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RESUMO 

 

Este trabalho avalia a construção do espetáculo em coberturas televisivas sobre a final da Copa 

do Mundo de 2018. A questão norteadora é: como se dá a construção do espetáculo na final da 

Copa? Para isto, analisam-se os elementos da construção narrativa audiovisual na cobertura 

jornalística da final feita pelos canais SporTV e Fox Sports. Especificamente, proponho 

identificar os elementos comuns às duas transmissões; verificar temas agendados pela cobertura 

dos canais; apontar valores notícia recorrentes na agenda da cobertura jornalística em questão; 

entender como se configura o jornalismo de Infotenimento na cobertura; e definir se a cobertura 

configura-se ou não em espetáculo. Debord (1997), Kellner (2004), Dejavite (2007), Gomes 

(2009), Traquina(2000), Trigo (2008), Chauí (2006) e Silva (2007) serviram como aporte 

teórico para este trabalho. O estudo tem abordagem qualitativa, e usa a Análise de Conteúdo a 

partir dos estudos de Bardin (2010) e Fonseca Junior (2005) para realizar a análise. Conclui-se 

que a construção do espetáculo ocorre nas duas emissora analisadas. No SporTV ela ocorre a 

partir da variedade de formatos e conteúdos, já na Fox Sports, a construção é feita pelo narrador 

da partida que exalta, caracteriza e adjetiva os elementos da final.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Espetáculo; Infotenimento; Copa do Mundo; Entretenimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nossa compreensão do mundo e de seus aspectos mais significativos passa pelos 

conteúdos midiáticos. Independente dos formatos adotados, a mídia nos possibilita pensar e 

adquirir conhecimentos que nos inserem na sociedade, agregando valores, costumes, e 

formando nossa cultura. Para além de entretidos, por vezes ficamos vidrados em alguns 

assuntos. Em relação a este ponto, inclusive, o esporte tem grande potencial para atrair e manter 

grandes audiências. 

Para o brasileiro, o esporte é uma das formas de entretenimento mais tradicionais e 

importantes vivenciadas. De norte a sul do País, o esporte consegue mover multidões, sejam 

elas nos estádios, nas arenas ou até mesmo na rua. Atletas são tratados como heróis, guerreiros 

que carregam a bandeira do país, sendo, talvez, um dos maiores deles, representado na figura 

de Ayrton Senna, o qual até hoje é lembrado como ídolo e ícone de gerações de amantes do 

esporte brasileiro. 

Antes e depois da aparição midiática desse ídolo, a Fórmula 1 nunca foi alvo de tantas 

atenções entre os telespectadores. Anterior a Ayrton, vieram os campeões Nelson Piquet e 

Emerson Fittipaldi. Após ele, Rubens Barrichello e Felipe Massa, mas nenhum deles teve a 

força e moveu uma grande massa de pessoas para frente da televisão, muito menos teve seu 

nome tão gravado em jornais e revistas da época até os dias atuais. 

A mídia é, portanto, fundamental no processo de midiatização de personalidades e do 

esporte. Conforme Bourdieu (1997), a mídia, em especial a televisão, transforma a competição 

entre atletas em uma disputa entre campeões de diferentes nações e isso constrói o social do 

espetáculo, fazendo dele um objeto que obedece a lógica do mercado, onde as narrativas e a 

forma como se produz cada programa para o megaevento têm como objetivo prender a atenção 

do público, favorecendo a industrialização da comunicação.  

Desta forma, os meios de comunicação constroem a imagem, moldam a seu gosto e 

transformam o desportista e a competição em um espetáculo que une gerações. Por este motivo, 

decidi realizar a pesquisa aqui relatada para descobrir como se dá a construção deste espetáculo 

no esporte, a partir da análise dos elementos da construção narrativa audiovisual na cobertura 

jornalística da final da Copa do Mundo de 2018 em duas emissoras televisivas diferentes: 

SporTV e Fox Sports. 

A escolha da final da Copa do Mundo de 2018 se dá pela contextualização que o mega 

acontecimento tem e o impacto gerado nas populações por meio da mídia a partir dos jornais, 

revistas, rádios e televisão no País e no mundo. Desde a sua primeira edição, em 1930, o evento 
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tem atraído cada vez mais público, mais audiência e, consequentemente, mais amantes pelo 

esporte, que passam a acompanhar e desfrutar de coberturas gigantescas realizadas pelos meios 

de comunicação.  

Além disso, a temática da Copa é vivida por mim desde muito criança. Influenciado 

pelos pais, passei a acompanhar e consumir todo tipo de conteúdo referente sobre o principal 

torneio de futebol do globo, tornando o acontecimento, que ocorre de quatro em quatro anos, 

um ritual e uma vivência as quais adquiri ao longo da minha caminhada. Desta forma, a escolha 

deste megaevento como objeto de pesquisa deu-se como uma forma de me aprofundar ainda 

mais no conhecimento e conceito sobre a Copa do Mundo. 

Já a construção do espetáculo em volta do megaevento ainda se justifica pela admiração 

conquistada ainda no primeiro semestre do curso de Jornalismo, na disciplina de Teoria da 

Comunicação, onde deparei-me com a temática em um seminário sobre Espetacularização da 

Morte. O tema foi analisado e debatido em sala de aula, trazendo um novo olhar e uma melhor 

interpretação de como a mídia realiza as suas coberturas, bem como trata figuras públicas e 

eventos grandiosos. 

Para entender isto, e a partir da contextualização acima, a questão que norteia este 

trabalho é descobrir como se dá a construção do espetáculo na cobertura da final da Copa do 

Mundo de 2018, a partir das abordagens das emissoras SporTV e Fox Sports, e quais diferenças 

existem entre essas abordagens, durante os programas de pré-jogo da partida final da 

competição.  

Para chegar a esta resposta, tenho como objetivo geral analisar os elementos da 

construção narrativa audiovisual na cobertura jornalística da final pelas duas emissoras. Como 

objetivos específicos da pesquisa, proponho identificar os elementos comuns nas duas 

transmissões, a partir da divisão de formatos que constituem a narrativa da cobertura midiática; 

verificar temas agendados pela cobertura em ambos os canais analisados, apontar valores 

notícia recorrentes na agenda da cobertura jornalística em questão, entender como se configura 

o jornalismo de Infotenimento na cobertura, e definir se a cobertura configura-se ou não em 

espetáculo, de acordo com definição conceitual adotada desde o referencial teórico do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ESPETÁCULO 

 

 2.1.1 O Espetáculo: da parte da mídia, segundo Debord 

 

Ao longo dos anos, o que se produzia em sociedade, as relações e o que era voltado ao 

social acabou virando parte de uma grande espetacularização, onde não mais vive-se o 

momento, mas sim a partir do entretenimento que a indústria da mídia e a publicidade oferecem.  

Esta indústria da mídia contribui para o fortalecimento e “aculturamento” da sociedade, 

ou seja, faz com que hábitos e costumes sejam fadados pelos grandes veículos de comunicação 

de massa. Eles constroem seu discurso e suas coberturas, jornalísticas ou não, a partir do que o 

seu público quer ver. 

Desta forma, grandes eventos de massa, entre os quais podemos incluir o objeto de 

estudo deste trabalho, a Copa do Mundo, têm um enorme reconhecimento ao longo do globo. 

Sejam curtos ou não, catastróficos ou de simples entretenimento, eles passam a ter grande 

impacto na sociedade, nos órgãos públicos e na mídia, fazendo deles uma fonte de maior 

fortalecimento econômico e cultural.  

Como exemplo, se pode evidenciar este fenômeno na concepção do nosso país durante 

a Copa do Mundo. A tabela do torneio passa a ser parâmetro para definir os horários de serviço 

do trabalhador, de funcionamento das escolas e do comércio. Eles passam a atuar de acordo 

com a hora das partidas da seleção brasileira, assim, a cultura pelo futebol é fortalecida no 

território nacional, e influencia, cada vez mais, no acréscimo de audiência das emissoras que 

estão transmitindo as partidas. 

Na década de 1960, Guy Debord propôs, em seu principal ensaio “Sociedade do 

Espetáculo”, que o espetáculo seria o “modelo atual dominante”, onde a realidade surge a partir 

da espetacularização, e com isso, gera uma acumulação de espetáculos, tornando tudo que era 

vivido em uma mera representação da realidade. Segundo Debord:  

 

O espectáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, como uma 

parte da sociedade, e como instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, 

ele é expressamente o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Pelo 

próprio fato de este setor estar separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa 



 

9 

 

consciência; e a unificação que realiza não é tão somente a linguagem oficial da 

separação generalizada (DEBORD, 1997, p. 14). 

 

 

De acordo com o autor, a mídia contribui para este fenômeno, pois ela invés de 

comunicar, gera excessos, o que a faz tomar forma em todos os campos da vida humana, agindo 

fortemente a partir dos meios de comunicação de massa, onde o jornalismo e a publicidade 

constroem o seu discurso baseando-se no fictício, e a ficção constrói o seu discurso baseado no 

real.  

Para definir o seu conceito, podemos exemplificar a partir da construção histórica do 

que unia o ser humano: suas lutas, posicionamento político e religião. Isso era o que 

denominava o lugar do humano em meio ao povo. Com a chegada da mídia e, principalmente, 

da televisão, o mundo passou a ter outra perspectiva, voltada a um mundo onde ele é totalmente 

mediado por imagens e, a partir delas, tornando tudo que era vivido em um grande espetáculo.  

 Com isso, o espetáculo passa a assumir papel de simulacro. Segundo Marilena Chauí 

(2006), o simulacro é o desvio do olhar sobre o real, a mudança de foco, é a encenação da 

realidade, do acontecimento, ou melhor, é a anulação do real pelo fato de os fatos serem 

transmitidos via imagem e som, o que altera o sentido de quem está presente em tempo real no 

local, em comparação com quem está assistindo pela televisão.  

 Como exemplo, trago uma comparação da passagem do tempo. No passado, os eventos 

aconteciam independentemente da transmissão, já nos dias de hoje, o acontecimento passa a ser 

preparado para ser transmitido, ou seja, o espetáculo deixa de ser mero entretenimento e se 

torna simulacro, ou simplesmente uma encenação do acontecimento. Trazendo para a realidade 

deste trabalho, faço uma comparação no próprio futebol, quando o jogo deixou de ser apenas o 

jogo e foi substituído por um xadrez televisivo. Ele passa a possuir análises de estratégias e 

também anúncios colocados em locais estratégicos para que o público possa acompanhar e ficar 

próximo da propaganda o tempo todo.  

O espetáculo pode ser considerado também uma relação social entre as pessoas, 

mediada por imagens, em que as mesmas se tornam seres reais. Segundo Debord (1997, p.18), 

“quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres 

reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico”. O autor ainda cita que o 

espetáculo só funciona quando se serve da visão como sentido privilegiado da pessoa humana, 

pois ele é usado para “fazer ver o mundo que já não se pode tocar diretamente”.  

