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Resumo 
O trabalho é a continuação de uma pesquisa sobre a representação da Seleção Brasileira 
masculina de futebol nas Olimpíadas de Londres-2012 (BRINATI, MOSTARO, 2013). 
Busca-se atualizar como foram os discursos adotados na internet por dois sites – o R7 da 
Rede Record e o Globo Esporte da Rede Globo -, nas Olimpíadas do Rio-2016. Compara-
se a cobertura dada por cada meio em cada um dos dois eventos. Sendo os meios de 
comunicação importantes fontes de construção da percepção da realidade e da 
configuração de identidades culturais, supõe-se que, mediada pela disputa empresarial 
que envolve os direitos de transmissão de eventos esportivos, a escolha discursiva adotada 
por cada um dos veículos pode ser influenciada por esses interesses e contribuir para a 
imagem que o torcedor terá sobre o selecionado nacional. 
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1 - A “realidade” construída pelos interesses da mídia 

É inegável a importância dos meios de comunicação na sociedade. Eles 

configuram o ambiente pelo qual acontecem as principais ações e que os colocam como 

uma arena de influência na construção e configuração das percepções de realidade. Essa 

“realidade”, contudo, não é plena, já que é construída pelos interesses empresariais de 

cada grupo de comunicação. Os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia, para além 

do que dizem os manuais, dependem de fatores empresariais e econômicos, o que tira a 

autonomia dos jornalistas em determinada cobertura. Esse processo de seleção de notícias 

e o enfoque que será dado a determinado tema ou pessoa é determinado na rotina 

produtiva de cada redação. Pode ser uma influência direta dos “donos” da empresa, uma 

interferência por opções pessoais dos editores ou até mesmo questões subjetivas de cada 

jornalista, entre outros fatores. Interesses que, para o coletivo de pessoas que terão acesso 
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àquela notícia, podem inferir na forma como “vêem” determinado tema.  

Esse tipo de interferência pode surgir em cada etapa do processo informativo. 

Mauro Wolf (1985) divide esse processo em três fases: a captação de materiais 

informativos, a seleção e a apresentação das notícias. Não estamos aqui dizendo que os 

indivíduos não possam reelaborar as informações dadas pelos meios, mas esses 

enquadramentos na cobertura de cada situação servem para muitos na construção das suas 

realidades. A relação Comunicação e Esporte não é diferente. Trabalhos recentes dos 

autores mostram essa construção da imagem da Seleção Brasileira de futebol, por 

exemplo, nas Copas do Mundo de 1950 e 2014 (BRINATI, 2016) e sobre o epíteto de 

“seleção do futebol arte” (MOSTARO, 2017). 

Essa percepção sobre a equipe nacional, então, passa pelos discursos elaborados 

pela mídia. Em grande parte dos casos, essa parcialidade em relação ao “real” não é 

explícita, fica subjetiva por trás dos discursos – mas ainda assim afeta a percepção que o 

indivíduo tem do mundo. “Essa interferência tanto pode ser mínima, imperceptível, como 

pode ser explícita. Mas ela sempre existe, pois a realidade é descrita pelos olhos de 

‘terceiras pessoas’ que possuem interesses em jogo” (BRINATI, 2016, p. 42, grifo do 

autor).  Ao representar sob esse filtro, as campanhas da Seleção Brasileira nos Jogos 

Olímpicos, sites de notícia, por exemplo, configuram um padrão que, de certa maneira, 

influencia na percepção que as pessoas têm sobre o fato retratado, produzindo sentidos 

sobre eles, o que pode causar uma relação de identificação ou afastamento. A mídia, 

portanto, é produtora de significados e de representações da realidade, possui a 

capacidade de interferir nas relações sociais. Assim, mesmo que o indivíduo traga para a 

interação com a mídia suas vivências e suas bases culturais socialmente elaboradas, ele 

sofre certa influência dos aparatos discursivos da comunicação. O jornalismo ofertado 

pelas diversas mídias (inclusive a web) é fundamental na construção dessa realidade. Por 

meio dos discursos adotados por eles, os sujeitos são influenciados e têm as suas relações 

de identificação reconfiguradas. Entre essas vinculações, o futebol é campo fértil para 

debates, pois é um dos instrumentos mais expressivos da cultura brasileira. Esse esporte 

traz o fascínio (GUMBRECHT, 2007) que nos leva a torcer pelas nossas equipes. Entre 

