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E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e 

o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. 

Tiago 1:5 
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ABSTRACT 

 

This Undergraduate Final Paper unites two passions: sports journalism and football. The 

research problem is this: How did the covers of the Diário de Santa Maria approach the 

2018 World Cup? The main objective is to analyze how the newspaper Diário de Santa 

Maria approached, in its covers, the Russian World Cup in 2018. Among the specific 

objectives are to describe the approaches given by the World Cup press and the 

participation of the Brazilian National Team, to understand how did the production of 

headlines and calls about the World Cup, and increase the knowledge about sports 

journalism. The methodology involves a Content Analysis of the headlines and 

headlines of the santa-mariense newspaper on the days of Brazilian National Team 

matches in the World Cup and on the days after the games. The analyzed cover period 

runs from June 16 to July 8, 2018. 

 

KEYWORDS: Sports Journalism; Print Journalism; Football; World Cup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este Trabalho Final de Graduação une duas paixões: o jornalismo esportivo e o futebol. 

O problema de pesquisa é o seguinte: como as capas do Diário de Santa Maria 

abordaram a Copa do Mundo de 2018? O principal objetivo é analisar como o jornal 

Diário de Santa Maria abordou, em suas capas, a Copa do Mundo da Rússia em 2018. 

Entre os objetivos específicos, estão descrever os enfoques dados pelo impresso sobre a 

Copa e a participação da Seleção Brasileira, entender como ocorreu a produção das 

manchetes e chamadas sobre o Mundial, e ampliar os conhecimentos sobre jornalismo 

esportivo. A metodologia envolve uma Análise de Conteúdo das manchetes e chamadas 

das capas do jornal santa-mariense nos dias de partidas da Seleção Brasileira no 

Mundial e nos dias posteriores aos jogos. O período de capas analisadas vai de 16 de 

junho a 8 de julho de 2018.  

 

Palavras-chave: Jornalismo esportivo; Jornalismo impresso; Futebol; Copa do Mundo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O futebol, ao longo dos anos, vem ganhando cada vez mais adeptos. A paixão 

pelo esporte passa de geração após geração, e não importa o sexo, idade e muito menos 

cor. A modalidade está praticamente no coração de todos os brasileiros. Com isso, 

homens e mulheres são cada vez mais expostos a uma cultura midiática na qual faz com 

que todos esses indivíduos exaltem cada vez mais tudo o que é relacionado a essa 

determinada prática.  

No jornalismo impresso, podemos notar que há uma cultura já introduzida na 

sociedade, e essa cultura faz com que muitas pessoas comprem o jornal impresso, 

muitas vezes, apenas para ler as páginas dedicadas ao esporte, fazendo também com que 

essa seja uma das principais editorias dos jornais, o carro-chefe até financeiro de 

diversas empresas jornalísticas. Alguns jornais, como o Lance!, focam a sua cobertura 

no esporte e têm o futebol como principal foco e uma grande parcela de leitores.  

 

Nosso problema de pesquisa é o seguinte: como as capas do Diário de Santa 

Maria abordaram a Copa do Mundo de 2018? O objetivo geral é analisar como as capas 

do Diário de Santa Maria abordaram a Copa do Mundo de 2018. Entre os objetivos 

específicos, estão descrever os enfoques dados pelo jornal sobre a Copa e a participação 

da Seleção Brasileira, entender como ocorreu a produção das manchetes e chamadas 

sobre o Mundial, e ampliar os conhecimentos sobre jornalismo esportivo. 

A Copa do Mundo da Rússia de 2018 ocorreu entre os dias 14 de junho e 15 de 

julho e foi um dos maiores eventos esportivos já organizado, sendo transmitido para o 

mundo inteiro. Desta forma, despertou a atenção do pesquisador para fazer uma análise 

da cobertura desse fato mundial na mídia impressa do jornal Diário de Santa Maria. A 

curiosidade está em saber de que forma foi abordada a questão da Copa do Mundo pelo 

impresso santa-mariense, que circula na cidade e em outros municípios da região centro 

do Estado desde 2002. Consideramos o tema de relevância, já que aborda uma das 

paixões dos brasileiros: o futebol e, por consequência, a Copa do Mundo.  

O presente trabalho propõe utilizar a metodologia da Análise de Conteúdo. São 

analisadas dez capas do Jornal Diário de Santa Maria, no período de 16 de junho a 8 de 
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julho de 2018. No foco, vão estar as manchetes e as chamadas das capas do Diário sobre 

as principais notícias da Copa do Mundo da Rússia trazidas aos leitores do impresso. 

Outra meta é saber como foi o desdobramento que o jornal deu mais relevância, 

conforme os jogos do Brasil na competição.  

O referencial teórico está dividido em quatro capítulos: Mídia e Futebol, 

Jornalismo Esportivo, Jornalismo Impresso e A Copa do Mundo da Rússia. É abordado 

também um breve histórico sobre o jornal Diário de Santa Maria, com ênfase na 

Editoria de Esportes. 

Após a abordagem teórica, partimos para o percurso metodológico, a análise das 

capas e as considerações finais sobre o trabalho realizado.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

O embasamento deste trabalho é composto por quatro capítulos teóricos: Mídia e 

Futebol, Jornalismo Esportivo, Jornalismo Impresso e a Copa do Mundo da Rússia. 

Também apresentamos um breve histórico sobre o jornal Diário de Santa Maria, com 

ênfase na Editoria de Esportes. 

 

2.1 MÍDIA E FUTEBOL 

 

Vivemos em uma era de convergência midiática, e o jornal Diário de Santa 

Maria consegue trazer uma abordagem diferenciada dos demais veículos impressos da 

cidade. Na cobertura da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, os leitores do Diário 

acompanharam matérias dos jogos do Mundial, mas também encontraram conteúdos 

diferenciados sobre a competição, com um olhar peculiar dos santa-marienses a respeito 

da Copa. Marques, Carvalho e Camargo (2005) destacam os valores culturais no 

esporte. 