Ainda, passamos a ser parte do espetáculo, em que não só assistimos, mas também 

somos os personagens, ou seja, com o advento dos celulares e dos Smartphones, podemos fazer 
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imagens, mostrar uma nova realidade nas mídias sociais e com isso, em vez de ter uma 

participação ativa na própria realidade, o que nos satisfaz é poder transmitir isso para outros, 

assim expandindo a noção do real e do imaginário. 

O autor explica que há um problema em tudo isso. Segundo ele, passamos a ser 

espectadores, onde assistimos aos espetáculos, como acidentes, escândalos de corrupção, 

guerras, cenas de morte, de humilhação, miséria, pobreza, onde tudo chega até nós como mera 

ficção, como espetáculo, e o espectador nada pode fazer, pois ele é passivo perante a história. 

Desta forma, o espetáculo é a afirmação de toda vida social como simples aparência.  

 

2.1.2 Uma Nova Perspectiva: Kellner e a Cultura da Mídia 

 

Outro autor que tem estudos sobre o espetáculo é Douglas Kellner. No início dos anos 

2000, ele indicou um novo olhar para o tema, onde misturou a sua pesquisa publicada como 

Cultura da Mídia, com o ensaio de Guy Debord. Chamado de “Cultura da Mídia e o Triunfo do 

Espetáculo”. Esta nova perspectiva aproxima a temática do objeto principal da pesquisa, neste 

caso, a Copa do Mundo de 2018.  

Para entendermos sobre o seu conceito, temos que compreender a Cultura da Mídia. 

Segundo o autor, é uma cultura industrial e pós-industrial ligada ao consumo que nutre-se de 

imagens e de celebridades e, por este motivo, vem substituindo a família, a igreja, e a escola. 

Além disso, aumenta a importância do entretenimento nos veículos de comunicação de massa, 

os quais estão utilizando uma nova estratégia de atrair o público, o Infotenimento. 

Ele expõe o espetáculo como nada mais que um meio de divulgação. A partir dela, a 

cultura da mídia promove espetáculos que retratam os valores atuais da sociedade. Para Kellner 

(2004): 

[...] espetáculos são aqueles fenômenos da cultura da mídia que representam os 

valores básicos da sociedade contemporânea, determinam o comportamento dos 

indivíduos e dramatizam suas controvérsias e lutas, tanto quanto seus modelos para a 

solução de conflitos. Eles incluem extravagâncias da mídia, eventos esportivos, fatos 

políticos e acontecimentos que chamam muito a atenção, os quais denominamos 

notícia – fenômenos que têm se submetido à lógica do espetáculo e à compactação na 

era do sensacionalismo da mídia, dos escândalos políticos e contestações, simulando 

uma guerra cultural sem fim e o fenômeno atual da Guerra do Terror (KELLNER, 

2004, p. 5). 

 

Kellner atribui ao espetáculo, uma fascinação aos ingênuos, onde a sociedade acaba se 

envolvendo em um mundo novo de consumo, entretenimento e informação, os quais 

influenciam no pensamento e na ação desta parte da sociedade. Entre as formas de consumo, 
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estão o cinema, a moda e, principalmente, os megaeventos esportivos como as Olimpíadas, 

Copa do Mundo e o SuperBowl (a final do futebol americano). Eles são responsáveis por atrair 

uma parcela gigantesca de público, tanto presencialmente, quanto de espectadores através das 

mídias de massa.  

Os megaeventos esportivos, juntamente do entretenimento e a participação de 

celebridades, especialmente trazidas para a festividade, mostram e celebram os mais profundos 

valores da sociedade como a competição, a vitória e o dinheiro.  

  

2.1.3 Hiper-espetáculo: a imagem de si mesmo  

 

Após Kellner, surge uma nova ideia, a de Hiper-espetáculo. Este, abordado pelo 

sociólogo e jornalista brasileiro Juremir Machado da Silva (2007), nos diz que o espetáculo 

acabou. No espetáculo, toda a sociedade abdicava do papel de protagonista em suas decisões e 

posições para ser um mero espectador, dessa forma, ele funcionava como um dispositivo de 

controle por meio da sedução.  

Já no Hiper-espetáculo, a sociedade passou a fazer parte deste controle, para a imersão 

total. Evoluímos da participação, para a interatividade. Somos a imagem de nós mesmos, ou 

seja, queremos fazer parte da imagem, queremos ser famosos. Segundo Silva (2007, p. 33) 

“estamos na época do “sorria, você está sendo filmado”, “apogeu do Big Brother como 

divertimento de massa.”, pois “quando tudo é tela, a imagem torna-se a única realidade visível”. 

 Segundo Chauí (2006), grande parte da nossa sociedade gosta de programas em que a 

intimidade das pessoas é o objeto central do espetáculo, o que seria a ideia central do hiper-

espetáculo. De acordo com a autora, a mídia transforma cada vez mais os programas de debate, 

entrevista e auditório, em consultórios sentimentais, e eles aproximam o espectador à vida 

pessoal e cotidiana, mas afastam o público do fato em si.  

 

2.2 INFOTENIMENTO: UM MÉTODO NOVO 

 

Ao longo da história, a humanidade entreteve-se de diversas formas. Os gladiadores 

romanos animavam a plateia nos coliseus a partir da estratégia política do pão e do circo, os 

gregos festejavam suas vitórias em batalha com música e bebidas, as artes se manifestavam 

através da dança, o teatro, e com o passar do tempo, novos formatos de entretenimento foram 
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surgindo como o cinema e os jogos desportivos. No século passado surgiu o rádio, a televisão 

e os computadores, estes grandes responsáveis pela transformação e desenvolvimento do 

entretenimento na sociedade. 

Mas o que afinal é o entretenimento? Na etimologia latina da palavra, o seu significado 

vem de inter (entre) e tenere(ter), referindo-se a ideia de “ter entre”. Segundo Luiz Gonzaga 

Godoi Trigo (2008), o entretenimento é o fenômeno que nos leva cada vez mais para dentro 

dele e de nós mesmos, pois sendo ele “divertido, fácil, sensacional, irracional, previsível e 

subversivo, ainda é um espetáculo para as massas” e assim acaba por fazer com que todas as 

pessoas o adorem. 

Itânia Maria Mota Gomes (2009) explica que o entretenimento, diferente de Trigo, se 

traduz em um meio mais comercial. Ele é “um valor das sociedades ocidentais contemporâneas 

que se organiza como indústria e se traduz por um conjunto de estratégias para atrair a atenção 

de seus consumidores” (p. 7).  Com o passar dos anos, os veículos de comunicação e a mídia 

no geral vêm discutindo novas formas de atrair e prender a atenção da audiência nos seus 

programas. As plataformas digitais vêm contribuindo para a queda do público. Isso ocorre pela 

facilidade das mídias digitais em trazer uma infinidade de conteúdos que são apresentados ao 

usuário.  

Com isso, os veículos de comunicação de massa têm criado novos formatos de 

programas, em sua maioria com a inclusão do entretenimento nos noticiários. Assim um novo 

termo e uma novo jeito de levar a informação ao público surge, o Infotenimento.  

Segundo Dejative (2007, p. 2), o “jornalismo de infotenimento é o espaço destinado às 

matérias que visam informar e entreter, como por exemplo, os assuntos sobre estilo de vida, 

fofocas, e as notícias de interesse humano – os quais atraem, sim, o público”.  A autora apresenta 

e defende que o jornalismo de infotenimento está presente há muito tempo, pois notícias que 

chamam a atenção do leitor – ou espectador – entretendo-o, alcançam maiores efeitos sobre o 

público e vendem muito mais que uma notícia comum.  

Desta forma, programas esportivos também têm destaque, pois para uma cobertura, por 

exemplo, manter uma audiência considerável durante todo o tempo da atração, requer muito 

conteúdo diversificado. Durante os jogos, principalmente no pré-jogo e intervalo, nota-se a 

presença de matérias especiais, as quais fogem um pouco do assunto principal (o jogo). Elas 

servem como curiosidade adicional e normalmente falam sobre a partida, algum fato histórico 

da cidade onde está ocorrendo ou sobre alguma das equipes.  
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Gomes (2009) explica que o Infotenimento é consequência do processo de 

comercialização, pois com o aumento do público e do acirramento da concorrência, a busca por 

melhores índices de audiência levou a estratégias para atrair mais público, como o conceito 

visto neste tópico.  

Então, quando falamos em Infotenimento, temos que levar em conta que ele é um 

formato onde os veículos de massa utilizam diversos recursos para disputar audiência com 

veículos rivais e garantir os melhores índices de público durante a transmissão; 

 

 2.3 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE: O QUE SE TORNA OU NÃO NOTÍCIA 

 

A Copa do Mundo é um evento de futebol.  Ele ocorre de quatro em quatro e reúne as 

principais seleções de futebol, e como falado anteriormente, faz o país parar enquanto o torneio 

está em disputa, virando um rito na vida do brasileiro.  

Por esse motivo, tudo que é produzido durante a competição (publicidade, notícias e 

marketing) passa a ser o principal tema midiático no País. Para isso, os veículos de massa se 

preparam e utilizam meios para chamar a atenção e atrair o torcedor para assistir a sua 

programação. Isso é feito a partir da criação de programas especiais produzidos apenas para o 

torneio, pela transmissão dos jogos, e por todo conteúdo possível montado pelas emissoras para 

tratar sobre a Copa.  

Nesse contexto, surge a teoria do Agendamento ou Agenda-setting. Ela sustenta, 

segundo Traquina (2000), que não apenas seleciona os acontecimentos a serem retratados pelos 

media, mas também faz os mesmos temas serem enquadrados, ou seja, focados no 

acontecimento noticiado. Logo, todo o conteúdo midiático passa por esse filtro, onde a agenda 

diz como o público deve pensar, como pensar e por fim o que pensar, assim influenciando o 

que as pessoas pensam.  

No jornalismo, o que depende para algo virar notícia ou não, é chamado de Valor-

notícia. Segundo Traquina (2005), os valores-notícia são um elemento básico da cultura 

jornalística, eles servem como óculos, onde a partir dele é possível ver o mundo e construir 

notícias. Nessa lógica, há um filtro do que pode ou não virar notícia e, normalmente, é uma 

condição dada aos produtos midiáticos onde o que mais atrair o interesse do público, tem mais 

valor como notícia.  

Nesta pesquisa, por exemplo, a Copa do Mundo tem mais valor de notícia que outro 

evento sobre futebol qualquer, pois se trata do principal campeonato de futebol do mundo, o 
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qual reúne os principais jogadores do esporte. Então, no momento que ele estiver ocorrendo, 

qualquer outro tipo de competição ficará em segundo plano. 

 

2.4 ESTADO DA ARTE 

 

O seguinte Estado da Arte retrata os trabalhos encontrados nos últimos cinco anos, em 

portais de trabalhos acadêmicos. O site utilizado para realização da busca foi do Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom). Para a busca, foram utilizadas as seguintes 

palavras-chaves: espetáculo-midiático, esporte-espetáculo, jornalismo esportivo e espetáculo, e 

por fim, mídia e entretenimento. 