elas, a Seleção Brasileira masculina de futebol, criada como uma ferramenta de 

diplomacia entre as nações (SARMENTO, 2013), foi e é utilizada como elemento 

unificador de nação, já que sua imagem construída pela imprensa é carregada de 

simbolismos que podem emergir um sentimento de pertencimento a um grupo, no caso, 
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o país. Esse sentimento é exacerbado em disputas entre países como as Copas do Mundo 

e os Jogos Olímpicos, por exemplo. Principalmente, quando o torneio em questão é 

sediado no próprio país como foi o caso dos Mundiais de 1950 e 2014 (BRINATI, 2016) 

e das Olimpíadas do Rio-2016, pois desperta um interesse por parte dos torcedores. 

Portanto, é importante, do ponto de vista econômico das empresas de comunicação, que 

estas possuam o direito de transmissão desses eventos. Em 2013, já trazíamos essa 

questão: 

A mídia configura suas transmissões de acordo com seus interesses e 
de seus patrocinadores, por vezes deixando de considerar o fato 
jornalístico. Sobretudo nos períodos de grandes eventos como os Jogos 
Olímpicos, quando o interesse pelo assunto aumenta, a cobertura feita 
pelos meios de comunicação influencia a construção, consolidação ou 
modificação destas imagens públicas das equipes e dos atletas. Desta 
forma, os discursos que a mídia faz sobre um jogador configuram uma 
construção de imagem pública que pode contribuir para a identificação 
ou não com a equipe brasileira (BRINATI; MOSTARO, 2013, p. 2-3). 
 

Em 2013, levantamos questões relacionadas a essa representação da Seleção 

Brasileira pelos sites R7.com (do Grupo Record) e globoesporte.com (do Grupo Globo), 

nos relatos4 das partidas das Olimpíadas de Londres, onde a Rede Record possuía a 

exclusividade sobre os direitos de transmissão dos Jogos na TV aberta brasileira. Assim, 

agora, com a Rede Globo também possuindo os direitos, pretendemos analisar a 

construção e as mudanças na imagem da equipe nacional na cobertura jornalística dos 

dois sites entre os Jogos Olímpicos de Londres-2012 e Rio-2016.  

 

2 – Os discursos da mídia e o “pertencimento nacional”  

Se os meios de comunicação são difusores de representações sobre o mundo 

social, podemos considerar que, em alguma medida, os discursos por eles adotados afetam 

as práticas sociais de grupos e indivíduos. Dentre as muitas possíveis visões de mundo, 

tornam-se, portanto, espaço de relevância para a oferta de algumas delas e dos valores 

culturais de parte da sociedade. “Um discurso não é apenas de transmissão de informação, 

mas, sim, de um complexo processo de constituição de sujeitos e produção de sentidos. 

São processos de identificação do sujeito, de argumentação, de subjetivação, de 

construção da realidade entre outros” (BRINATI, 2016, p. 61). Ao mesmo tempo, ao 

                                                 
4 Matéria jornalística que faz a cobertura do jogo, relatando os acontecimentos referentes à determinada 
partida entre equipes. No caso deste trabalho, foram relatos da campanha brasileira nos Jogos de 2016: 
Brasil 0x0 África do Sul, Brasil 0x0 Iraque, Brasil 4x0 Dinamarca, Brasil 2x0 Colômbia, Brasil 6x0 
Honduras e Brasil 1(5)x(4)1 Alemanha. Os relatos de 2012 estão em BRINATI; MOSTARO (2013). 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4

atribuir características que podem influenciar de forma tanto positiva, quanto negativa, as 

relações de identificação entre torcida e equipe podem ser afetadas em determinada 

instância. Se pensarmos o futebol como um meio eficaz para imprimir sentimentos 

nacionalistas, mediante a facilidade com que os indivíduos podiam e ainda podem se 

identificar com a nação simbolizada por atletas, acaba a Seleção Brasileira sendo um 

elemento aglutinador de nação. Como Hobsbawm trata: “A imaginária comunidade de 

milhões parece mais real na forma de um time de onze pessoas com nome. O indivíduo, 

mesmo aquele que apenas torce, torna-se o próprio símbolo de sua nação” 

(HOBSBAWM, 1990, p. 171).  Assim, o torcedor, quando “observa a seleção nacional 

jogar, está vendo um pretenso espelho da nação e, mais importante, se sente participando 

dela” (SOUZA, 2008, p.37). Uma representação das diversas “facetas” de um país de 

diversidade: 