O futebol alimenta o imaginário do torcedor, que, por sua vez, 

se identifica com o jogador, o idolatra, criando dessa maneira o 

mito. A construção do mito é muito bem realizada pela mídia e 

pelo esporte, os dois trabalham com o mecanismo de 

massificação e, desse modo, constroem e destroem os valores 

culturais e impõem outros (MARQUES; CARVALHO E 

CAMARGO, 2005, p. 70). 

 

Outro fator que contribui para a fidelização do amante do futebol ao Diário de 

Santa Maria é o desenvolvimento das matérias mais regionalizadas, com o foco na 

cidade, fazendo com que o leitor se identifique com aquilo que está acontecendo no 

mundo do futebol. 
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Hoje em dia, uma das principais editorias de um jornal é a de esportes, em 

especial aqui no Brasil, com a ênfase dada ao futebol. Através dos anos, podemos ver a 

influência da mídia no futebol em vários aspectos, desde para qual time você torce até 

na escolha dos horários dos jogos. Com isso, a mídia tornou-se cada vez mais 

importante junto aos torcedores, pois é ela quem faz essa mediação. Na Copa do 

Mundo, há uma concentração maior de público que não acompanha futebol diariamente, 

porém, todos param para ver os jogos, principalmente quando se trata da Seleção 

Brasileira. Desta forma, os veículos de imprensa procuram fazer uma cobertura mais 

ampla. Isso vale os jornais impressos, as emissoras de rádio e de televisão, que ampliam 

os espaços de programas para tratar do Mundial, e os sites na Internet. Nos impressos, 

as capas ganham destaque, com manchetes e chamadas, para atrair a atenção dos 

leitores e torcedores.  

Entre as principais tendências da mídia está a proposta da convergência digital, 

fazendo com que as plataformas on-line dos jornais não percam nenhuma notícia. A 

instantaneidade e o imediatismo ganham força nesse processo. O assinante, 

principalmente, pode ler o jornal no site, por meio de um computador, celular ou tablet.   

A mídia também auxilia na divulgação das diversas competições, as quais estão 

atreladas ao calendário esportivo brasileiro.       

A divulgação de pequenos jogos por parte da mídia local é fundamental para que 

haja um engajamento maior dos torcedores, levando mais gente e, consequentemente, 

trazendo mais patrocínios para que os times possam sobreviver por mais tempo e 

oferecer melhores condições a seus atletas. Isso é fundamental para melhorar o nível do 

futebol, principalmente no interior do Brasil. 

O futebol também gera e movimenta cifras astronômicas. Nas últimas décadas, o 

mundo do futebol se transformou em um negócio altamente lucrativo. O padrão de vida 

de alguns atletas, em muitos casos, torna-se maior do que a maioria das pessoas 

inseridas no cotidiano deles. A maioria dos jogadores almeja jogar em um clube 

europeu para alcançar a sua independência financeira.   

 

2.2 JORNALISMO ESPORTIVO 
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 A editoria de esportes, na maioria dos jornais, conta com boa audiência dos 

leitores. E o futebol é um assunto que atrai esses leitores, curiosos pelas notícias dos 

seus clubes de preferência. Assim, a função do jornalista esportivo é importante neste 

cenário, já que o material produzido cria expectativa e informa os torcedores. No 

entanto, antes de ser jornalista esportivo, o profissional deve ser jornalista na essência 

da palavra, como relatam Barbeiro e Rangel (2006): 

Jornalismo é jornalismo, seja ele esportivo, político, 

econômico, social. Pode ser propagado em televisão, rádio, 

jornal, revista ou internet. Não importa. A essência não muda 

porque sua natureza é única e está intimamente ligada às 

regras da ética e ao interesse público (BARBEIRO e 

RANGEL, 2006, p.13). 

 

 

  Desde o final do século passado até os dias atuais, podemos afirmar que o 

jornalismo esportivo vem ganhando cada vez mais espaço nos noticiários da mídia em 

geral e, particularmente, nos jornais impressos brasileiros. O Diário de Santa Maria, por 

exemplo, tem uma média de três páginas nas suas edições de segunda-feira ao fim de 

semana só com conteúdo esportivo. Mas atuar como jornalista esportivo exige 

persistência, conforme destaca Coelho (2004): 

Talvez não haja área do jornalismo tão sujeitas a intempéries 

quanto a cobertura de esportes. O profissional enfrenta o 

preconceito dos próprios colegas, que consideram uma editoria 

menos importante, e também do público, que costuma tratar o 

comentarista ou repórter esportivo como um „mero palpiteiro, 

(COELHO, 2004, contracapa). 

 

Com o passar dos anos, a chegada do rádio, da televisão e da Internet, fez 

aumentar a cobertura do jornalismo esportivo, que ganhou cada vez mais notoriedade e 

um lugar especial. Com o sucesso da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo - campeã 

em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 -  o jornalismo esportivo tornou-se uma das editorias 

mais valorizadas de um jornal.  

Igualmente, o jornalista esportivo acompanhou o processo dessas diversas 

transformações. Um dos grandes propulsores que fez o esporte ganhar cada vez mais 

audiência foi o crescimento, também, dos clubes brasileiros de futebol, principalmente 
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da Série A, o grupo de elite, com um campeonato mais disputado. Isso levou a uma 

profissionalização do esporte em âmbito nacional.   

Com esse crescimento, a editoria de esportes tornou-se cobiçada para se 

trabalhar, como explica Beting (2005). 

Amo o que faço: sou pago para ver jogos de futebol. Sei de 

amigos que venderiam a mãe para fazer o que faço - pena que 

alguns coleguinhas vendam a alma ou se vendam para 

continuar no meio (BETING, 2005, p. 14).  

 

 Por outra perspectiva, Unzelte (2008), critica o quão duramente é trabalhar nessa 

área do jornalismo, que muitas vezes faz com que o profissional seja mal remunerado e 

passe muito tempo longe de sua família e amigos, abdicando assim do seu próprio 

tempo para levar a informação ao torcedor brasileiro.  

Só mesmo com uma dose maciça de paixão é possível trabalhar 

à noite e nos finais de semana em uma das áreas de menor 

valorização e remuneração da atividade jornalística (Unzelte, 

2008, p. 12). 