O estudo de Frange (2015) reflete sobre a padronização para buscar o lucro. O objetivo 

do mesmo é explicar como e porque é feita a padronização, em cima do espetáculo futebol, este 

que, por ter muito público, acaba sendo uma forma de receita publicitária. O autor se utiliza na 

metodologia uma mesma matéria observada em três portais diferentes (GloboEsporte.com, 

GazetaEsportiva.net e ESPN.com.br). Como resultado, ele faz uma crítica ao tipo de conteúdo 

que está sendo disponibilizado, pois o mesmo é mal redigido, mal feito, e isso acontece pela 

velocidade e imediatismo em querer passar a informação. 

Já Teixeira e Coutinho (2015) que analisaram a forma como é feita a cobertura midiática 

esportiva no programa Repórter Brasil, da TV Brasil, tem como objetivo na sua pesquisa 

analisar o modo como é apresentado o Jornalismo Esportivo no programa. Para fazer isso, foi 

feito um recorte de cerca de quatro meses onde o autor analisou a cobertura da copa do mundo 

de futebol feminino, transmitida pela TV Brasil. Como resultados obtidos foram que foi 

compreendido como é abordado e caracterizado o Esporte no noticiário noturno da TV Brasil e 

em que medida a cobertura esportiva do Repórter Brasil relaciona-se às promessas do 

telejornalismo em emissoras públicas, de promover a cidadania. 

Por fim, encerrando o estado da arte, o estudo de Chaves, Reis, Rocco e Mazzei (2015), 

os quais trazem em sua pesquisa, como o esporte se transformou em algo tão grandioso, em que 

o entretenimento e a diversão se sobressaem. Sendo assim, eles tiveram como objetivo na 

pesquisa, identificar quais os aspectos de entretenimento incidem na decisão dos indivíduos 

assistirem a partida final da Champions League dentro do cinema, evidenciando o futebol como 

meio de diversão e lazer. Na metodologia, foi utilizado o tipo de pesquisa exploratório com o 

método qualitativo, utilizando como meio de coleta entrevistas aplicadas em 25 respondentes 

dentro de um shopping na cidade de São Paulo. Os resultados obtidos levaram a discutir quais 
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fatores relacionados a apego social, dependência e identidade do local atrelado ao esporte como 

entretenimento, levam os indivíduos a perceberem o futebol como entretenimento dentro de um 

cinema e a consumir este produto. 
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 3 METODOLOGIA 

 

A referida pesquisa tem caráter qualitativo e utiliza-se da Análise de Conteúdo como 

metodologia de análise. Baseada nos estudos de Laurence Bardin (2010), ela é um método que 

procura descrever de forma objetiva, sistemática e quantitativa o conteúdo que provém da 

comunicação. Segundo Bardin (2010), a análise de conteúdo tem, como objetivos, a superação 

da incerteza e o enriquecimento da leitura.  

A autora explica que, para ela ser estabelecida, é necessário definir onde começa e onde 

acaba, ou seja, selecionar o material para a análise de acordo com os objetivos propostos. Além 

disso, o pesquisador precisa explicitar o motivo da sua aplicação, sendo necessário criar e dar 

a conhecer o modelo proposto, que deve ser personalizado ao máximo. Desta forma, Bardin 

entende a análise de conteúdo como:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e recepção destas mensagens. Caracteriza-se, assim, como um método de 

tratamento da informação contida nas mensagens (BARDIN, 2010, p. 37). 

 

 

A partir disso, segundo Bardin (2010, p. 37), “todas as iniciativas que, a partir de um 

conjunto de técnicas parciais, mas complementares, consistam na explicitação e sistematização 

do conteúdo das mensagens e da expressão deste conteúdo” pertencem ao domínio da análise 

de conteúdo e tem por finalidade “efetuar deduções lógicas e justificadas referentes à origem 

das mensagens”. 

Ela organiza o método em três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados. Na primeira fase, a pré-análise, é feita a organização das ideias e seleção do 

material que se pretende analisar - no meu caso, selecionei o período que pretendia analisar de 

toda a cobertura da final da Copa do Mundo.  

A segunda fase, chamada de exploração do material, consiste na codificação, 

decupagem, categorização, dependendo da maneira que se escolheu trabalhar. É nessa fase que 

acontece propriamente a análise do conteúdo pesquisado. Aqui, foi feita a decupagem do 

material para que a análise e identificação dos objetivos propostos fossem mais fáceis de ser 

percebidos.  

Foram observados os discursos, a relação texto-imagem, materiais gráficos e os 

formatos utilizados nas duas transmissões. Nesta fase, também foi feita a separação do conteúdo 
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em categorias, que segundo Fonseca Junior (2005, p. 298), “consiste no trabalho de 

classificação e reagrupamento das unidades de registro em números reduzidos de categorias, 

com o objetivo de tornar inteligível a massa de dados e sua diversidade”. 

 Já a última fase, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação, é 

basicamente a conclusão da análise através da obtenção de respostas para o problema 

trabalhado. 

 

 3.1 O OBJETO - A COPA, O SPORTV E A FOX SPORTS  

 

3.1.1 A Copa do Mundo 

 

A Copa do Mundo é o maior torneio de futebol do planeta. Ela foi criada em 1930, e a 

primeira edição foi realizada no Uruguai. A cada quatro anos, ela é promovida em um país 

diferente pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). Ao todo, 32 países participam do 

torneio que reúne as principais seleções do mundo e um total de 736 jogadores, os quais são 

convocados dos clubes que possuem contrato para defender a sua nação.  A partir da próxima 

edição, este número poderá chegar a 48 participantes. A última expansão de participantes 

ocorreu em 1998, na Copa do Mundo realizada na França.   

 O principal campeão é a Seleção Brasileira, que já venceu cinco vezes o campeonato 

mundial. Além do Brasil, Alemanha (4), Itália (4), Uruguai (2), Argentina (2), França (2), 

Espanha (1) e Inglaterra (1) já conquistaram o título.  

3.1.1.1 A Copa da Rússia 

 

A Copa do Mundo de 2018 foi realizada na Rússia. A vigésima primeira edição do 

torneio foi disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho, totalizando 32 dias de competição. 

Ao todo, o torneio foi realizado em 12 estádios localizados nas 11 cidades-sede. As seleções 

foram divididas em oito grupos de quatro times, onde todos eles se enfrentaram e os dois 

melhores avançaram para a segunda fase. A segunda fase foi disputada em jogo único com o 

confronto de seleções de diferentes grupos, onde o vencedor dos jogos foi avançando nas etapas 

de oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal até chegar à final, que foi o caso das seleções da 

França e Croácia, as quais são citadas nesta análise.  
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A Copa da Rússia foi transmitida para 219 países e territórios pela empresa Host-

Broadcast Services - HBS, responsável por todas as imagens gerais da transmissão. Ela captou 

as imagens de todos os jogos do torneio a partir do uso de 34 câmeras em cada um dos 12 

estádios da competição. 

 

3.1.2 O SporTV 

 

O SporTV é uma emissora de televisão por assinatura. Ela faz parte da rede GloboSat, 

e foi fundada em 1991, sendo a pioneira em trazer uma programação 100% esportiva para a TV 

brasileira. Ao todo, tem três canais, os quais transmitem cerca de 2000 eventos esportivos por 

ano. Isso faz da emissora a líder de audiência no gênero no país. 

Durante a Copa, o canal teve média de audiência de 18 milhões de pessoas todos os dias, 

o triplo da outra emissora analisada, a Fox Sports.  

Na final, a transmissão foi comandada pelo narrador Milton Leite junto dos 

comentaristas da emissora, Maurício Noriega e o ex-jogador e treinador de futebol, Muricy 

Ramalho.  

 

3.1.3 Fox Sports 

 

A Fox Sports é também um canal de assinatura brasileiro. Criada em 2012, a emissora 

é voltada para a transmissão de eventos esportivos 24 horas por dia. O canal já fazia parte de 

toda a América Latina antes do seu lançamento no Brasil, e só foi possível adentrar no mercado 

brasileiro a partir da compra realizada pelo grupo Fox Pan American Sports, o qual inseriu a 

emissora na programação esportiva do país. Hoje é a segunda colocada no ranking de audiência 

dos canais de esportes no horário nobre, perdendo apenas para o SporTV.  

Na Copa da Rússia, a emissora apresentou um aumento de 126% na sua audiência em 

relação a Copa realizada no Brasil, 4 anos antes. Nesta edição, o canal trouxe novidades como, 

por exemplo, a primeira narração feminina em jogos oficiais de Copa do Mundo no país. 

Também, a emissora levou à Rússia cerca de 100 profissionais para realizar a cobertura direto 

do país-sede. Outros 400 fizeram direto do Brasil, assim o canal conseguiu produzir um total 

de 700 horas de transmissão de conteúdo, sendo 300 horas de programação ao vivo do torneio.    

A final foi transmitida com a narração de João Guilherme de Miranda Carvalho, 

conhecido como João Guilherme, e comentários do jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho 
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e do ex-jogador Edmundo. Além deles, a narração contou com a participação do comentarista 

de arbitragem, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon.  

 

 3.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A escolha do assunto tratado neste trabalho final de graduação surgiu ainda no começo 

do curso, quando conheci a temática do espetáculo em sala de aula. A partir dessa visão, passei 

a entender o quanto o tema é presente nas coberturas midiáticas, principalmente nas de grandes 

eventos esportivos. Com isso, resolvi verificar e tentar compreender como se dá a construção 

deste espetáculo na final da Copa do Mundo.  

Para a verificação ocorrer, precisei fazer a gravação em tempo real no dia da partida do 

objeto. Ela ocorreu por meio do software Open Broadcaster Studio, que faz a captura da tela 

do computador de onde estava sendo transmitido o jogo. Além disso, foram feitas observações 

no dia da cobertura, em tempo real. Ao todo, foram oito horas de gravação, desde os programas 

que antecederam o pré-jogo, o pré-jogo propriamente dito, a cerimônia de encerramento, a 

entrada dos times em campo, até o momento do início da partida.  

 

3.2.1 Seleção de material 

 

Após a captação de todo o material, foi necessário reassistir toda a gravação das 

transmissões para selecionar o momento, nas duas emissoras, que mais se aproxima do objetivo 

deste trabalho, sem comprometer o desenvolvimento do mesmo. Por este motivo, resolvi fazer 

as análises a partir do pré-jogo, no momento em que narradores e comentaristas entram no ar, 

passando pela cerimônia de encerramento e os minutos antes de começar efetivamente o jogo, 

com entrada de jogadores e apresentação da taça ao mundo.   

As partes retiradas para a análise não comprometem o andamento nem causam prejuízo 

ao trabalho final, visto que a parte selecionada é a última da cobertura jornalística, a qual se 

configura antes do começo do jogo. Portanto, o material anterior ao selecionado, contém 

diversas informações, mas que são complementares a toda a cobertura.  