[...] no Brasil, a identidade do futebol do país seria uma narrativa que 
evoca o encontro da mistura de etnias e povos. Uma representação 
construída de um povo que seria miscigenado, criativo, imprevisível e 
possuidor de uma genuína “ginga” de corpo (uma relação do 
movimento básico da capoeira, que dá à luta a ideia de uma dança, 
usado para ludibriar o adversário e que é caracterizado na habilidade 
em jogadas com e sem a bola nos pés, o correr, o driblar com uma 
mistura de elementos da dança, formas de enganar e se desmarcar dos 
adversários) (BRINATI, 2016, p. 19).  

 

Características que marcaram a construção histórica sobre o esporte no Brasil, 

onde o estilo brasileiro seria tratado como o do “futebol-arte”5, com qualificações como 

“país do futebol” – relacionada à popularidade da modalidade por aqui – e “pátria de 

chuteiras” – onde a equipe masculina de futebol representaria toda uma nação em suas 

disputas e todos os brasileiros se sentiriam representados por ela.  O jornalismo produzido 

e divulgado pela internet faz parte de um conjunto de ofertas da mídia que são 

determinantes na construção dessa realidade que engloba essa imagem da equipe 

nacional. Os objetos de análise deste estudo são os sites GloboEsporte.com6 

(especializado em conteúdo esportivo) e o R7.com (com conteúdo mais generalista)7.  

                                                 
5 Este estilo nacional, denominado “futebol-arte” circula na narrativa midiática com as seguintes 
características: improviso, intensidade, ofensividade, dribles, floreios com a bola e jogadas inesperadas 
(MOSTARO, 2017). 
 
6 Ao longo de todo o trabalho usaremos também a sigla GE quando formos nos referir ao site 
Globoesporte.com. 
 
7 O Globo.com, onde se encontra o site do GE, está em sexto lugar entre os mais acessados do país. 
Embora não conste na lista dos 50 mais, o R7 foi escolhido por representar a rede de TV da Record, que 
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O site GloboEsporte.com é o portal esportivo que fica dentro do portal 
Globo.com, das Organizações Globo. De acordo com o site Memória 
Globo, a página na internet foi lançada em 2001. Já o R7 é um portal de 
notícias e entretenimento pertencente a Central Record de 
Comunicação. Possui conteúdo e vídeos da Record News, Rede 
Record, Record Internacional e suas afiliadas e foi inaugurado em 2009 
(BRINATI; MOSTARO, 2013). 
  

Desde a década de 1980, a Rede Globo de Televisão deteve a exclusividade na 

cobertura de quase todos eventos esportivos de grande porte. Os Jogos Olímpicos de 

Londres foram as primeiras Olimpíadas que a emissora ficou sem os direitos de 

transmissão na TV aberta do Brasil. A competição foi exibida com exclusividade pela 

Record, que na ocasião teria pago US$ 60 milhões. Mas para 2016, a Globo readquiriu os 

direitos (não exclusivos), num contrato que se estende até os Jogos de 2032. Na TV 

aberta, as Olimpíadas do Rio-2016 também foram exibidas pela Record e Bandeirantes.  

Essa disputa empresarial entre as duas emissoras atingiu os outros produtos 

jornalísticos das duas instituições. Para analisar como essa disputa interferiu no discurso 

dos sites, como parâmetro metodológico para este trabalho, vamos utilizar a análise de 

elementos do texto relacionados à imagem da Seleção e das campanhas nos Jogos de 2012 

e 2016 e verificar quais os principais estereótipos da equipe nos relatos das partidas e se 

ela se configura como um emblema de todo o país durante a campanha. Representações 

no texto que tendem a afastar ou a aproximar o torcedor da equipe, além de demonstrar a 

valorização ou não da campanha da Seleção de acordo com os interesses do Grupo de 

Comunicação que detinha os direitos de transmissão dos Jogos (exclusivos ou não).  