 

Em tempos de Copa do Mundo, sabemos que há uma concentração maior em 

torno do futebol, porém, quando temos eventos de dimensões internacionais, como são 

as Olimpíadas e as Paraolimpíadas, todos os esportes tornam-se importantes. Os astros 

de cada modalidade estão concentrados em superar seus recordes e provar serem os 

melhores atletas mundiais em sua especialidade. Para Bourdieu (1997), quando falamos 

em Olimpíadas e Paraolimpíadas, existe uma grande disputa na qual a mídia televisiva 

transforma esses eventos em grandes competições.  

(...) a representação televisiva, embora apareça como um 

simples registro, transforma a competição esportiva entre 

atletas originários de todo o universo em um confronto entre 

campeões (...) de diferentes nações (BOURDIEU, 1997, p. 

123). 

 Apesar de o futebol ser o carro-chefe do jornalismo esportivo no Brasil, a época 

dos Jogos Olímpicos, que também ocorrem de quatro em quatro anos, marca um dos 

poucos momentos no qual os outros esportes ganham praticamente o mesmo espaço nos 

meios de comunicação do país. 
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2.3 JORNALISMO IMPRESSO  

 

Com o advento da Internet, a mídia impressa atual busca caminhos para não 

perder os leitores. Os jornais vão atrás de histórias que atraiam a atenção dos leitores. O 

desafio é descrever com mais detalhes os fatos ocorridos, enfim, aprofundar o material 

publicado. Isso vale para as informações, o entretenimento, o lazer etc.  

O Diário de Santa Maria, mesmo com uma boa cobertura on-line, tem no 

impresso a sua prioridade. A edição conjunta de sábado e domingo tem um número 

maior de páginas e reportagens especiais e cadernos. A editoria de esportes entra nesse 

leque e oferece, também, mais matérias aos leitores. Durante a Copa do Mundo da 

Rússia, o jornal deu mais espaço à área esportiva, até pela grandiosidade do evento que 

reuniu seleções de 32 países.   

A relação jornalista e notícia deve ser responsável e séria, já que os fatos a serem 

redigidos precisam antes passar por uma apuração minuciosa até serem publicados. Isso 

vale para todas as editorias, inclusive a de esportes. Aqui, entram os valores-notícia, 

como explica Wolf (1995): 

É nessa linha que os valores-notícia surgem, para responder 

sobre quais são os fatos realmente importantes a ponto de 

serem transformados em notícia (WOLF, 1995, p. 175). 

  

 Os meios de comunicação têm uma rotina produtiva, que deve ser observada 

pelos jornalistas nos veículos nos quais atuam. Os profissionais dos impressos são, 

talvez, os mais cobrados, afinal, o fechamento das edições obedece a um rigoroso 

horário, principalmente por questões de impressão e circulação do jornal, que deve 

chegar aos leitores nas primeiras horas do dia seguinte.  
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Apesar de estarmos entrando em uma nova era, na qual o jornalismo impresso 

perde terreno para a Internet, o Diário de Santa Maria dá sinais de força para se manter 

no mercado, com a venda avulsa nas bancas e a busca de assinantes.  

Segundo dados oficiais levantados pelo Instituto Verificador de Comunicação 

(IVC)), os principais jornais impressos do país tiveram um saldo negativo na circulação 

em 2018. Houve uma redução de mais de 35.000 mil exemplares (edições impressas e 

digitais) nos periódicos nacionais. 

 A instantaneidade da informação não é um ponto forte do jornal impresso, 

porém, isso não quer dizer que ele deixará de existir, muito pelo contrário, ao longo do 

tempo, ele vem se modificando, cada vez mais, fazendo com que a fidelização do seu 

público continue ainda por durante mais alguns anos. O que vemos nos jornais 

modernos, influenciados pela mídia digital, são projetos gráficos diferentes dos 

tradicionais, mudança que aponta para o enquadramento em uma nova etapa. Talvez, as 

grandes reportagens, bem apuradas e escritas, sejam um caminho a ser explorado pelos 

jornalistas para cativar a atenção dos leitores. Se a forma do impresso tem valor, cremos 

que o conteúdo trazido ao leitor possa ainda fazer a diferença. E o esporte, 

particularmente o futebol, ganha espaço nesse processo.  

 

2.3.1 O JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

O Diário de Santa Maria é um jornal tabloide de circulação diária na Região 

Central do estado do Rio Grande do Sul.  Foi criado em 19 de junho de 2002, em Santa 

Maria, pelo Grupo RBS e, desde 2004, detém o primeiro lugar do mercado local. 

Atualmente, abrange 33 municípios e circula de segunda a sábado com uma edição 

conjunta nos fins de semana. Em 24 de novembro de 2016, o Grupo RBS vendeu o 

jornal para um grupo de empresários locais.  

A missão do impresso é “levar aos leitores do Diário de Santa Maria 

informações que interessem à comunidade da cidade e da Região Central do Rio Grande 

do Sul”. O jornal funciona na Faixa Nova de Camobi (RST-287), 4.975, no Bairro 

Camobi, em Santa Maria. Além da versão imprensa, o Diário tem um site - 
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www.diariosm.com.br - e está nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e 

YouTube. 

Falando especificamente da Editoria de Esportes do Diário de Santa Maria, 

atualmente, ela possui o editor Naiôn Curcino e o repórter Gilson Alves, jornalistas 

egressos da Universidade Franciscana (UFN).  Invariavelmente, nas edições de segunda 

a sexta-feira do jornal, duas páginas são dedicadas ao esporte, com foco principal em 

assuntos de Santa Maria e das cidades da região de abrangência.   

A dupla Gre-Nal também ganha espaço, a exemplo de atletas, técnicos e 

dirigentes esportivos, que atuam fora, mas têm ligação com a cidade. Na edição 

conjunta de sábado e domingo, o número de páginas esportivas sobe para quatro, 

inclusive com uma coluna assinada pelo editor Naiôn Curcino.  

No período da Copa do Mundo da Rússia, o jornalista Pedro Henrique Pavan, 

também egresso da UFN, era o editor de Esportes do Diário de Santa Maria, com o 

jornalista Naiôn Curcino como repórter da referida editoria. 