As gravações também apresentam alguns problemas de captação. Os frames do vídeo 

não são fluídos como visto em uma televisão. Isso aconteceu pela ausência de uma placa de 

vídeo no computador que realizou a gravação, assim causando perda de qualidade no produto 
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final. Apesar desse problema, em nada a análise foi comprometida, visto que o áudio está em 

perfeitas condições e em sintonia com as imagens.  

No canal de assinatura SporTV, o objeto analisado tem a duração de 53 minutos. Já na 

outra emissora, a Fox Sports, a gravação tem o total de 38 minutos. Embora o tempo seja 

diferente, é possível compreender e identificar em quais momentos das transmissões há a 

construção da narrativa audiovisual que se configura, ou não, em espetáculo midiático.  

Então, a partir disso, busquei realizar a decupagem e a seleção do material de cada uma 

das transmissões com o objetivo de aproximar essa pesquisa à resposta do problema proposto 

e dos objetivos elencados neste trabalho. 

  

3.2.2 Categorias de Análise 

 

 Com o material decupado e selecionado, defini que, para dar os passos em busca dos 

objetivos propostos desde a introdução deste trabalho, precisava criar categorias de análise para 

separar o conteúdo e classificá-los segundo as necessidades apresentadas pelos objetos de 

pesquisa, como previsto pela técnica da Análise de Conteúdo.  

A partir dos objetivos, quero identificar os elementos comuns nas duas transmissões, 

verificar temas agendados pela cobertura em ambos os canais analisados, apontar valores 

notícia recorrentes na agenda da cobertura jornalística em questão, analisar como se configura 

o jornalismo de infotenimento na cobertura, e definir se a cobertura configura-se ou não em 

espetáculo. Desta forma, foram criadas seis categorias: Formatos, Papel dos narradores, 

Caracterização, Simbologia, Cerimônia e Comparações.  

A primeira categoria trata sobre os formatos apresentados durante as coberturas. Os 

formatos são uma forma de as emissoras criarem suas próprias narrativas em cima do 

acontecimento. Escolhi esta categoria pois ela possibilita a fácil identificação das diferenças e 

dos elementos comuns presentes nas duas coberturas, através dos formatos utilizados por cada 

uma. 

Ela também auxilia na verificação de como ocorre o agendamento dos assuntos 

presentes na transmissão das emissoras, ou melhor dizendo, de que forma eles aparecem. Além 

disso, a categoria funciona para esclarecer e analisar a presença do Jornalismo de 

Infotenimento, visto que ele ocorre a partir do uso de matérias diversificadas para compor a 

narrativa midiática.  
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A segunda categoria, O Papel dos Narradores, aparece como uma forma de descrever a 

função de cada narrador nas duas emissoras e diferenciar as suas estratégias de condução 

jornalística. Além deste motivo, resolvi criar essa categoria porque ela serve como uma maneira 

de identificar como cada narrador constrói o espetáculo, através da sua narrativa e para entender 

como é feito o Agendamento de assuntos a partir da mediação presente em cada narração.  

A caracterização aparece como terceira categoria. Ela é um recurso que os narradores e 

as emissoras utilizam para exaltar o jogo utilizando adjetivo e advérbios de intensidade, a partir 

dos temas agendados. Com o uso dessa categoria, tornou-se possível entender de que forma é 

feita a construção do espetáculo na cobertura de ambas as TVs.  

Como quarta categoria, utilizo a Simbologia. Durante a transmissão das duas emissoras, 

notei a variedade de símbolos que formam a narrativa da cobertura. Dessa forma, a categoria 

me auxiliou no estudo das imagens, do discurso e do próprio evento, pois eles colaboram para 

a presença desses elementos simbólicos. Com os símbolos, é possível verificar como os 

assuntos também passam a ser agendados, com base no que aparece nas imagens da 

transmissão.  

Na quinta categoria, analiso a cerimônia de encerramento da final da Copa de 2018. 

Nesta categoria posso verificar os elementos festivos como artistas e músicas, símbolos, 

coreografias e o objetivo dessa festividade, que é proporcionar o entretenimento ao público e 

criar um ingrediente para auxiliar na obtenção de atenção do público. É com essa categoria que 

é possível definir o jogo também em espetáculo.   

A sexta e última categoria é a de Comparações. Aqui, noto as comparações que são 

feitas durante a cobertura e como elas auxiliam na construção do espetáculo e no jornalismo de 

Infotenimento. As comparações são feitas com o uso de inúmeros formatos e servem para 

promover o confronto, a disputa e o jogo. 
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4 ANÁLISES DO CORPUS 

 

Para realizar esta análise, utilizei cerca de 1 hora e 45 minutos, de um total de 8 horas 

de gravação bruta da final da Copa do Mundo de 2018 das duas emissoras de televisão por 

assinatura que obtinham direito de transmissão e fizeram coberturas do torneio realizado na 

Rússia: o SporTV, que pertence à rede Globosat, e a Fox Sports.  

 O período da transmissão selecionado corresponde à parte final da cobertura antes do 

início da partida, quando os narradores do jogo entram em cena e começam a sua transmissão. 

Este período foi escolhido por conter elementos que se aproximam do objetivo proposto e se 

deu por ser o momento em que as coberturas precisavam manter a audiência e aumentá-la, visto 

que o jogo estava prestes a começar.  

 

 4.1 OS FORMATOS E O JORNALISMO DE INFOTENIMENTO 

 

 A final da Copa do Mundo, além de movimentar as equipes e os torcedores dos países 

que a disputam, faz com que a mídia se adapte e transforme o jogo em um grande evento de 

entretenimento. Para isso, a televisão utiliza ferramentas para construir a narrativa - como 

reportagens, notícias, entrevistas, comentários - e desenvolver assuntos que não fazem parte do 

tema principal, o jogo, assim trazendo elementos a mais para a cobertura e também para a 

partida. 

É possível notar o uso destas ferramentas quando assistimos as duas coberturas 

analisadas neste trabalho de pesquisa. As emissoras, embora utilizem as mesmas imagens da 

empresa responsável pela transmissão oficial, apresentam formatos que moldam a cobertura e 

conduzem a transmissão por assuntos diversos, e que, de certa forma, são agendados, ou seja, 

são pré-estabelecidos especialmente para serem debatidos e informados na final.  

Entre eles, posso exemplificar a partir de um formato utilizado pela emissora SportTV, 

onde ela traz um trecho de filme que retrata a guerra vivida pela Croácia nos anos 1990. O 

assunto do filme passa a ser um elemento que não condiz com o jogo, mas foi utilizado para 

agendar o tema na cobertura e também foi pré-selecionado. Além disso, foi um modo de criar 

um componente a mais para a partida.  

Isso também é visto como uma característica do Jornalismo de Infotenimento, que 

compreende o uso de conteúdo diversificado para prender a atenção do público através da 
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utilização de formatos diferentes que compõem a narrativa, como matérias especiais, fatos 

históricos, dados, entre outros, os quais servem como curiosidade adicional sobre a partida.  

A presença do Infotenimento garante também que as duas emissoras se diferenciem, 

pois a cobertura em ambas usa diferentes modelos de formatos para direcionar a transmissão ao 

que elas querem evidenciar durante o pré-jogo. Essa é uma estratégia das emissoras para 

disputarem o público na busca pelo melhor índice de audiência.  

A emissora SporTV apresenta cerca de oito formatos diferentes ao longo da transmissão. 

Nota-se a utilização de Stand-ups, reportagens, trechos de filme, comentários opinativos, 

narração, entrevistas, utilização de gráficos, entre outros. 

Nos Stand-ups, cinco repórteres diferentes, posicionados do lado de fora do estádio, ou 

presentes em locais onde os torcedores estão concentrados para assistir o jogo nos países que 

participam da final, no caso, no Campo de Marte, em Paris, na França, e na Praça Principal de 

Zagreb, na Croácia, trazem informações aprofundadas sobre a cerimônia de encerramento, 

sobre a movimentação dos torcedores, tanto fora do estádio quanto nos países; informações 

sobre as equipes, o jogo e a Copa do Mundo. 

Neste Stand-up, é possível exemplificar as características atribuídas aos repórteres e 

verificar suas funções durante a transmissão. Aqui, a repórter Bianca Rothier está ao vivo, direto 

do Campo de Marte, em Paris, e traz informações sobre a movimentação, sobre o clima e a 

expectativa dos torcedores para a partida que iniciaria em instantes.  

 

Milton, faz tanto calor por aqui, que começaram a lançar jatos d’água para refrescar 

um pouquinho o pessoal. Teve gente passando mal de tanto calor, tanta emoção, tanta 

expectativa. Eu conversei com alguns torcedores mais cedo que passaram a 

madrugada perto das barreiras esperando os acessos serem liberados para poder entrar 

aqui no Campo de Marte, este lugar maravilhoso, aos pés da Torre Eiffel. Os 

torcedores aqui esperam fazer uma festa literalmente belíssima, Milton! (repórter 

Bianca Rothier, SporTV, 15/07/2018).  

 

Os repórteres também fazem entrevistas com torcedores, e utilizam adjetivos para 

caracterizar o que eles estão percebendo do lado de fora do estádio, como é possível notar na 

passagem do repórter Richard Souza: “é uma festa muito bonita aqui fora” (repórter Richard 

Souza, SporTV, 15/07/2018). 

 Já nas reportagens, o narrador apresenta o assunto introduzindo-o, por meio de um texto 

de abertura, e traz informações adicionais a cada vez que faz a introdução. Ele usa a mesma 

estratégia ao chamar repórteres ou outros formatos da cobertura., 
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As reportagens trazem melhores momentos e gols marcantes narrados pelas vozes de 

profissionais diferentes que estiveram narrando os jogos anteriores das seleções pela emissora 

e servem como pretexto para introduzir assuntos aos comentaristas durante a transmissão. 

 A narração e os comentários possuem um caráter coloquial, ou seja, há a presença de 

informalidade na relação, no diálogo, nos questionamentos e informações trazidas pelos 

profissionais. Sempre há uma conversa entre eles, apesar de ocorrer uma mediação entre o 

narrador, os temas tratados na cobertura e os comentaristas.  

 Os comentaristas dão a opinião ao serem questionados. Eles realizam comentários sobre 

temas agendados e pautados pelas reportagens e pelo narrador, relatando o que pensam sobre 

os jogadores retratados, a expectativa de como os times se comportarão na partida, a história 

por trás do confronto. Além disso, fazem uso de infográficos como apoio para desenvolver as 

suas ideias e utilizam como base para desenvolver os comentários as imagens da transmissão.  

 Já na Fox Sports, a cobertura não utiliza os mesmos formatos televisivos. Há o uso 

apenas de narração e de comentários para contar e comandar a transmissão durante todo o trecho 

analisado. É percebido também que não há a presença de repórteres, nem de reportagens sobre 

algum tema. O que é agendado e pautado, durante a transmissão, é introduzido pelo narrador e 

pelas imagens da transmissão. É assim que a cobertura é construída.  

