavalo‖. 

Foto 2: A segunda imagem mostra festa dos torcedores em frente à casa do técnico Felipão 

em Canoas. 

Legenda: A definição da imagem é a seguinte: ―Em Canoas, na frente da casa do técnico 

Scolari, domingo de muita agitação e festa‖. 

Descrição: A nota faz uma pequena viagem para contar a festa brasileira. Fala de Blumenau 

(onde se encontra um grande número de descendentes germânicos), passa pelo Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. No decorrer da nota, as informações sobre a festa do penta no 

estado têm grande ênfase. A capital gaúcha, Porto Alegre é a citada. 

 

4.3.2.3 Morre médium Chico Xavier 

 

A chamada é para a notícia no interior do periódico sobre o falecimento do famoso 

espírita Francisco Cândido Xavier. A relevância se deve ao trabalho de caridade Chico Xavier 

e a sua capacidade de psicografar cartas e livros de autores como Augusto dos Anjos e Olavo 

Bilac. Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, interior de Minas 

Gerais e faleceu em Uberaba, no dia 30 de junho de 2002 aos 92 anos. 
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4.3.3 Análise semântica da capa 

A próxima capa analisada é a do ano de 2002. Nela são encontrados elementos fortes. 

O nacionalismo está presente durante toda a extensão da página. O regionalismo é visto em 

três das quatro fotos publicadas. E pela primeira vez, o povo brasileiro tem espaço tanto na 

notícia, quanto nas fotografias. Apenas em uma chamadinha no canto inferior direito é que 

encontramos uma informação que não tem relação alguma com a conquista do 

pentacampeonato. 

 Assim como na segunda capa analisada, o foco principal foi o título mundial. Porém 

algo mais aconteceu nessa edição. Além do tradicional texto descrevendo o desempenho da 

seleção canarinho, também houve importante trecho da matéria em que o técnico foi a grande 

estrela. Se em 1970 as mensagens foram dos presidentes, agora a palavra estava com Luiz 

Felipe Scolari. O gaúcho que regeu a seleção como uma família agora era reverenciado por 

todos e teve suas palavras ao povo transcritas em primeira página, mostrando assim, que a 

liberdade de expressão era lei. O regionalismo é evidente no decorrer da publicação. O fato de 

a seleção brasileira ter um técnico gaúcho foi bastante lembrado na edição comemorativa. Até 

mesmo a última foto da capa, que registra a festa da torcida, é bem específica em sua legenda 

sobre o local onde acontece a comemoração, ―Em Canoas, na frente da casa do técnico 

Scolari...‖. Ao lado, outra foto da torcida é encontrada. Essa, porém, com estilo típico gaúcho. 

Os torcedores são fotografados em uma celebração a cavalo pelas ruas de Uruguaiana. Além 

das imagens, há ainda um texto que já em seu título remete a importância da torcida na 

conquista da Copa do Mundo. 

 Entretanto, ao contrário de 1994, na capa de 2002, há uma informação que não se 

relaciona com o futebol. O falecimento do médium Chico Xavier foi um acontecimento 

lastimado por grande parte dos brasileiros. A popularidade de Chico era tamanha que mesmo 

não tendo relação com o Rio Grande do Sul sua morte teve repercussão em um jornal regional 

como o Correio do Povo. A referência, apesar de pequena, feita ao falecimento do médium 

nos mostra que ocorreu algo importante digno de primeira página e que o futebol, embora 

ocupando a maior parte da capa, não foi o único assunto comentado do dia. 

 A evolução continuou entre 94 e 2002. A libertação e a ousadia nas manchetes tiveram 

enriquecimento cada vez maior. Na primeira análise, a política foi o cerne de todas as 

manchetes, na segunda os jogadores foram as estrelas que brilharam em meio a todo o resto, 

mas na última análise o povo teve grande destaque. O povo brasileiro e gaúcho enfim teve sua 

vez de mostrar o amor ao esporte e ao país. Mais que isso, os brasileiros puderam se ver e 

serem vistos comemorando o mais importante título conquistado no futebol. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente estudo se propôs a analisar os diferentes modos de enunciação nas capas do 

Correio do Povo correspondentes aos títulos mundiais nos anos de 1970, 1994 e 2002. Para o 

estudo foram necessários aprofundamentos em análise semântica e enunciação jornalística, 

além de uma elucidação sobre acontecimento jornalístico e o gatekeeper como selecionador 

de notícias. A pesquisa qualitativa considerada descritiva interpretativa é composta também 

por considerações do pesquisador em sua análise. Ou seja, os dados não são exatos por se 

tratar de uma análise que estuda o sentido. Com base nisso é possível afirmar que as 

conclusões aqui estabelecidas são variáveis de um indivíduo para outro. 