 

2.4 A COPA DO MUNDO DA RÚSSIA  

 

A Copa do Mundo de Futebol de 2018 foi disputada na Rússia entre os dias 14 

de junho e 15 de julho. O torneio teve a participação de 32 nações, incluindo o Brasil, 

com jogos em 11 cidades e 12 estádios. Ao todo, foram disputados 64 jogos nas cidades 

de Moscou, São Petersburgo, Samara, Kazan, Ecaterimburgo, Sochi, Kaliningrado, 

Saransk, Volgogrado, Rostov e Nizhny Novgorod. A capital Moscou recebeu jogos em 

dois estádios. 

 As 32 seleções participantes, com exceção da Rússia, conseguiram a vaga na 

Copa do Mundo de 2018 por meio de competições continentais eliminatórias. A Rússia 

ganhou a vaga por ser o país-sede do evento, assim como aconteceu com o Brasil na 

Copa de 2014. 

 A Federação Internacional de Futebol (FIFA) determinou a quantidade de vagas 

para cada continente. A distribuição foi a seguinte: 

http://www.diariosm.com.br/
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  - África: 5 vagas (Tunísia, Nigéria, Marrocos, Senegal e Egito); 

 - Ásia: 4 vagas + 1 repescagem (Irã, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita + 

Austrália); 

 - América Central e do Norte: 3 vagas + 1 repescagem (México, Costa Rica, 

Panamá + Honduras); 

 - América do Sul: 4 vagas + 1 repescagem (Brasil, Uruguai, Argentina, 

Colômbia + Peru); 

 - Europa: 13 vagas (França, Portugal, Alemanha, Sérvia, Polônia, Inglaterra, 

Espanha, Bélgica, Islândia, Suíça, Croácia, Suécia e Dinamarca); 

 - Oceania: 1 vaga repescagem (Nova Zelândia). 

 No caso da Copa do Mundo de 2018, ficaram definidos os seguintes confrontos 

pela repescagem: 

 - América Central e do Norte (Honduras) x Ásia (Austrália): Austrália vencedor; 

 - América do Sul (Peru) x Oceania (Nova Zelândia): Peru vencedor. 

 A Austrália competiu nas eliminatórias asiáticas por ter um nível muito superior 

aos seus vizinhos de continente. Para se ter uma ideia, quando a Austrália competia nas 

eliminatórias da Oceania, era comum um placar de 30 a 0. O mesmo aconteceu na 

América do Sul, onde Guiana Francesa, Guiana e Suriname competiram pela América 

Central. 

 O Brasil fez parte do grupo E, junto com Suíça, Costa Rica e Sérvia. As 32 

seleções classificadas para a Copa do Mundo da Rússia foram divididas em oito grupos. 

O Brasil ficou no grupo E, junto com Suíça, Costa Rica e Sérvia. 

 Os dois primeiros lugares de cada grupo se classificaram para a fase 

eliminatória, popularmente chamada de mata-mata, na qual duas equipes se enfrentam 

para decidir quem avança para a próxima etapa. A primeira fase eliminatória foram as 

oitavas de final, depois vieram as quartas de final, a semifinal e, por fim, a tão esperada 

final, que foi realizada no dia 15 de julho em Moscou. 
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 O primeiro jogo do Brasil foi no dia 17 de junho contra a Suíça, quando empatou 

em 1 a 1. A seleção foi desclassificada nas quartas de final por ter perdido de 2 a 1 para 

a Bélgica, no dia 6 de julho, terminando a competição na 6ª posição.  Os jogos do Brasil 

na Copa da Rússia foram os seguintes:  

 Fase de grupos 

 - Brasil 1 x 1 Suíça 

 - Brasil 2 x 0 Costa Rica 

 - Brasil 2 x 0 Sérvia 

           Oitavas de final 

 - Brasil 2 x 0 México 

 Quartas de final 

 - Brasil 1 x 2 Bélgica 

A França foi a campeã da Copa do Mundo de 2018, vencendo na final a Croácia 

pelo placar de 4 a 2. A terceira posição ficou com a Bélgica, ao vencer a Inglaterra por 2 

a 0. Foi o segundo título mundial da França, que ganhou pela primeira vez em 1998, 

quando derrotou o Brasil na final por 3 a 0. 

 A bola da Copa do Mundo de 2018 recebeu o nome de Telstar 18, em 

homenagem à bola do Mundial de 1970. A Telstar 18 era branca, com detalhes pretos, 

como na bola que deu origem ao nome. 

 O mascote da Copa do Mundo da Rússia foi um lobo siberiano que, como o 

próprio nome diz, é um animal típico da Sibéria, região que ocupa quase 80% do 

território russo. Ele recebeu o nome de “Zabivaka”, que significa “aquele que marca um 

gol”. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual usamos a técnica da Análise de 

Conteúdo (AC). No total, analisamos dez capas do jornal Diário de Santa Maria, no 

período de 16-17 de junho a 7-8 de julho de 2018. Selecionamos as capas com ênfase 

nos jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol da Rússia 2018, priorizando as 

manchetes e chamadas das edições dos dias de partida da Seleção e posterior a elas, que 

abordassem o acontecimento esportivo.  

O trabalho traz um olhar analítico das manchetes e também das chamadas das 

capas do jornal Diário de Santa Maria, com foco na Copa do Mundo de 2018 e a 

participação do Brasil na competição. As categorias de análise são o pré-jogo, o pós-

jogo e algumas inferências sobre a capa. O pré-jogo é entendido como a cobertura feita 

antes da partida e, no caso do jornal, envolve as edições do dia da disputa. O pós-jogo é 

o material trazido após a partida, ou seja, nas edições do dia seguinte aos confrontos. Já 

as inferências destacam o acontecimento esportivo em si. 

Para Bardin (2011), a Análise de Conteúdo é: 

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, 2011, p. 48). 