O narrador introduz assuntos, comenta sobre eles e traz informações aprofundadas sobre 

o que será visto durante o pré-jogo, como a cerimônia de encerramento, sobre o que acontecerá 

após esta cerimônia. Também utiliza diversos adjetivos para promover o jogo.  

Os comentaristas fazem uma breve introdução sobre o que esperam do jogo, trazem as 

suas impressões da Copa, os jogadores e comentam as suas expectativas para a partida com 

base em relatos de personagens do jogo. 

 

 4.2 O PAPEL DOS NARRADORES 

 

 Pelo fato de analisar duas emissoras diferentes, trago aqui a função, de forma mais 

aprofundada, e que vem ao encontro com o objetivo desta pesquisa, de cada narrador nas duas 

transmissões. Como narrador 1, temos Milton Leite, do SporTV, e o Narrador 2, João 

Guilherme, da Fox Sports. 
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4.1.1 Narrador 1 

 

 O narrador se destaca por ser um mediador e um condutor durante toda a transmissão. 

Ele introduz matérias jornalísticas, pede a opinião de comentaristas sobre assuntos introduzidos 

por ele e descreve tudo que está vendo, tanto nas imagens, como o que testemunha e sente no 

estádio de onde apresenta o pré-jogo. Nesta descrição, ele traz as suas impressões na fala e 

utiliza advérbios de intensidade para contar algo. Desta forma o narrador também passa a ter 

opinião, visto que ele, em diversos momentos da transmissão, promove o diálogo e a troca de 

pensamentos entre os comentaristas da partida e ele.  

A função do narrador como mediador também é exposta quando ele passa a chamar 

repórteres do lado de fora do estádio. Por este motivo, as informações dadas pelo apresentador 

ao público parecem ser rasas, sem aprofundamento e detalhes sobre elas. 

Na mediação também se percebe que os assuntos são sempre intercalados, ou seja, 

quando há um tema específico em destaque, primeiro há a introdução ao repórter ou VT, e este 

aborda algo específico de uma das seleções. Após o VT, há os questionamentos do narrador 

sobre tema para algum dos comentaristas e um diálogo entre eles. O processo se repete uma 

segunda vez, mas o foco é na seleção que não foi falada. Essa é uma característica de todo o 

pré-jogo.  

O narrador aqui varia a sua narração conforme a programação vai avançando. 

Basicamente, a transmissão começa do lado de fora, com elementos externos ao jogo como, por 

exemplo, um trecho de filme sobre a história da Croácia ou comparações entre os jogadores. 

Ela aos poucos vai se inserindo dentro do estádio com o início da cerimônia de encerramento, 

que traz elementos simbólicos, como a música oficial da Copa e também a participação de 

jogadores e artistas famosos.  

 Após a cerimônia, a narração tem foco total em descrever as imagens e fazer um 

exercício de imersão no jogo. O narrador conta com detalhes e provoca um sentimento de 

expectativa no torcedor que acompanha a programação pela televisão.  

A partir disso, trago alguns trechos recortados da transmissão para evidenciar a função 

do narrador do SporTV:  

Trecho 1: 

Falamos ao vivo aqui do Lujniki, onde daqui a pouquinho tem França e Croácia 

decidindo a Copa do Mundo. O aquecimento vai começar daqui a pouquinho no 

gramado, até porque hoje toda a programação está meio antecipada, porque a gente 

vai ter uma pequena cerimônia de encerramento, a taça vai ser trazida para o gramado, 
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enfim, a música oficial da Copa vai ser cantada, então por isso o aquecimento deve 

começar em alguns instantes (Milton Leite, SporTV, 15/07/2018). 

Neste trecho, observamos que o narrador é um informante ao público. Ele destaca que 

em poucos minutos começa o jogo da final entre França e Croácia. Também explicita que há 

uma mudança no pré-jogo desta partida em relação aos jogos anteriores do campeonato, no 

caso, há a antecipação do aquecimento físico dos jogadores devido à cerimônia de 

encerramento, que acontecerá mais adiante na transmissão.  

Em relação à cerimônia, o narrador antecipa fatos que acontecerão na festa, brevemente, 

para deixar o público ciente do que vem a seguir, mas sem aprofundar no assunto, como 

percebido em “a taça vai ser trazida para o gramado” e “a música oficial da Copa vai ser 

cantada”.  

 

Trecho 2:  

O time da Croácia, que já fez história nesta Copa do Mundo e obteve o seu melhor 

resultado ao chegar a esta final contra a França, quer mais, e uma das motivações que 

o técnico tem arrancado de sua equipe, vem de um filme que ele tem exibido aos seus 

jogadores (Milton Leite, SporTV, 15/07/2018). 

 

Aqui é possível notar a forma como o narrador introduz uma das matérias que serão 

apresentadas ao público, neste caso, o filme motivacional exibido pelo treinador da seleção 

croata aos seus atletas. Também é possível verificar como a teoria do agenda-setting aparece, 

pois, ao introduzir o trecho do filme, que conta sobre a guerra vivida pelo povo croata no início 

dos anos 1990, e como o futebol e o esporte uniram o povo, o tom da transmissão busca retratar 

a história da Croácia e trazer um elemento a mais para o jogo: a superação de um povo que 

passou por dificuldades algumas décadas atrás. 

 

Trecho 3:  

Então vamos ao vivo para o lado de fora do estádio, com o repórter Pedro Bassan. 

Fala Bassan!  

[...] 

Tá fazendo sucesso o nosso Bassan, até beijo ele tá ganhando do lado de fora. Noriega, 

tem duas questões importantes em relação a esse time da França: O primeiro, você já 

falou aqui, que foi a derrota em casa para a Eurocopa, ter perdido a final dentro de 

casa para Portugal talvez tenha sido um processo de amadurecimento muito forte para 

o time, e a outra que o Muricy falou: o Deschamps está desde 2012 com o time, já são 

seis anos de trabalho  (Milton Leite, SporTV, 15/07/2018). 

  

Neste outro trecho, fica claro o papel de mediador do narrador durante a transmissão, 

porque ao introduzir a participação do repórter e questionar o comentarista sobre as informações 
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trazidas, ele passa a selecionar o que vai ser exibido, e mediar o assunto que será falado pelos 

comentaristas durante certo momento da cobertura. 

O trecho também reproduz a fala coloquial e informal do narrador ao comentar sobre o 

acontecimento cômico do beijo dado por um torcedor ao jornalista Pedro Bassan enquanto este 

trazia as informações. Isso é uma forma de tornar o acontecimento jornalístico em 

entretenimento e irreverente.  

 

Trecho 4:  

Aí está ele! O Will Smith, o multi-artista, ator cantor, redator, rapper… O estádio 

aplaude a entrada de Will Smith [... silêncio por dois minutos…]. O Will Smith que 

em 2007 chegou a ser considerado o ator mais poderoso de Hollywood (Milton Leite, 

SporTV, 15/07/2018). 

 

 Este trecho faz parte da cerimônia de encerramento e revela a descrição feita pelo 

Narrador em relação às imagens da festa que está sendo exibida. Ele apresenta o ator Will 

Smith, que canta a música tema da Copa do Mundo junto de outros dois cantores, e exalta a 

figura definindo-o como um multi-artista devido aos seus papéis como ator, cantor, redator, e 

outras funções. Isto também acontece quando ele apresenta os outros artistas que se apresentam 

no palco da cerimônia, não sendo exclusivo ao ator de Hollywood. 

 O narrador também expõe o que acontece no local da cerimônia, como da apresentação 

do artista, ao citar que o “estádio aplaude Will Smith”. Esta é uma maneira de levar ao público 

de casa situações que não podem ser percebidas através das imagens, mas apenas pela presença 

in loco, como é o caso do narrador que está transmitindo a partida.  

 Há ainda momentos de pausa na fala do narrador durante a cerimônia. No trecho citado, 

temos um intervalo de cerca de dois minutos durante a sua fala. Percebe-se que isso é uma 

maneira de preservar o show e deixar o público de casa acompanhar sem interrupções a música 

e a festa.  

 

  Trecho 5:  

Aí você vê os jogadores da Croácia se aprontando para entrar em campo. Vai subindo 

a pulsação, vai subindo a ansiedade. É a decisão do mundial de 2018! (Milton Leite, 

SporTV, 15/07/2018).  

 

 Neste momento, que representa o momento final do pré-jogo, o narrador já passa a 

descrever o que está sendo mostrado nas imagens ao público. Isso se torna recorrente neste 

período da transmissão e redundante por ele estar falando o que a imagem está mostrando.  Ao 
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mesmo tempo, ele passa a sua impressão e sensação ao citar “Vai subindo a pulsação, vai 

subindo ansiedade”. Na fala, o narrador tenta trazer certa expectativa sobre o jogo para quem 

está assistindo. 

 

4.1.2 Narrador 2 

 

A narração aqui tem um papel diferente na cobertura em relação ao narrador 1. Ele, 

além de fazer a mediação dos assuntos e de informações, se coloca junto ao telespectador, como 

se fosse um ente próximo, desde o primeiro momento da transmissão. O narrador também 

utiliza inúmeros adjetivos sobre os jogadores, sobre o esporte e também sobre o próprio jogo, 

com o intuito de promover a partida que irá narrar.  

A mediação aqui ocorre como uma forma de entretenimento. Há pouca interatividade 

entre o narrador e os comentaristas e não há a utilização de repórteres, assim, as informações 

são ditas pelo âncora da cobertura de maneira clara e objetiva. 

 Posso dizer que o narrador assume o papel de reproduzir o espetáculo, ou seja, a sua 

fala, as informações e o modo como se apresenta ao público, induzem as pessoas a ficarem 

assistindo a transmissão até o jogo começar. Isso se dá pela caracterização dos times, pela 

exaltação dos personagens que aparecem na cobertura, pelo resgate histórico e, principalmente, 

pela forma como seu discurso se constrói, gerando expectativa no público. 

 Fiz o recorte sobre alguns destes momentos e trago aqui trechos da transmissão onde 

aparecem as características e a função do narrador:  

 

 Trecho 1:   

Tudo de bom para você! Chegou a hora! Há quatro anos, estamos esperando por este 

momento, o jogo mais importante do futebol: a final da Copa do Mundo! E nós 

estamos aqui, daqui a pouco teremos Antoine Griezmann entrando em ação. É França 

e Croácia! Uma final inesperada, uma final improvável, uma final surpreendente, mas 

que promete ser espetacular, e que você vai curtir aqui, na Casa da Copa, nos canais 

Fox Sports. (Narrador João Guilherme, Fox Sports, 15/07/2018).  