 

3 – Prata em Londres 2012: R7 exalta, GE desvaloriza 

No texto de 2013, verificamos que, os sites GE e R7, em meio a uma disputa 

empresarial entre os grupos de comunicação Globo e Record, adotaram discursos 

distintos sobre a Seleção Brasileira de futebol nas Olimpíadas de Londres-2012. Enquanto 

o Globo Esporte preferiu uma construção discursiva de uma seleção sem encanto, sempre 

vencendo sem convencer, com muitas falhas dos jogadores em todas as partidas, como 

no trecho: 

A atuação dos comandados de Mano Menezes ficou longe de encher 
os olhos. [...] Gol do Brasil? Só com um a mais [...] Mais uma vez a 
sensação era de que o Brasil, em vantagem numérica e no placar, ia 
disparar e ampliar o placar. Engano. A melhor chance de gol antes do 

                                                 
detinha a exclusividade de transmissão dos Jogos em 2012. Dados disponíveis em: 
http://www.alexa.com/topsites/countries/BR . Acessado em 05/04/2017. 
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apito final foi dos bravos hondurenhos, depois de péssima saída de gol 
de Gabriel. [...] As substituições não surtiram efeito, o goleiro escalado 
continuou sem transmitir segurança... Muito menos do que poderia 
ser feito contra dez atletas de Honduras. E muito, muito menos do que 
o Brasil vai precisar nos próximos jogos, na luta pelo ouro inédito 
(GE.COM apud BRINATI; MOSTARO, 2013, p. 10 - grifo dos 
autores)8. 

 

O R7 exaltou as atuações da equipe e construiu a imagem de uma seleção favorita, 

que encantava com suas atuações e que “estava cada vez mais próxima do ouro”: 

Se repetir o futebol desta quarta-feira, a seleção brasileira não 
deverá ter problema na próxima fase. Com um futebol envolvente, 
o Brasil passeou em Newcastle, em sua mais segura atuação até o 
momento nos Jogos Olímpicos. [...] Neymar, aos 15min, perdeu gol 
incrível sem goleiro na pequena área, chutando por cima do travessão. 
Leandro Damião de certa forma compensou o torcedor logo depois ao 
aplicar linda lambreta em um marcador na ponta direita. (R7.COM 
apud BRINATI; MOSTARO, 2013, p. 9 - grifo dos autores)9. 

 

Em alguns momentos, o GE representou o atleta Neymar, ídolo da sua geração, 

como um jogador que sofrera com vaias e que sairia de Londres “detestado”.  

Ah, Neymar... O craque vai deixar a Inglaterra detestado. [...] A 
cada vez que pegava na bola, Neymar ouvia muitas vaias. No início, 
só da torcida de Honduras, que estava em bom número no St. James 
Park, em Newcastle. Depois, os locais se uniram e o som ficou mais 
forte, lembrando o ocorrido no amistoso contra a Grã-Bretanha, em 
Middlesbrough, quando suas simulações foram condenadas pelo 
público (GE.COM apud BRINATI; MOSTARO, 2013, p. 9 - grifo dos 
autores)10. 

 

Foram atribuídas expressões negativas ao Brasil, somente admitindo a boa 

campanha e o favoritismo do time no relato da última partida, já quando não teria mais 

como dar “audiência” para a transmissão exclusiva da emissora concorrente. Discursos 

adotados como o do site Globo Esporte podem contribuir para a hipótese da queda de 

identificação do torcedor brasileiro com a seleção, que ficou em voga nos últimos anos11.  

                                                 
8Disponível em http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/08/neymar-e-damiao-vencem-
vaias-ma-atuacao-e-colocam-o-brasil-na-semi.html. Acessado em 04/08/2012. 
 
9Disponível em http://rederecord.r7.com/londres-2012/noticias/brasil-vence-a-nova-zelandia-jogos-
olimpicos/. Acessado em 01/08/2012. 
 
10Disponível em http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/08/neymar-perde-chance-
incrivel-mas-brasil-passa-em-1-e-fica-em-newcastle.html. Acessado em 01/08/2012. 
 
11Cf. BRINATI, 2016. 
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O R7 valorizou as atuações da Seleção até o ponto de, em alguns momentos, 

silenciar sobre os problemas do time de Mano Menezes, como no exemplo:  

Depois de um primoroso e empolgante primeiro tempo, a seleção 
brasileira relaxou na etapa final e sofreu para segurar a vitória. [...] 
Quem chamou a atenção foi o zagueiro Thiago Silva. O capitão 
brasileiro cortou bolas por cima e por baixo e evitou que a pressão 
egípcia se transformasse em empate (R7.COM apud BRINATI; 
MOSTARO, 2013, p. 8 - grifo dos autores)12. 