 

Desta forma, a afirmação de Bardin vem ao encontro dos nossos objetivos, pois 

a Análise de Conteúdo é uma metodologia para as ciências sociais para estudos de 

conteúdo em Comunicação e textos que parte de uma perspectiva quantitativa, 

analisando numericamente a frequência de ocorrência de determinados termos, 

construções e referências em um dado texto. 

Ainda, de acordo com Bardin, a função primordial da Análise do Conteúdo é o 

desvendar crítico e incide em diferentes fontes de dados, como material jornalístico, 

discursos políticos, cartas, publicidades, romances e relatórios oficiais.   
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Bardin (2011) define descrição analítica apresentando as prováveis aplicações da 

Análise de Conteúdo como um método de categorias que permite a classificação dos 

componentes do significado da mensagem em espécie de gavetas. Segundo a autora, 

uma Análise de Conteúdo não deixa de ser uma análise de significados, ao contrário, 

ocupa-se de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das 

comunicações e sua respectiva interpretação. Por isso, o olhar de um analista pode ser 

diferente da visão de outro, afinal, cada um traz consigo um carga de simbolismos 

construída ao longo da sua vida e da sua experiência enquanto acadêmico e/ou 

profissional.  

A autora apresenta os critérios de organização de uma análise: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados. O tratamento dos resultados 

compreende a codificação e a inferência. Na fase inicial, pré-análise, o material é 

organizado, compondo o corpus da pesquisa. Escolhem-se os documentos, formulam-se 

hipóteses e elaboram-se indicadores que norteiam a interpretação final.  A partir daí, 

ocorre a exploração do material, ou seja, a análise propriamente dita. 

Assim, vamos para a análise das 10 capas do Diário de Santa Maria 

selecionadas. 
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4 ANÁLISE DAS CAPAS 

 

Partimos, agora, para a análise das 10 capas do Diário de Santa Maria   

selecionadas. O quadro a seguir traz a lista de capas analisadas, com manchetes ou 

chamadas principais sobre a Copa do Mundo da Rússia, e as datas das publicações no 

Diário de Santa Maria. Na sequência, está a análise propriamente dita de cada capa. 

 

Capas  Data da publicação 

1 - 5 títulos do Brasil e muitas memórias  16 e 17/06-2018 - Sábado e Domingo 

2 - Dona Lionarde acertou o placar que 

ninguém comemorou 

18/06/2018 - Segunda 

3 - Com Fagner como novidade, Brasil 

encara Costa Rica 

22/06/2018 - Sexta  

4 - Vitória para aliviar a pressão e virar 

líder 

23 e 24/06/2018 – Sábado e Domingo 

5 - Dia para carimbar o passaporte as 

oitavas  

27/06/2018 - Quarta 

6 - Classificada e à espera dos mexicanos 28/06/2018 - Quinta 

7 - Capa do DSM não destaca a Copa 02/07/2018 - Segunda 

8 - Mais um passo foi dado. Agora, é a vez 

da Bélgica 

03/07/2018 - Terça 

9 - A vila belga que vai torcer só pelo 

Brasil 

06/07/2018 - Sexta 

10 - A dor da eliminação  07 e 08/07/2018 – Sábado e Domingo 
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Capa 1 

 

 

 A primeira capa analisada, da edição conjunta de 16 e 17 de junho de 2018 do 

Diário de Santa Maria, traz a seguinte manchete: 5 títulos do Brasil e muitas 

memórias. Uma foto apresenta cinco pessoas da cidade - três sentados em um banco, no 

Calçadão da Bozano, e dois em pé - com pôsteres do Brasil nas mãos. Cada integrante 

retrata, com o pôster, as conquistas dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira - 

1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 - em Copas do Mundo. São eles: sentados, da esquerda 

para a direita, Amadeu Rodrigues (com o pôster da Seleção campeã em 1970), Amauri 

Colvero (com o pôster do Brasil campeão em 1962) e James Pizarro (com o pôster da 

Seleção campeã em 1958); em pé, atrás deles, Matheus Frozza (com o pôster do Brasil 

campeão em 1994) e Renato Scolari (com o pôster da Seleção campeã em 2002). A 

legenda da foto traz os nomes do quinteto e instiga o leitor a ler a reportagem, na qual o 

grupo vai relembrar como festejou “as vitórias da Seleção e como era a Santa Maria de 
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cada época”.  O conteúdo vai das páginas 23 a 28, numa “reportagem especial” de seis 

páginas. 

Além disso, podemos encontrar um quadro azul com três chamadas: a primeira 

aponta que, “em busca do hexa” (o 6º título mundial), o Brasil estreia contra a Suíça no 

domingo”, outra sobre o destaque do jogador português Cristiano Ronaldo no segundo 

dia do torneio, e a terceira com ênfase para os locais onde assistir aos jogos do Brasil 

em Santa Maria. Um selo na cor vermelha, em forma de meia-lua, traz a inscrição 

Rússia 2018. As informações estão em cinco páginas do jornal, da 31 a 35. 

 No geral, o conteúdo da capa mescla passado e presente sobre a Copa do Mundo 

de Futebol. Por meio do relato de cinco pessoas de Santa Maria, o jornal valoriza a 

memória histórica e relembra os cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira, sem 

esquecer que na Rússia o Brasil buscava o hexa, ou seja, a sexta conquista. O caráter 

local também é destacado como marca do impresso santa-mariense, no momento que dá 

voz a cinco torcedores que residem no município para abordar como foram as 

conquistas e como era a Santa Maria de cada época. Futebol e memória são ressaltados 

de maneira simples e objetiva. E a capa instiga para a leitura da reportagem nas páginas 

internas do jornal.  
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Capa 2 

 

A segunda capa analisada do Diário de Santa Maria, edição de 18 de junho de 

2019, pós o jogo de estreia do Brasil contra a Suíça, na Copa do Mundo da Rússia, traz 

a foto de uma moradora do Bairro Nova Santa Marta, com a seguinte chamada: Dona 

Lionarde acertou o placar que ninguém comemorou. A legenda da foto informa que 

Dona Lionarde, antes do jogo, tinha o palpite de que o jogo seria 1 a 1, escore que ela 

acertou. Outra informação da legenda é que Dona Lionarde, há quatro, usava a mesma 

bandeira para torcer pela Seleção Brasileira.  