 

O trecho reproduz o texto de abertura da transmissão do narrador e expõe logo de cara 

as características ditas anteriormente. A frase “Tudo de bom para você! Chegou a hora! Há 

quatro anos estamos esperando por este momento” reflete a posição do narrador, onde ele se 

coloca ao lado do público como um torcedor ao explicitar o seu sentimento de expectativa em 

relação ao jogo. Nota-se que ele não atua apenas como um narrador ou mediador que introduz 

reportagens e pede informações de repórteres e comentaristas. 
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Em seguida, é possível visualizar a exaltação e caracterização do jogo com o uso de 

hipérboles na linguagem: “O jogo mais importante do futebol: a final da Copa do Mundo”. O 

uso de características também aparece na construção da sua fala, quando ele define por meio de 

adjetivos o jogo e cria a expectativa ao usar o verbo “prometer” para atingir o público que irá 

acompanhar a partida: “Uma final inesperada, uma final improvável, uma final surpreendente, 

mas que promete ser espetacular!”. 

Essa caracterização promove o espetáculo (a partida), visto que, ao definir o jogo como 

“uma final inesperada” ou que “promete ser espetacular”, o narrador quer trazer à tona a 

importância do jogo e o que está implícito na informação, no caso o confronto entre uma equipe 

favorita, a França, contra outra que eliminou adversários difíceis e não estava entre as principais 

seleções no início do torneio, a Croácia.  

Outro detalhe percebido é quando o narrador cita o jogador Antoine Griezmann. Neste 

momento ele fala o que vê na imagem da transmissão, o que possibilita a construção do seu 

discurso baseado nas imagens. 

 

Trecho 2:  

 

PVC, e que decisão hein PVC!? Ninguém acreditava em uma final como essa e ela 

está aí: o milagre croata diante da favorita França. Bem-vindo à nossa transmissão da 

final, PVC! 

[...] 

Edmundo, o Animal, um dos grandes nomes da história do nosso futebol, comentarista 

Fox Sports. Uma final especial, hein Edmundo!? Final de Copa sempre é especial, 

mas essa é diferente, essa é histórica, estamos diante de um fato inédito, vai ser muito 

bacana, vai ser muito legal. [...] Seja muito bem-vindo à nossa transmissão! (João 

Guilherme, Fox Sports, 15/07/2018) 

 

Aqui é possível notar a mediação do narrador com os comentaristas. Diferente do 

narrador 1, do SporTV, o narrador 2 dá a sua opinião sobre o jogo com muito mais ênfase, como 

é possível ver na citação “Final de Copa é sempre especial, mas essa é diferente, essa é histórica, 

estamos diante de um fato inédito, vai ser muito bacana, vai ser muito legal”.  

Também nota-se que o narrador torna o jogo em uma disputa, ou um embate aos moldes 

do confronto bíblico de “Davi contra Golias”, ao caracterizar as duas equipes em “a favorita 

França” e o “milagre croata”.  

No trecho também fica evidente como são exaltados os comentaristas da emissora. O 

narrador transforma seus colegas de transmissão em personagens importantes do jogo ao utilizar 
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apelidos que remetem à história deles, como é possível ver na frase “Edmundo, o Animal, um 

dos grandes nomes da história do nosso futebol, comentarista Fox Sports”.  

Esses são mais elementos que excedem a final e que constroem a narrativa da cobertura.   

 

Trecho 3:  

“E aí a Copa do Mundo vai chegando ao seu último capítulo. A vigésima primeira 

edição da Copa do Mundo. Já dá um gostinho de saudade! A Copa do Mundo é o 

máximo, então vamos usufruir, vamos aproveitar, porque vem aí uma final épica de 

Copa! França e Croácia!” (João Gulherme, Fox Sports, 15/07/2018) 

 

 Aqui o narrador utiliza uma metáfora para definir o jogo, dando a ideia de que a Copa 

do Mundo seja como um livro (ou uma novela) e a partida seja o “último capítulo” dessa 

narrativa.  

 Também é possível ver a opinião do narrador sobre o torneio, ao comentar que ele é “o 

máximo” e que já sente saudade do campeonato mundial, mesmo antes dele acabar. Além disso, 

ele se coloca mais uma vez como um torcedor quando passa a posicionar sua fala na primeira 

pessoa do plural e adjetivar a partida, caracterizando-a como épica.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO E USO DE ADVÉRBIOS E ADJETIVOS 

 

Durante as transmissões, o uso de advérbios de intensidade e adjetivos é percebido em 

inúmeras situações, como visto em alguns trechos anteriores. Os dois narradores utilizam desta 

ferramenta discursiva para promover a partida e gerar expectativa no telespectador que 

acompanha de casa.    

  O uso dessas ferramentas caracteriza os personagens, as equipes, o torneio e o ambiente 

para quem está assistindo. Eles transformam o simples jogo em um acontecimento muito mais 

relevante do que ele se apresenta e representa. 

 A frequência em que eles são usados nas duas emissoras varia, isso se dá pela diferença 

de formatos da transmissão. O SporTV, faz uso de diversos formatos televisivos, mas utiliza 

poucas vezes os adjetivos em sua transmissão, porém os advérbios estão lá, pois denotam a 

circunstância e a intensidade que ocorrem os eventos pautados na cobertura.  

As caracterizações aparecem na emissora em momentos específicos para exaltação do 

jogo, da festa e das equipes. Por exemplo, quando o narrador destaca a importância da partida 

momentos antes do seu início ao dizer “é o momento mais aguardado dos último quatro anos 

do futebol no mundial”. 
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 Nesta hora, o narrador classifica o jogo como o mais importante de todos, ignorando 

todas as outras competições que existiram durante o período. É uma forma de ele qualificar a 

partida e dar uma importância maior a ela. É a construção do espetáculo na narração. 

 Já na Fox Sports é o contrário. A emissora utiliza praticamente o tempo todo a 

adjetivação para qualificar a partida, os jogadores e os elementos. O uso da caracterização é 

extremamente presente e perceptível nesta cobertura, pois o narrador, durante toda a 

transmissão, leva o público a pensar e entender que aquele momento é muito mais que um jogo 

de futebol.  

A narração utiliza frases como “vem aí uma final épica”, “a final mais surpreendente da 

história”, “esse é o jogo da vida desses atletas”. Ao utilizar elas, o narrador tenta transmitir a 

sensação ao torcedor de que ele está prestes a ver um acontecimento nunca antes visto e que 

nunca mais será presenciado.  

Este é um método que o narrador tenta construir para transformar o acontecimento em 

espetáculo, engrandecendo, não só na narração, mas o campeonato e o jogo. É uma maneira 

também de fazer o público perceber a diferença de “tamanho” e a importância da partida em 

relação e todas as outras que já existiram, pois, ao tratar o jogo como “épico” ou “a final mais 

surpreendente da história”, ele o caracteriza o transforma em muito mais que uma mera disputa 

esportiva. 

Aqui, separei um trecho onde o narrador da Fox Sports faz uso dessa caracterização com 

base nas imagens da transmissão. Ele procura fazer uma união entre o que ele fala e as imagens. 

 

Trecho 1:  

“É o jogo mais importante da vida de todos eles, que já participaram de muitos jogos 

grandes, imensos, mas eles sabem, nenhum chega perto desse! Veja Pogbá! O maior 

jogo vem aí! A final da Copa!” (João Guilherme, Fox Sports, 15/07/2018) 

   

 Nota-se a caracterização no segmento e como ela é feita na fala do narrador. Há 

exaltação à partida quando ele define a final, a partir das imagens, que mostram a movimentação 

dos atletas antes de irem até o gramado, como o “jogo mais importante da vida de todos eles” 

e quando expõe que nenhum jogo chega perto desse. 

Há também a construção do discurso com base no que é mostrado pelas imagens e o que 

é dito. A construção aparece com o intuito de enfatizar e demonstrar a sua opinião, como na 

frase “Veja Pogbá!”, onde a imagem da expressão do atleta reforça o pensamento e também 

remete à frase “É o jogo mais importante da vida de todos eles, que já participaram de muitos 

jogos grandes, imensos, mas eles sabem, nenhum chega perto desse”. 
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O narrador ainda faz uso de advérbios de intensidade no discurso para especificar a 

partida como a maior delas, como em “jogos grandes, imensos” e “O maior jogo vem aí!”.  

 

 4.4 A SIMBOLOGIA 

  

 Na transmissão, elementos simbólicos são percebidos a todo momento, seja no layout 

das imagens, na decoração do estádio ou pela presença de pessoas importantes da política 

mundial. Estes símbolos são uma forma de criar um cenário para que o espetáculo se desenvolva 

e o jogo se transforme em um megaevento de entretenimento. 

A simbologia ultrapassa a cobertura realizada pelas duas emissoras aqui analisadas, pois 

a sua utilização, em grande parte, é criada pelo próprio evento para dar valor comercial e 

compor a narrativa dos veículos que participam e transmitem a partida final da Copa do Mundo.  

Entre os símbolos, é possível evidenciar a Taça, que representa a conquista e a vitória; 

a caracterização dos participantes e das bandeiras da cerimônia de encerramento, os quais 

apresentam a cor dourada em roupas e nos detalhes, representando também a conquista; o 

Tapete Vermelho, ilustrando o local onde as personalidades famosas, ex-jogadores e líderes 

políticos passam para entrar no estádio, assim como é feito no prêmio do Oscar, do cinema; o 

Jogo, o Cerimonial de Entrada dos times, a presença do mascote, a própria cerimônia de 

encerramento, os jogadores que aparecem, tanto na cerimônia, quanto ao carregar a Taça até o 

gramado, e o próprio estádio onde ocorre a partida. Todos eles são símbolos que representam 

algo durante a transmissão. 

 Estes elementos simbólicos aparecem nas imagens oficiais da partida, mas ao serem 

identificadas pelos narradores das emissoras analisadas aqui, os símbolos passam a ganhar mais 

notoriedade e importância. São caracterizados e contemplados da mesma forma que a partida, 

a qual também acaba virando simbólica por esta razão. 

 Fiz o recorte de alguns trechos para que seja possível visualizar essa característica e 

importância dada aos símbolos pelos narradores e comentaristas, quando estes aparecem.  

 

 

Trecho 1:  

Philipp Lahm vem aí com ela. Como é desejada, ne?! Que sonho! [...] Philipp Lahm 

está na galeria daqueles que já conquistaram o mais importante dos troféus, ela! A 

Copa do Mundo está aqui! E ela ou vai para a França ou para a Croácia. É de arrepiar! 

É campeão do mundo? Levantou a taça? Então pode tocar nela (João Guilherme, Fox 

Sports, 15/07/2018) 
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Trecho 2:  

E aí está ela!, A taça da Copa do Mundo! O objeto de desejo de todas as seleções, que 

agora fica só entre duas. O Philipp Lahm pode pegar porque ele é campeão do mundo. 

A taça só pode ser carregada por quem foi campeão do mundo, por presidentes da 

república, pelo presidente da FIFA, mais ninguém pode colocar a mão na taça, por 

isso a Natalia nem chegou perto! (Milton Leite, SporTV, 15/07/2018) 

 

 

Os dois trechos representam o momento em que a taça é carregada até o gramado do 

estádio Lujniki, onde será realizado o jogo, pelo ex-jogador de futebol, Phillip Lahm, e pela 

modelo russa, Natalia Vodianova.  