 

Nesta partida, diante do Egito, o zagueiro brasileiro teria falhado, de acordo com 

o site GE.com: “É verdade que o Egito levou perigo nos primeiros minutos, ajudado por 

falhas do zagueiro Thiago Silva e do goleiro Neto”13. Uma das hipóteses para esse tipo 

de construção tão distinto para um mesmo fato – a campanha da Seleção Brasileira nas 

Olimpíadas de Londres - seria que a empresa, que tinha os direitos exclusivos de 

transmissão na TV aberta naquele ano, a Record, tendia a produzir notícias mais 

“positivas” com o intuito de promover o evento, atraindo mais audiência para as suas 

transmissões.  

Já em 2016, as duas emissoras de TV aberta (Globo e Record) que pertencem aos 

grupos dos dois sites tinham o direito de transmitir os Jogos. 

   

4 – O sonho do ouro: a “badalada” seleção de Neymar no Rio-2016  

 A seleção brasileira de futebol chegou aos Jogos do Rio-2016 com cinco títulos 

de Copas do Mundo, mas sem medalhas de ouro em Olimpíadas. Em três oportunidades 

conquistara a medalha de prata: em 1984, em Los Angeles, 1988, em Seul, e 2012, em 

Londres. A equipe formada por apenas três jogadores acima dos 23 anos (regra da FIFA 

para a competição - além de Neymar, foram convocados o goleiro Wéverton e o meio-

campo Renato Augusto), passara por uma mudança de planejamento significativo há 

menos de dois meses da estreia: Rogério Micale, técnico da seleção sub-20 e que seria o 

auxiliar de Dunga no torneio, assume com a saída do treinador da equipe principal. A 

campanha do Brasil nos Jogos foi de seis partidas, com três empates e três vitórias. 

                                                 
12Disponível em http://rederecord.r7.com/londres-2012/noticias/brasil-x-egito-jogos-olimpicos/. Acessado 
em 26/07/2012. 
 
13Disponível em http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2012/07/brasil-duas-caras-selecao-da-
show-vacila-mas-vence-egito-por-3-2.html. Acessado em 26/07/2012. 
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Na primeira partida, diante da África do Sul, a Seleção decepcionou: 0x0. O site 

do GE14 ressaltou a dificuldade da equipe, como em trechos: “Faltou combinar: Brasil 

não atende expectativa e empata com África do Sul”; “Pouco se viu”; “O time não 

conseguiu se entender e ficou limitado a cruzamentos infrutíferos”. O principal atleta do 

time, Neymar também foi criticado: “Com Neymar abaixo do esperado”; “[...] O capitão 

brasileiro esteve abaixo das expectativas. Foi muito acionado e não se omitiu, mas errou 

lances fáceis e chegou a irritar alguns torcedores. No mano a mano com os adversários, 

teve dificuldade para levar a melhor”15. Contudo, ainda podemos verificar trechos que 

trazem a referência de “futebol-arte” ao time: “A expectativa na seleção olímpica é alta: 

espera-se dribles, troca de passes, gols”.  

O site da Rede Record16 trabalhou com escolhas textuais mais críticas à 

apresentação da equipe, como nos trechos: “Brasil tropeça na África do Sul e começa 

mal o sonho do inédito ouro olímpico no futebol”; “Mesmo recheada de talentos, seleção 

não apresentou bom futebol no Mané Garrincha”; “[...] Mais do que o mau resultado, 

o que assustou, e irritou os torcedores, foi a falta de inspiração de Felipe Anderson, 

Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus, principais referências ofensivas da equipe comandada 

por Rogério Micale”; “O Brasil sofreu para criar chances de gol, abusou do 

individualismo e, por conta disso, assustou o goleiro sul-africano em raríssimas 

oportunidades no primeiro tempo”. Ou ainda, ao trabalhar com adjetivos como 

“badalado” em contrapartida com o resultado que não atendeu às expectativas, pode 

evidenciar uma certa ironia: “[...] No final, sobraram mais vaias do que aplausos ao 

badalado time do capitão Neymar”. 

Na segunda partida, outro empate em 0x0, agora com o Iraque. O R717 manteve o 

tom mais crítico:  “Brasil dá novo vexame contra o Iraque e sonho do ouro olímpico pode 

acabar já na 1ª fase”; “Diante de uma campanha tão ruim, o Brasil corre o risco de dar 

adeus ao sonho do inédito (e cada vez mais distante) ouro olímpico no futebol já na 

próxima quarta-feira (10), diante da líder do grupo, a Dinamarca”. Vale ressaltar que, 

                                                 
14Disponível em http://globoesporte.globo.com/df/olimpiadas/jogo/04-08-2016/masculino-brasil-africa-
do-sul/. Acessado em 04/08/2016. 
 