 O referencial teórico foi guiado e sustentado por diversos autores. Entre eles estão 

Rodrigues, Austin, Traquina e Vizeu. A partir de seus conhecimentos na área foi possível 

introduzir na pesquisa uma metodologia clara e facilmente compreendida. 

A metodologia aplicada refere-se aos modos de o jornal emitir as manchetes principais 

que constam nas capas. Para a análise foi utilizado o método de análise semântica que visa 

estudar o sentido das palavras e fotos presentes nas respectivas capas. Para tanto, os conceitos 

teóricos de Moraes e Gil também embasaram o estudo. 

Uma das conclusões mais fortes é a que se relaciona à escolha das manchetes 

principais. É visível a diferença de uma época para outra no que diz respeito ao contexto 

histórico, político e social referente a cada capa. Na primeira é evidente a opressão política da 

ditadura e da censura. Na segunda capa o momento político já é mais leve e a capa é toda 

voltada para a manchete principal sobre a vitória no torneio. Já na última, o povo, pela 

primeira vez, tem sua figura lembrada na comemoração nacional. 

Conclusivamente é possível descrever o jornal impresso como um espelho da 

realidade social. Por mais que subentendido que seja o assunto é possível notar a situação 

nacional em cada capa estudada. Talvez fosse improvável que na década de 70 o povo 

conseguisse refletir sobre a sua própria realidade através do periódico, porém em nível de 

documento histórico cada edição é de suprema importância. Através delas é possível obter-se 

uma idéia do que a população já viveu. Assim, acredito ser plausível, através desta pesquisa a 

comunicação impressa adquirir cada vez mais atenção no que diz respeito aos cuidados na 

publicação e armazenamento. Essa sentença justifica-se pela relevância de ter as histórias 

contadas nos jornais como prova de um período histórico. Com base nos autores estudados é 
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possível acrescentar que os documentos são as fontes mais confiáveis para uma análise clara, 

detalhada e justa. 

É relevante apontar as diferenças de uma edição para a outra. A mais estridente é a 

força que a política exercia sobre todo a campo social demonstrada na primeira capa. O ano 

de 1970 foi um dos anos mais conturbados e conflitantes da biografia brasileira. Em pleno 

regime militar cada palavra publicada era analisada pela censura e as conseqüências para 

quem não seguisse os conceitos exigidos eram a prisão e a violência. Até mesmo as fotos da 

manchete principal evidenciavam a situação delicada da política nacional quando colocam a 

figura do presidente segurando a bandeira dividindo espaço com a dos jogadores que 

levantam a taça. Contudo, o Correio do Povo conseguiu relatar em sua edição comemorativa 

do tricampeonato o grande tumulto que ocorria não só no Brasil, mas também no mundo. 

Apesar de ter que tomar uma posição quase que pró-governo, o periódico transpareceu nas 

entrelinhas as dificuldades sociais que existiam na ocasião. 

O segundo objeto de estudo já é bem diferente do primeiro. Nele, o assunto política só 

é mencionado para se falar do feriado em repartições federais. A capa, em seu todo se resume 

em um único destaque que é a comemoração dos jogadores com a conquista do 

tetracampeonato mundial de futebol. A foto deixa claro o foco estabelecido pelo jornal 

quando mostra apenas os jogadores com a taça nas mãos. A situação já era mais amena e a 

liberdade deixou de ser artigo de luxo. 

A terceira capa, que corresponde ao ano de 2002 traz uma realidade mais moderna e 

com um espaço agora destinado ao público, realidade esta, nova para o jornal. Com fotos não 

só dos jogadores, mas também do técnico e do povo a terceira capa remete a um tempo novo, 

onde a figura popular é lembrada e tem voz e vez. 

Através da pesquisa realizada é possível ver o progresso do país, a mudança do jornal 

e da linguagem, mas acima de tudo é transparente a presença do jornalista como agente que 

trabalha em prol do povo e não do governo. A neutralidade é e continuará sendo impossível 

em nossa profissão. Entretanto, o compromisso com a verdade não é só um trabalho, mas sim 

uma questão de princípios morais e éticos para nós, jornalistas. 
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Anexo A- Capa da Copa de 1970 do Jornal Correio do Povo 
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Anexo B- Capa da Copa de 1994 do Jornal Correio do Povo 
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Anexo C- Capa da Copa de 2002 do Jornal Correio do Povo 

 

 