Nas imagens da transmissão, nota-se os dois carregando uma caixa de metal feita 

especialmente para este momento. Dentro da caixa está o troféu, que possui cerca de 36 

centímetros, pesa 6kg e é feita de ouro maciço. Ela é aberta por ambos e levada pelo ex-jogador 

até o centro do campo, onde é apresentada aos torcedores no estádio ao som da música lírica de 

Ennio Morricone, “L'estasi dell'Oro”.  

O trecho 1 remete ao trecho da narração de João Guilherme, da Fox Sports, onde ele 

descreve o momento e explica o motivo do ex-jogador estar ali. No caso, por ele ter sido o 

último capitão a ter conquistado o troféu. Também destaca-se a admiração do narrador ao falar 

e exaltar o momento como sendo um “sonho”.  

No trecho, ele também comenta a simbologia do objeto, ao informar que apenas um 

seleto grupo (o que foi campeão do mundo), pode tocar na taça.  

Já o trecho 2, que pertence à narração de Milton Leite, do SporTV, exalta a figura 

simbólica do troféu, definindo-o como o “objeto de desejo” de todas as equipes. Aqui também 

é explicado, de forma mais aprofundada que observado no trecho 1, sobre o seleto grupo que 

pode segurar e tocar na taça, que inclui, além de jogadores de futebol campeões do mundo, 

Presidentes de nações e o Presidente da FIFA.  

Trecho 3:   

João Guilherme: “Ih, olha aí! Para tudo! O mito tocando tambor, Ronaldinho Gaúcho! 

[...] 

Nós nos sentimentos representados e orgulhosos com a presença de Ronaldinho 

Gaúcho. Impressionante a comoção que ele causa, hein Edmundo? Ele apareceu no 

telão e o estádio veio abaixo!” 

[...] 

Edmundo: “Apareceram astros do mundo inteiro. E quando aparece um craque de 

verdade de futebol, e brasileiro, nosso de verdade, o estádio veio abaixo. Foi bem 

emocionante” (Fox Sports, 15;07/2018) 

 

Um elemento simbólico que destaco é a presença de ex-jogadores de futebol em papéis 

significativos durante a transmissão. Os atletas, como é o caso de Ronaldinho Gaúcho, que fez 
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história durante a sua carreira ao conquistar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira além de 

outros títulos, são figuras reconhecidas e viram personagens do espetáculo, pois são 

considerados também símbolos do esporte.  

O trecho destacado, que retrata um pedaço onde o craque Ronaldinho aparece, é o 

momento em que a soprano russa, Aida Gariffulina, faz a sua apresentação ao cantar uma 

música folclórica do país sede da Copa, “Kalinka”. O papel do jogador na ocasião foi tocar uma 

espécie de tambor em um dos trechos da música.  

No recorte feito da transmissão da Fox Sports, trago em evidência dois momentos: o 

primeiro, quando o astro do futebol aparece e o narrador chama a atenção para sua presença, e 

o segundo quando há o relato do comentarista Edmundo sobre essa aparição.  

No primeiro, nota-se a surpresa na fala do narrador, e também o quanto o momento é 

importante e significa para ele e para os torcedores que acompanham a transmissão. O 

comentarista reforça o sentimento no segundo momento e exalta a figura do brasileiro na 

cerimônia, destacando que “apareceram astros do mundo inteiro”, mas quando apareceu um 

atleta e futebolista brasileiro, o estádio “veio abaixo”. 

Nas imagens da transmissão também podemos observar a participação do mascote da 

Copa. Ele atua ativamente na música e tem a função de alegrar os jogos e, em especial nesta 

partida, fazer uma parceria com a soprano.  

O mascote é um lobo-cinzento que possui características humanas. Ele recebeu o nome 

de Zabivaka, e significa em russo “aquele que marca o gol”. Por ser o mascote, ele acabou se 

tornando um símbolo da competição ao aparecer em materiais de divulgação, em álbuns e 

objetos colecionáveis.  

 

Trecho 4:  

É o momento mais aguardado dos últimos quatro anos no futebol do mundo. Mais de 

um bilhão de pessoas sentadas na frente da televisão neste momento em todo o 

planeta! (Milton Leite, SporTV, 15/07/2018). 

 

Trecho 5: 

Agora é festa total! O gramado sendo preparado para receber os astros e estrelas de 

França e Croácia. Não há nada como a Copa do Mundo! A Copa do Mundo é o 

máximo! A Copa do Mundo muda pessoas, você pode sair maior, você pode sair 

menor, mas com certeza você sairá diferente de uma Copa do Mundo! (João 

Guilherme, Fox Sports, 15/07/2018). 

  

Os trechos destacados mostram um método diferente de retratação de elementos 

simbólicos. Eles não são construídos previamente pelos organizadores do evento, menos ainda 



 

35 

 

somente pelas imagens da transmissão. Aqui, os narradores tornam o acontecimento em um 

símbolo.  

No trecho 4, retirado da narração do SporTV, há a caracterização do jogo e exaltação 

da importância dele. Também traz em números a quantidade de pessoas assistindo, o que 

caracteriza também a qualidade do produto. Assim, a caracterização em “momento mais 

aguardado dos últimos quatro anos no futebol do mundo”, fazem da final um momento 

simbólico no esporte mundial.  

Já no trecho 5, que pertence à Fox Sports, também há a exaltação da partida, e 

principalmente do campeonato, como se pode ver na definição feita pelo narrador “A Copa do 

Mundo é o máximo!”.  Também, o narrador faz a divulgação da partida, comparando o jogo à 

uma festa e transformando os jogadores em astros e estrelas da festa. 

  

Trecho 6:  

E aí está ele, Philipp Lahm, que está trazendo nessa maleta aí a Taça do Mundo. Ao 

lado dele, a Natalia Vodianova, que é uma supermodelo russa, top model, nativista, 

ela faz muitas campanhas de filantropia, já foi uma das mais bem pagas do mundo 

(Milton Leite, SporTV, 15/07/2018). 

 

Neste fragmento, é descrita no SporTV a presença da modelo russa Natalia Vodianova. 

Ela, que possui inúmeras características trazidas pelo narrador aos brasileiros, foi eleita 

embaixadora da Copa de 2018, o que proporcionou a ela ser a responsável por apresentar a taça 

do mundial nas cerimônias de abertura e encerramento.  

Mas o que norteia esta participação é a posição mercadológica da figura feminina na 

transmissão, ou seja, de vender a imagem de uma mulher bela que possui um papel diferente 

em relação ao jogador alemão que está junto dela. Ela não é uma figura esportiva, muito menos 

conhecida no ramo, mas está ali para a promoção do espetáculo. Ela, com a participação, se 

torna um elemento simbólico feminino e imagético.  

Este fenômeno também ocorreu na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, onde 

a modelo brasileira Gisele Bundchen realizou o mesmo papel que Natalia.  

 

 4.5 A CERIMÔNIA  

 

 A cerimônia de encerramento, além de também poder ser considerada um elemento 

simbólico por reproduzir representações e trazer personagens importantes para o show, 

proporciona uma ligação entre a música e a arte com quem está no estádio ou assistindo de casa 

pela televisão.  
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 O grande objetivo desta festa é o entretenimento dos torcedores. Por este motivo, há a 

utilização de objetos que remetem à Copa, telas de LED, a presença de dançarinos espalhados 

pela arquibancada e artistas que cantam as músicas tema do campeonato mundial. A união 

destes recursos proporciona ao público que assiste, uma imersão e traz um elemento especial 

ao jogo.  

 A festa utiliza um tablado azul que tapa o todo o gramado, e serve para os coreógrafos 

dançarem. No centro, há uma espécie de estrela dourada, que funciona como palco para a 

apresentação de artistas. O show também conta com efeitos de pirotecnia e telões, usados em 

certo trecho para formar dois jogadores de futebol, cada um com uma bandeira dos finalistas.  

A cerimônia foi dividida em três partes: a primeira, a abertura, dançarinos e coreógrafos 

formam um grande telão no centro do gramado. Ele mostra gols marcantes da Copa do Mundo. 

Outros artistas carregam estrelas douradas e alguns utilizam a bola para fazer acrobacias.  Eles 

estão ao som da música “Russia Never Nleeps”, tocada pelo DJ Smash e interpretada pela 

soprano Aida Gariffulina. A música foi usada para o vídeo de candidatura do país para a Copa 

do Mundo. 

 Na segunda parte, os cantores Nicky Jam, Era Istrefi e o artista Will Smith se 

apresentam. Eles cantam a música tema da copa, “Live It Up”. Já na terceira e última parte, 

Aida Gariffulina volta à cena e canta uma música folclórica russa chamada de “Kalinka”, 

acompanhada de um coral de crianças, gaitas de fole, uma ala de percussão e o Mascote 

Zabivaka. O momento também contou com a participação de Ronaldinho Gaúcho.   

 A cerimônia serviu para animar o público nas arquibancadas do estádio Lujniki e 

preparar os torcedores para o jogo que começaria logo após a cerimônia. As emissoras 

analisadas neste trabalho possuem participações parecidas ao narrar o acontecimento. Ambas 

descrevem com detalhes quem são os artistas, o significado de cada música e exaltam a festa, o 

artista Will Smith e, principalmente quando o ex-jogador brasileiro Ronaldinho aparece. 

Neste momento eles deixam de lado a descrição e usam a informalidade no discurso, 

como podemos ver na frase do narrador da Fox Sports: “Ihh! Para tudo! O mito tocando tambor, 

Ronaldinho Gaúcho!”, e também no SporTV: “Ronaldinho Gaúcho no batuque! Que beleza!”. 

Assim, eles aproximam o fato, do público.  
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4.6 COMPARAÇÕES 

 

 A Final da Copa do Mundo é, sem dúvida, um dos maiores eventos esportivos que 

existem no planeta. A televisão e a mídia promovem, divulgam e constroem a narrativa em 

cima do acontecimento, para obedecer uma lógica de mercado que prevê o favorecimento à 

industrialização da comunicação. 

 A promoção se dá pela caracterização dos personagens da partida (jogadores e comissão 

técnica), a presença de celebridades ilustres no local do jogo, Presidentes, ex-jogadores e 

também por comparações que transformam o esporte em uma disputa entre campeões.  

 A comparação ocorre devido ao resgate histórico e retrospecto dos dois times nos 

últimos anos e durante a copa. A França possui jogadores reconhecidos no esporte e vem de 

uma decisão de Eurocopa (Campeonato aos moldes da Copa do Mundo, mas que apenas 

seleções do continente europeu podem participar), além de já ser uma seleção campeã do mundo 

e disputar três finais nos últimos 20 anos, por isso ela é considerada a favorita no confronto.  