Mais duas chamadas da capa abordam a Copa do Mundo. Uma delas, ilustrada 

com um foto do jogo entre Brasil e Suíça, destaca que Neymar teve uma atuação 

apagada no empate em 1 a 1.  A outra chamada enfatiza: Outros dois grandes 

favoritos ao título decepcionaram. A referência foi para as seleções da Argentina, que 

empatou com a Islândia em 1 a 1, e da Alemanha, que perdeu para o México por 1 a 0. 

O selo na cor vermelha, em forma de meia-lua, com a inscrição Rússia 2018, também 



26 

 

está na capa 2. Os materiais vão da página 19 a 22, totalizando cinco páginas sobre a 

Copa. 

A ênfase ao caráter local, tendo a Dona Lionarde com a bandeira do Brasil nas 

mãos, mais uma vez, é a marca da capa 2 analisada. Mesmo com a Copa do Mundo na 

Rússia, o jornal faz o link com a torcida em Santa Maria por meio da figura de uma 

moradora do Bairro Nova Santa Marta, na zona oeste da cidade. O ufanismo à Seleção 

também é revelado, já que Dona Lionarde empunha a bandeira do Brasil. 

 

Capa 3 

 

A terceira capa analisada, da edição do dia 22 de junho de 2018 do jornal Diário 

de Santa Maria, quando aborda a Copa do Mundo da Rússia, traz como figura principal 

a estreia do lateral-direito Fagner na Seleção Brasileira. A chamada, com uma foto do 
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jogador chutando a bola em um treino, destaca: Com Fagner como novidade, Brasil 

encara a Costa Rica. Após o empate com a Suíça na estreia, em 1 a 1, o técnico da 

Seleção Brasileira, Tite, opta pela entrada no time do jogador do Corinthians, já que o 

lateral Danilo está lesionado. Com isso, Fagner é a novidade do Brasil para o segundo 

jogo diante da Costa Rica. A legenda da foto enfatiza: Pela primeira vitória - lateral-

direito substitui Danilo, lesionado, em duelo importantíssimo da 2ª rodada da 

Copa, às 9h de hoje (22 de junho de 2019). 

 A capa 3 traz mais uma chamada sobre o Mundial: O que muda na rotina da 

cidade no dia do jogo da Seleção. Um jogo do Brasil na Copa do Mundo às 9h de uma 

sexta-feira, muda a rotina de qualquer cidade, inclusive a de Santa Maria, por alterações 

no funcionamento de órgãos públicos e até de serviços privados. A capa 3 vem também 

com o selo na cor vermelha, em forma de meia-lua, com a inscrição Rússia 2018. As 

notícias sobre a Copa estão nas páginas 21 a 24 da edição, totalizando quatro páginas. 

A capa 3 ressalta a importância do segundo jogo do Brasil na Copa da Rússia e 

informa a entrada de Fagner na vaga de Danilo na lateral-direita da Seleção. O 

acontecimento esportivo - o jogo do Brasil - é valorizado, assim como a importância de 

a Seleção obter a primeira vitória no Mundial.  No aspecto local, a capa do jornal dá 

ênfase às mudanças na rotina em Santa Maria, já que a partida é numa sexta-feira pela 

manhã.  
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Capa 4 

 

A quarta capa analisada, da edição conjunta dos dias 23 e 24 de junho de 2018 

do Diário de Santa Maria, tem uma foto em destaque de Neymar, autor do segundo gol 

do Brasil na vitória por 2 a 0 diante da Costa Rica, com a seguinte chamada: Vitória 

para aliviar a pressão e virar líder. A legenda da foto destaca: Que sufoco! Phillipe 

Coutinho marcou o primeiro gol contra a Costa Rica aos 45 da etapa final. Neymar 

emplacou aos 52. Os gols da seleção só vieram a acontecer no final do segundo tempo 

do jogo, deixando os torcedores apreensivos e também aliviados. Com a primeira vitória 

na competição, a Seleção de Tite tornou líder do seu grupo com quatro pontos.  

A capa 4 analisada veio, ainda, com mais duas chamadas. A primeira, Como 

Santa Maria sofreu com o jogo, instigava o leitor a saber como os torcedores locais 

sofreram com o jogo, decidido somente no fim da segunda etapa. A segunda chamava 
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para O fim de semana de duelos, numa referência às partidas do Mundial que seriam 

disputadas no sábado (22 de junho) e no domingo (23 de junho).    

O selo na cor vermelha, em forma de meia-lua, com a inscrição Rússia 2018, 

também veio na capa 4 analisada. As notícias sobre a Copa estavam nas páginas 31 a 35 

da edição conjunta do Diário de Santa Maria, totalizando cinco páginas. 

 

 

Capa 5 

 

A quinta capa analisada, do dia 27 de junho de 2018, traz em destaque duas 

chamadas sobre a Seleção Brasileira. A primeira, no lado esquerdo, destaca: A cada vez 

que o Neymar cair, a rodada vai ser dupla aos clientes. Uma foto, com a legenda 

Ação inusitada: Caroline e Mattheus inovaram na promoção e garantem doses 
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extras toda vez que o camisa 10 for ao chão, ilustra a chamada. A ação dos 

proprietários de um restaurante de Santa Maria está baseada no comportamento do 

jogador Neymar, que com as quedas constantes durante as partidas do Brasil, estava 

atraindo para si holofotes negativos, tornando-se assim uma piada mundial. Assim, em 

tom irônico, Caroline segura uma corneta com as cores do Brasil e Mattheus está com 

uma bandeira do Brasil em suas mãos. A ação da dupla indica que cada vez em que o 

jogador Neymar cair em campo, vai ser servida uma rodada de bebidas aos clientes e 

frequentadores do restaurante.  