15 Em todo o trabalho, os trechos grifados nos recortes dos relatos das partidas de 2016 são dos autores. 
  
16Disponível em http://recordtv.r7.com/rio-2016/brasil-tropeca-na-africa-do-sul-e-comeca-mal-o-sonho-
do-inedito-ouro-olimpico-no-futebol-24112016. Acessado em 04/08/2016. 
 
17Disponível em http://recordtv.r7.com/rio-2016/brasil-da-novo-vexame-contra-o-iraque-e-sonho-do-
ouro-olimpico-pode-acabar-ja-na-1-fase-24112016. Acessado em 07/08/2016. 
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neste relato, não há detalhes do jogo, como alguns lances importantes para o resultado (o 

que é uma das características do estilo “relato”). O uso do termo “badalado” é novamente 

notado, desta vez por duas oportunidades no texto:  

“[...] De candidato ao ouro a ameaçado de eliminação já na primeira 
fase. Essa é a situação do badalado time masculino de futebol do Brasil 
nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.[...] O resultado levou o badalado 
time de Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol e companhia a apenas dois 
pontos no Grupo A da competição (R7.COM, 07/08/2016). 
 

A cobertura do GE18, desta vez, também seguiu um tom mais crítico: “Nervosa, 

equipe se atrapalha em clima ruim e segue sem fazer gol na Olimpíada”; “[...] O time, 

nervoso, errou demais e foi vaiado sem dó pelos torcedores”; “[...] A equipe que 

prometia jogo ofensivo, dribles e gols completou 180 minutos sem balançar a rede”; E 

focando mais em Neymar: “Apagado, Neymar ouve gritos de ‘Marta’, e seleção empata 

com Iraque”; “Ao contrário do duelo com a África do Sul, camisa 10 aparece pouco e 

vira alvo da impaciência da torcida”.  

Neymar foi o mais acionado da seleção contra a África do Sul. Errou 
demais, mas não se omitiu. Diante do Iraque, neste domingo, em 
Brasília, foi o contrário. Apagadíssimo, o camisa 10 pouco criou e foi 
um dos principais alvos de uma torcida que perdeu a paciência com o 
time olímpico brasileiro. Lento e previsível, o capitão teve de ouvir 
gritos de “Marta” durante todo o segundo tempo. Não teve como 
responder: em outra atuação decepcionante, a equipe de Rogério 
Micale empatou em 0 a 0 (GE.COM, 07/08/2016). 
 

Precisando da vitória para não ser eliminado na primeira fase, a equipe fez 4x0 na 

Dinamarca. As escolhas textuais do GE19 no relato da partida mostraram referências à 

elementos da cultura nacional, mais especificamente à fé do povo baiano, para exaltar o 

jogo dos brasileiros, como em: “Axé! Na Bahia de Todos os Santos, Brasil desencanta e 

goleia Dinamarca”:  

[...] Quando souberam que seus filhos valorosos sofriam no campo 
chamado Fonte Nova, todos os santos e orixás da Bahia acudiram. 
Eles estiveram presentes nas milhares de pessoas presentes naquele 
estádio, passando boas energias aos 11 meninos no gramado; também 
se manifestaram nos passes precisos de Renato Augusto, na calma de 
Rodrigo Caio, nos cruzamentos de Zeca e Douglas Santos; 
acarinharam Neymar; corrigiram a mira de Gabriel Jesus e Gabriel. 
Em Salvador, quando o risco de um vexame era real, tudo se acertou, 

                                                 
18Disponível em http://globoesporte.globo.com/df/olimpiadas/jogo/07-08-2016/masculino-brasil-iraque/. 
Acessado em 07/08/2016. 
 
19Disponível em http://globoesporte.globo.com/ba/olimpiadas/jogo/10-08-2016/masculino-brasil-
dinamarca/. Acessado em 10/08/2016. 
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e a seleção olímpica goleou a Dinamarca por 4 a 0, classificando-se para 
as quartas de final dos Jogos do Rio de Janeiro (GE.COM, 10/08/2016). 