 Já a Croácia, é um país jovem. Conquistou sua independência em 1991, após conflito 

que a fez sair da antiga Iugoslávia. A seleção participou de apenas cinco Copas e seu melhor 

resultado havia sido em 1998, na sua estreia em campeonatos mundiais. Desde então a Croácia 

não havia conseguido repetir o feito até a edição analisada. Além disso, para chegar à final, a 

equipe precisou passar por três jogos com tempo extra e duas decisões por penalidades 

máximas, o que trouxe um ar de superação ao time e uma característica oposta à França.  

 Para apresentar e exemplificar as comparações, trago aqui recortes das transmissões que 

promovem a comparação e o enfrentamento entre as duas equipes.  

  

Trecho 1:  

Os croatas, na expectativa deste dia histórico do futebol da Croácia, que pela primeira 

vez participa da final da Copa do Mundo. A França em sua terceira final em 20 anos, 

ela que foi campeã em 1998, vice em 2006 e mais uma vez está na decisão da Copa 

do Mundo (Milton Leite, SporTV, 15/07/2018). 

 

 O trecho retirado da narração do SporTV resgata a comparação citada anteriormente, 

pois ao definir como um “dia histórico”, o narrador expõe que, por ser a primeira final da 

seleção, a participação da Croácia na partida é uma conquista para o esporte do país, um feito 

inédito, e, portanto, histórico.  
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 A comparação ocorre quando o narrador cita que a França disputa a terceira final em 20 

anos.  Assim, ele define, implicitamente, o confronto entre uma seleção que nunca disputou a 

final, contra outra acostumada a este tipo de decisão.   

 

 Trecho 2:  

Os dois vestem a camisa 10, mas essa é praticamente a única coincidência que junta 

duas estrelas desta grande final”  

[...VT mostra gols de Luka Modric e Kylian Mbappé ...]  

Luka Modric tem 32 anos de idade. Aqui na Copa ele já fez dois gols, deu uma 

assistência, jogou 604 minutos. O Kylian Mbappé, que é atacante, tem 19 anos. Aqui 

na Copa já fez três gols, nenhuma assistência e foram 444 minutos em campo. Como 

característica eles não têm nada a ver, não é Noriega? A gente poderia dizer que um é 

o arco e o outro é a flecha, mas como importância para o time talvez valha uma 

comparação (Milton Leite, SporTV, 15/07/2018). 

 

Trecho 3:  

Eles são fundamentais para suas equipes, e jogariam juntos pois um complementaria 

o outro. O Mbappé sonha com um cara como o Modric, e o Modric adoraria ter na 

seleção croata um cara com a velocidade do Mbappé para ele abastecer à frente. Eu 

não tenho nenhum medo de afirmar, que na minha avaliação, o Modric, 

independentemente de ser ou não campeão mundial, ele sai dessa Copa do Mundo 

como melhor jogador do mundo na temporada. [...] E o Mbappé provavelmente vai 

ser a maior estrela do futebol mundial daqui dois ou três anos. (Maurício Noriega, 

SporTV, 15/07/2018) 

 

 

 Ambos os trechos pertencem à cobertura do canal SporTV e remetem a uma maneira 

mais clara de se fazer comparações durante uma transmissão.  

 No trecho 2, a comparação começa quando o narrador cita que ambos os jogadores 

(Modric e Mbappé) usam a camisa 10 do seu time, mas que apesar de utilizarem o mesmo 

número no uniforme, essa é a única característica comum entre eles.  

As comparações continuam após o VT, que exibe gols e melhores momentos de cada 

jogador. São exibidos números em uma tela azul com a foto do jogador, o nome completo, a 

posição dele, idade, quantos gols marcou, assistências e minutos jogados durante o campeonato. 

Esses dados são descritos pelo narrador e servem para que a comparação seja baseada em 

informações concretas, assim dando autonomia ao que está sendo descrito.  

Para fazer nova comparação no segmento, o narrador pede a opinião do comentarista 

Maurício Noriega e faz a sua própria analogia ao associar os jogadores a um arco e uma flecha, 

assim compara a característica dos jogadores com a arma utilizada na antiguidade. 

No trecho 3, trago o comentário opinativo do comentarista citado anteriormente, que ao 

comparar, declara que ambos se complementariam em campo. Também, ele afirma que o 
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jogador Modric sairá da Copa do Mundo como o melhor jogador do mundo na temporada, e 

que Mbappé será também o melhor, mas no futuro.  

Com o seu relato, fica evidente, mais uma vez, o enfrentamento, a disputa, a promoção 

ao espetáculo pela presença dos, talvez, “melhores jogadores do mundo” na partida.  

 

Trecho 4:  

A torcida, é claro, num estado de graça. É uma festa muito grande. Os franceses estão 

aqui em grande número, acreditando, sonhando na possibilidade de um bicampeonato. 

É a terceira final da França numa Copa do Mundo. A França foi campeã em 1998, foi 

vice em 2006, era uma das favoritas antes da Copa e confirmou isso. O lado croata, o 

pessoal está se beliscando para ver se é verdade. O próprio técnico Zlatko Dalic disse: 

“estarmos na final é um milagre!”, e os croatas estão curtindo demais isso. Um país 

que vêm de uma guerra, de uma divisão da antiga Iugoslávia no início dos anos 1990, 

que sempre produziu grandes jogadores que se destacaram em equipes fortíssimas da 

Europa, mas que agora juntos estão indo muito longe. Estão na final da Copa do 

Mundo! (João Guilherme, SporTV, 15/07/2018) 

 

 Este trecho, retirado da narração feita pela Fox Sports, expressa uma comparação repleta 

de informações e elementos que engrandecem o confronto.   

 O primeiro elemento que se nota, é a comparação feita com base no sentimento que as 

torcidas das duas seleções estão transmitindo. A francesa acreditando, sonhando na 

possibilidade de um bicampeonato mundial e a croata não acreditando, mas aproveitando o 

momento.  

 Outro elemento que influencia na comparação entre as equipes é o seu histórico.  

Quando o narrador comenta “A França foi campeã em 1998, foi vice em 2006, era uma das 

favoritas antes da Copa e confirmou isso”, e "Um país que vêm de uma guerra, de uma divisão 

da antiga Iugoslávia no início dos anos 1990, que sempre produziu grandes jogadores que se 

destacaram em equipes fortíssimas da Europa, mas que agora juntos estão indo muito longe. 

Estão na final da Copa do Mundo!”, ele faz uma comparação não voltada apenas ao esporte, 

mas sim ao contexto geral do confronto.  

 Desta forma, o narrador consegue propor um embate entre a favorita França, 

acostumada a disputar finais, contra o milagre da Croácia, que sobreviveu a uma guerra e 

mesmo assim sempre produziu grandes jogadores, mas que nenhum analista ou torcedor havia 

colocado entre as favoritas para estar na final. A caracterização em milagre se confirma com o 

uso da frase do treinador da equipe croata, Zlatko Dalic: “estarmos na final é um milagre”.  

 Esta comparação também é possível perceber durante toda a transmissão da emissora. 

Desde a abertura, o narrador tenta criar uma atmosfera de confronto histórico, trazendo 
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inúmeros adjetivos em sua fala para definir a partida, como, por exemplo, “uma final épica” ou 

“é o jogo da vida desses atletas”.  

A caracterização também é clara. O narrador utiliza argumentos para definir os times e 

realizar a comparação, sempre definindo a França como a favorita, e a Croácia como a mais 

surpreendente campeã do mundo da história ou como o “milagre”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Antes de entrar na graduação, jamais imaginei tamanha força atribuída ao jornalismo e 

a sua autonomia em construir o social midiático com o uso do entretenimento para compor 

narrativas.  Sempre me era comentado o quanto a mídia consegue a proeza de manipular as 

pessoas e como isso é visto por ser algo ruim na sociedade.  

Ao entrar pela porta da sala no primeiro dia de aula no curso, percebi tamanha 

importância do jornalismo para a população, pois ele não manipula, e sim funciona como um 

elemento de controle da sociedade, nos mais variados campos da vida humana, como a saúde, 

a segurança e o esporte, como foi verificado ao decorrer desta pesquisa.  

Neste trabalho, investiguei como é feita a construção do espetáculo pela mídia para 

condução de suas transmissões e conquista da audiência. Para isso, tive como objetivo principal, 

na pesquisa, a análise dos elementos da construção narrativa audiovisual na cobertura da final 

da Copa do Mundo de 2018 nas emissoras SporTV e Fox Sports.  

Para realizá-lo, o objeto foi selecionado, recortado e verificado com base na 

metodologia da Análise de Conteúdo, que previu também o uso de categorias de análise, 

seguindo as necessidades do objeto. A partir dela, busquei descrever de forma objetiva, os 

conteúdos e os elementos presentes nas transmissões do pré-jogo da partida observada e 

encontrar a resposta para a questão: “como se dá a construção do espetáculo na cobertura da 

final da Copa do Mundo de 2018, a partir das abordagens das emissoras SporTV e Fox Sports, 

e quais diferenças de abordagens existem entre elas?”. 

Para ter essa resposta, foram feitas descrições e retirados alguns trechos das narrações 

que exemplificam, em cada categoria, como ocorre a construção. Desta forma, ficaram 

evidenciados dois tipos diferentes de construção do espetáculo na cobertura: um baseado na 

variedade de formatos, no agendamento e no Jornalismo de Infotenimento, a outro voltado à 

narração, caracterizada pela utilização de adjetivos que exaltam o jogo, os times e os 

personagens.   

O primeiro, retrata as características apresentadas pela emissora SporTV. Ela traz 

formatos como reportagens, entrevistas e Stand-ups, e isso compreende a construção da 

narrativa e também do espetáculo. A construção se forma a partir do agendamento das 

informações e do papel de mediação do narrador, que conduz a narrativa espetacular.  
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A emissora também se apoia nos elementos da partida, como os símbolos e a cerimônia 

de encerramento. Eles servem para contextualizar e criar componentes para o jogo. Além disso, 

há uma série de comparações que enaltecem a disputa, o confronto e a final. O conjunto desses 

detalhes provoca a percepção do espetáculo presente na cobertura da emissora.  

Já o segundo, é atribuído às características da emissora Fox Sports. Ela constrói o 

espetáculo a partir da locução verbal do narrador da partida, ou seja, o espetáculo é o narrador. 

Além disso, a cada frase utilizada, o jogo é enaltecido, exaltado, inclusive os seus elementos, 

pertencentes ou não, como a Taça, as celebridades que aparecem nas imagens ou, até mesmo, 

a partir de comparações e caracterizações atribuídas à França e à Croácia.  

Deste modo, a partir da análise feita e da construção espetacular constatada, o principal 

objetivo deste trabalho é compreendido e novas impressões sobre as transmissões de grandes 

eventos de massa, como o objeto estudado em toda essa pesquisa, podem ser percebidos e 

avaliados, através dos discursos, das imagens e principalmente, pela condução feita pelos 

narradores, comentaristas esportivos e emissoras que agendam, avaliam e promovem o 

Espetáculo.  
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