A segunda chamada, Dia para carimbar o passaporte às oitavas, trata 

efetivamente do terceiro e último jogo da Seleção Brasileira na 1ª fase na Copa do 

Mundo da Rússia, etapa de grupos da competição, diante da Sérvia. Uma foto traz o 

jogador Phillipe Coutinho, meia do Barcelona na época, que estava sendo o destaque até 

então da Seleção Brasileira por suas atuações consistentes nos dois primeiros jogos da 

equipe e por ser o artilheiro do Brasil com dois gols na competição até o momento. A 

legenda da foto ressalta: Meia Phillipe Coutinho, destaque da seleção brasileira nas 

duas primeiras partidas, é uma das esperanças para o duelo decisivo de hoje, às 

15h, contra a Servia, pelo grupo E.  

Ainda na capa do jornal, uma chamada destaca que Mais dois confrontos do 

mata-mata já estão definidos: o clássico entre França e Argentina e o jogo das duas 

seleções que estavam surpreendendo até então na competição, Croácia e Dinamarca. Foi 

feita uma arte para ilustrar os jogos, com os bonequinhos fardados das quatro seleções 

no estilo Matrioska, conhecido como boneca russa. 

Nesta capa 5 analisada, o jornal informa o acontecimento esportivo, com os 

jogos previstos e, claro, ênfase para a partida da Seleção Brasileira diante da Sérvia. 

Porém, o aspecto local ganha evidência na capa, com a promoção de um restaurante de 

Santa Maria, que vai oferecer rodada extra de bebidas aos clientes a cada queda do 

brasileiro Neymar em campo. O jornal mantém o selo na cor vermelha, em forma de 

meia-lua, com a inscrição Rússia 2018 na capa 5. As notícias sobre o Mundial estavam 

nas páginas 19 a 23 da edição, totalizando cinco páginas. 
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Capa 6 

 

A sexta capa analisada, da edição do dia 28 de junho de 2018, traz em destaque a 

chamada para a classificação da Seleção Brasileira após a vitória por 2 a 0 contra a 

Sérvia: Classificada e à espera dos mexicanos. Uma foto, com jogadores do Brasil 

abraçados e a torcida ao fundo, ilustra a página. A legenda ressalta: Seleção Brasileira 

fez 2 a 0 na Sérvia, ontem, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. 

Próximo adversário será o México, que passou no sufoco e viu a Alemanha ser 

eliminada pela Coreia do Sul. Ainda na capa, um quadro, com a chamada Mata-mata 

ganha mais duas partidas - Brasil x México e Suécia x Suíça, anuncia os confrontos. 

Os bonequinhos fardados das quatro seleções aparecem no estilo Matrioska, conhecido 

como boneca russa, na arte preparada pelo jornal. O selo na cor vermelha, em forma de 

meia-lua, com a inscrição Rússia 2018, também está na capa 6. As informações sobre o 

Mundial são anunciadas nas páginas 19 a 23 da edição, totalizando cinco páginas. 
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Capa 7 

 

 

A sétima capa analisada, da edição do dia 2 de julho de 2018, não traz nenhuma 

referência à Seleção Brasileira nem à Copa do Mundo da Rússia. É a única das dez 

capas analisadas na qual o Mundial da Rússia está ausente. Encaramos isso como uma 

surpresa. Na realidade, o jornal chama para as informações sobre o Brasil e a Copa na 

contracapa da edição. 

O jornal opta por destacar, na capa, a conquista do time local de futebol 

americano, na chamada Soldiers ergue o troféu de melhor do estado pela 5ª vez. 

Neste caso, avaliamos que o jornal escolhe por enfatizar, na capa, o feito do Santa Maria 
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Soldiers, que se sobrepõe às notícias sobre o Brasil e o Mundial da Rússia. É uma 

escolha editorial. 

 

 

Capa 8 

 

 

A oitava capa analisada, da edição do dia 3 de julho de 2018, destaca a seguinte 

chamada: Mais um passo foi dado. Agora, é a vez da Bélgica. Uma foto do jogador 

Neymar, com o braço direito erguido, ilustra a chamada. A legenda informa que 

Neymar abriu o caminho da vitória por 2 a 0 e deu o passe para o segundo, de Firmino, 

na classificação brasileira diante do México, ontem. Seleção volta a campo na sexta-
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feira, em busca de vaga às semifinais. Um quadrinho com o próximo confonto - Brasil x 

Bélgica - é ilustrado pelos bonequinhos no estilo Matrioska. 

Ainda na capa, outra chamada ressalta que Santa-marienses se mobilizaram e 

torceram juntos pelo Brasil. Uma foto, com torcedores em um bar, ilustra a chamada. 

O material das chamadas é anunciado para as páginas 17 a 20, com o selo Rússia 2018, 

perfazendo quatro páginas sobre a cobertura da Seleção Brasileira e do Mundial. 

Novamente, o acontecimento esportivo é destacado na capa, informando a 

vitória do Brasil sobre o México e a classificação para enfrentar a Bélgica nas quartas 

de final da Copa da Rússia. O Diário de Santa Maria, na mesma capa, valoriza o caráter 

local e mostra torcedores santa-marienses reunidos em um bar, assistindo ao jogo contra 

o México e incentivando a Seleção. 

 

Capa 9 
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Na nona capa analisada, da edição do dia 6 de julho de 2018 do Diário de Santa 

Maria, temos em destaque a chamada A vila belga que vai torcer só pelo Brasil”. Uma 

foto ilustra a chamada, com a legenda Valmir é um dos moradores da tradicional 

área santa-mariense construída por antepassados do adversário da Seleção. A foto 

retrata Valmir, com um cachecol do Brasil nas mãos, bem como mostra uma maquete de 

uma casa da Vila Belga, região turística de Santa Maria. 

Ainda na capa 9, mais duas chamadas: O que muda em Santa Maria com o 

jogo desta tarde e Uruguaios e franceses se enfrentam em partida às 11h. As duas 

chamadas são ilustradas pelos bonequinhos no estilo russo da Matrioska, com os 

confrontos Brasil x Bélgica e Uruguai x França, válidos pelas quartas de final do 

Mundial. O conteúdo sobre o Brasil e Copa do Mundo, na edição, vai da página 21 a 26, 

num total de seis páginas de cobertura do evento esportivo. O selo Rússia 2018, na cor 

vermelha, aparece no canto esquerdo embaixo da foto de Seu Valmir.  