  

Ainda nesta linha de construção textual, Neymar, outrora criticado, é exaltado: 

[...] Todos os santos e orixás da Bahia cuidaram bem de Neymar. O 
capitão brasileiro, que vinha de dois jogos decepcionantes, não foi 
brilhante individualmente. Mas foi um tremendo facilitador para o 
time. [...] Das arquibancadas, o camisa 10 recebeu apoio, teve o nome 
gritado e ganhou aplausos a cada jogada (GE.COM, 10/08/2016). 
 

O relato do R720 configurava um Neymar menos importante para uma equipe que 

não estaria bem no jogo:  

[...] A partida contra o time europeu começou tensa, com o Brasil 
sentindo o peso de ser obrigado a vencer. Gabriel Jesus, nervoso, 
perdia chances claras de gol, enquanto Neymar, como fez nas duas 
primeiras partidas do torneio, abusava da individualidade e, com isso, 
atrapalhava a criação das jogadas ofensivas da equipe (R7.COM, 
10/08/2016). 
 

Esse tipo de construção textual muda ao relatar o segundo tempo da partida:  

[...] A seleção voltou mais leve para a etapa final e com Neymar 
inspirado, chamando o jogo e cobrando aplausos da torcida a cada 
lance ofensivo da equipe. [...] Rogério Micale mexeu no time, mas o 
bom nível se manteve até Gabigol marcar o segundo e sacramentar a 
goleada em 4 a 0: vaga garantida e pazes com a torcida brasileira, 
novamente esperançosa na conquista do inédito ouro (R7.COM, 
10/08/2016). 

 

Após a classificação na primeira fase, as seguintes eram no estilo de “mata-

mata”21. O adversário do Brasil era a Colômbia. O jogo foi marcado por muitas faltas de 

ambos os lados. Ao fim, vitória brasileira por 2 a 0. O GE22 retratou assim o título da 

matéria sobre a partida: “Não adianta bater: Brasil supera violência colombiana e vai 

pegar Honduras na semifinal - Neymar marca seu primeiro gol na Olimpíada, em jogo 

dividido entre pancadaria e tensão”. A construção majoritária percebida no texto é de 

esperança na vitória (“Faltam dois jogos para o ouro inédito”) e de elogio à Seleção, 

                                                 
20Disponível em http://recordtv.r7.com/rio-2016/modalidades/futebol/neymar-acorda-ataque-desencanta-
brasil-goleia-dinamarca-e-avanca-no-futebol-da-rio-2016-24112016. Acessado em 10/08/2016. 
 
21Expressão popular utilizada no vocabulário do futebol quando a fase da competição é em sistema de 
eliminatória, ou seja, quem vencer continua no torneio eliminando da disputa o perdedor da partida. 
 
22Disponível em http://globoesporte.globo.com/sp/olimpiadas/jogo/13-08-2016/quartas-masculino-brasil-
colombia/. Acessado em 14/08/2016. 
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principalmente os defensores da equipe (“Os zagueiros brasileiros deram show de 

posicionamento, velocidade e desarme”). 

Mesmo tom adotado pelo R723: “Brasil elimina a Colômbia em jogo marcado por 

violência e segue na luta pelo ouro olímpico”; E: “No segundo tempo, o jogo ficou menos 

pegado e a equipe brasileira conseguiu controlar o jogo”.  

Classificado às semifinais, o Brasil teve pela frente Honduras. Vitória brasileira 

por 6 a 0 e vaga na decisão da medalha de ouro, o que trouxe textos com escolhas 

discursivas de esperança na conquista inédita. No R724, vemos a repetição da 

representação da conquista como um “sonho”, tanto no título (“Com gol relâmpago, 

Brasil goleia Honduras por 6 a 0 e mantém vivo o sonho do inédito ouro no futebol”), 

como no trecho inicial do relato: “O sonho do ouro continua vivo para o futebol 

masculino”. Durante a apresentação dos fatos da partida, trechos de aproximação entre 

time e torcida, como no momento em que descreve a lesão de Neymar após o primeiro 

gol:  

[...] Após o gol, o Maracanã viveu momentos de tensão. Após a dividia 
com o goleiro hondurenho, Neymar saiu para comemorar e caiu no chão 
com dores no peito. O camisa 10 foi retirado de maca do campo para 
receber atendimento. Instantes depois, voltou para o jogo, para 
alegria da torcida (R7.COM, 17/08/2016). 