O conteúdo da capa faz uma mescla do presente com o passado pelo fato de dar 

ênfase a uma área tradicional de Santa Maria: a Vila Belga, que foi construída por 

imigrantes belgas. Ocorre a junção de memória, história e futebol, já que a Bélgica é a 

adversária da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo. O jornal 

prioriza o caráter local e dá voz a um morador da Vila Belga.  
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Capa 10 

 

 

A décima capa analisada, da edição conjunta de 7 e 8 de julho de 2018 do Diário 

de Santa Maria, traz a seguinte chamada: A dor da eliminação. Uma foto apresenta o 

jogador da Seleção Brasileira Neymar, pensativo e de cabeça baixa, com o fundo 

desfocado após a derrota do Brasil para a Bélgica pelo placar de 2 a 1 e, 

consequentemente, a eliminação precoce do Brasil no Mundial da Rússia. A foto traduz 

o sentimento do jogador, a dor e a frustração dos brasileiros que estavam acompanhando 

a Seleção na Copa do Mundo. A legenda da foto informa que o Brasil perdeu para a 

Bélgica na sexta-feira e está fora da Copa do Mundo. Uruguai também caiu diante 

da França. Jogos de sábado definem quem vai para as semifinais. Além de informar 

sobre a derrota e o fim de Copa para o Brasil, o jornal destaca que outra seleção sul-

americana foi eliminada, no caso, a do Uruguai, que perdeu para a França.  
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As informações sobre a derrota para a Bélgica, a eliminação do Brasil e a Copa 

do Mundo podem ser conferidas nas páginas 39 a 42 da edição conjunta do Diário de 

Santa Maria, perfazendo quatro páginas do acontecimento esportivo. O selo Rússia 

2018, na cor vermelha, também está na capa, mais precisamente no canto esquerdo    

embaixo da foto na qual Neymar aparece. 

O jornal consegue fazer com que o leitor instigue e busque nas páginas internas 

do periódico como foi que aconteceu a fatídica eliminação do Brasil do Mundial. O 

destaque dado a Neymar na foto aponta a decepção do jogador, tido como o craque da 

Seleção Brasileira na luta pelo hexa. A foto traduz um antigo ditado popular, que diz 

que “uma imagem vale mais do que mil palavras”, pelo apelo visual e pelo significado 

que possui. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, nosso principal objetivo foi analisar as manchetes e as chamadas 

de dez capas do Jornal Diário de Santa Maria com foco na Copa do Mundo de 2018, na 

Rússia, e a respeito da participação do Brasil na competição. Usamos a técnica da 

Análise de Conteúdo (AC), fazendo assim a verificação das dez capas do Diário de 

Santa Maria selecionadas sobre os jogos da Seleção na Copa, do dia das partidas e 

posterior aos confrontos. As categorias de análise foram o pré-jogo, o pós-jogo e 

algumas inferências sobre o acontecimento esportivo. O embasamento teórico para a 

AC recaiu em estudos realizados por Laurence Bardin. 

 Ressaltamos que a forma como o jornal abordou a competição surpreendeu 

positivamente, uma vez que, ao começar o estudo, não esperávamos uma repercussão 

muito grande por se tratar de um impresso do interior do Estado. Acreditamos que a 

cobertura do Diário de Santa Maria sobre a Copa do Mundo da Rússia proporcionou aos 

seus leitores um conteúdo bem informativo em qualidade e quantidade, com o uso 

adequado e correto dos materiais à disposição dos profissionais envolvidos no trabalho.  

O pré-jogo e o pós-jogo foram produzidos com exatidão ao acontecimento esportivo 

Copa do Mundo. 

Das 10 capas do Jornal Diário de Santa Maria analisadas, nove destacaram a 

Copa do Mundo da Rússia de 2018 e a participação da Seleção Brasileira. Nelas, um 

selo na cor vermelha, em forma de meia-lua, trazia a inscrição Rússia 2018, como 

marca da cobertura feita pelo impresso.  

O jornal fez, com propriedade, o link entre história, memória e futebol, nunca 

esquecendo de valorizar o caráter local, ao dar voz a personagens que moravam em 

Santa Maria e torciam pela Seleção do técnico gaúcho Tite. Somente em uma das dez 

capas analisadas, o assunto Copa do Mundo foi a manchete do jornal. Isso ocorreu na 

edição conjunta de 16 e 17 de junho de 2018, quando o jornal mancheteou: 5 títulos do 

Brasil e muitas memórias. 

Pelo nosso cálculo, sem contar a capa 7, que não trouxe notícias sobre o Mundial 

nem da Seleção Brasileira, o Diário de Santa Maria ofereceu 42 páginas internas de 
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cobertura do acontecimento esportivo aos leitores durante o período analisado. Ainda 

sobre a capa 7, acreditamos que o jornal fez uma escolha editorial, ressaltando a 

conquista do time local de futebol americano, na chamada Soldiers ergue o troféu de 

melhor do estado pela 5ª vez.  

Houve, também, em quatro das dez capas, o uso de bonequinhos fardados das 

seleções participantes do Mundial, no estilo Matrioska - conhecido como boneca russa - 

para ilustrar os confronto. A utilização dessa estética diferente foi uma iniciativa que 

avaliamos como acertada. 

Neymar, tido como o principal jogador da Seleção Brasileira na Copa da Rússia, 

teve a sua foto estampada em quatro das dez capas analisadas neste trabalho. 

Consideramos que o valor-notícia de proeminência foi usado, já que sobre Neymar 

recaiam as principais esperanças da conquista do hexa, o que não ocorreu.  

 Portanto, acreditamos que os objetivos propostos inicialmente no trabalho foram 

alcançados. A Análise de Conteúdo das capas do jornal Diário de Santa Maria, a 

respeito da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e a participação do Brasil na 

competição, pode colaborar, posteriormente, com outras pesquisas que vão ser 

realizadas por universitários, tendo temas esportivos como foco e, mais 

especificamente, sobre futebol, Mundial e Seleção Brasileira.   
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