 

Elementos que seriam característicos do “futebol-arte” são colocados no texto, 

como em: “Superior na partida, o Brasil chegava fácil ao ataque. Aos 25 minutos, Luan 

deu belo lançamento para Gabriel Jesus. O camisa 11, com categoria, tocou na saída do 

goleiro para ampliar o placar. Nove minutos depois, após bom passe de Neymar [...]”. 

O relato do GE25 vai no sentido de explorar a emoção do torcedor com a 

classificação para a final, trabalhando com trechos de músicas brasileiras26, mais 

especificamente do Carnaval do Rio de Janeiro. Uma construção subjetiva de que, pela 

                                                 
23Disponível em http://recordtv.r7.com/rio-2016/brasil-elimina-a-colombia-em-jogo-marcado-por-
violencia-e-segue-na-luta-pelo-ouro-olimpico-24112016. Acessado em 14/08/2016. 
 
24Disponível em http://recordtv.r7.com/rio-2016/com-gol-relampago-brasil-goleia-honduras-por-6-a-0-e-
mantem-vivo-o-sonho-do-inedito-ouro-no-futebol-24112016. Acessado em 17/08/2016. 
 
25 Disponível em http://globoesporte.globo.com/rj/olimpiadas/jogo/17-08-2016/semifinal-masculino-
brasil-honduras/. Acessado em 17/08/2016. 
 
26 São utilizados trechos dos sambas enredo do carnaval carioca: “O Amanhã” (1978) e “É hoje!” (1982), 
ambas do GRES União da Ilha do Governador; “Sonhar Não Custa Nada! Ou Quase Nada” (1992) do 
GRES Mocidade Independente de Padre Miguel; e “Explode Coração” (1993) do GRES Acadêmicos do 
Salgueiro. 
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nossa análise, o time brasileiro teria feito um “carnaval” na partida, ou seja, não teria 

dificuldades em vencer o adversário:  

Explode, coração: Neymar faz gol relâmpago, e Brasil lutará por ouro 
no futebol masculino [...] Não houve luta do rochedo com o mar. Um 
gol de Neymar aos 14 segundos de jogo abriu caminho para a seleção 
olímpica golear Honduras por 6 a 0 e fazer os corações dos torcedores 
brasileiros explodirem de felicidade nesta quarta-feira no Maracanã, 
que recebeu 52.457 pessoas. O camisa 10 foi o dono da festa, o rei no 
meio de uma gente tão modesta. Comandou o triunfo que garantiu ao 
Brasil mais uma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No 
próximo sábado, acontecerá a decisão do ouro, diante da Alemanha, que 
passou pela Nigéria. Como será o amanhã? Responda quem puder, 
mas sonhar não custa nada, e o sonho do título inédito nunca foi tão 
real (GE.COM, 17/08/2016).  

 

Assim como no R7, também encontramos trechos que podem atribuir ao futebol 

praticado na partida pela equipe, traços do que conhecemos historicamente por “futebol-

arte”, como no exemplo: “O restante do tempo foi gasto em jogadas de maior refino 

técnico, para delírio da torcida, que se dedicou a criar novas músicas, provocar a 

Alemanha e se divertir na arquibancada”. 

Na final, a equipe adversária foi a Alemanha. Na Copa de 2014, em Belo 

Horizonte, a seleção alemã, formada por outros jogadores, havia vencido por 7 a 1 na 

semifinal, o que maculou a imagem da Seleção Brasileira diante dos torcedores 

(BRINATI, 2016). O jogo final nas Olimpíadas do Rio 2016, difícil para o Brasil, 

terminou com vitória apenas nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo 

normal. O relato da final do GE27 procurou um texto com elementos que aproximassem 

do leitor, que seria um “carioca”, ou seja, alguém do Rio de Janeiro28, palco da final 

disputada no Estádio do Maracanã: “Conte, carioca, quando este sábado virar lenda, que 

você estava no Maracanã – mesmo que seja mentira”; Ou em: “[...] Você, carioca, só não 

estará mais orgulhoso que os acreanos: porque o herói da medalha de ouro é de Rio 

Branco, é goleiro, é Weverton, responsável por defender a cobrança de Petersen”. O que, 

a nosso ver, afasta a identificação dos leitores das demais cidades. 

No entanto, o texto também trouxe elementos de identificação entre a torcida que 

estava no estádio e o time. Além disso, a partida marcaria, inclusive, o fim dos traumas 

                                                 
27 Disponível em http://globoesporte.globo.com/rj/olimpiadas/jogo/20-08-2016/ouro-masculino-brasil-
alemanha/. Acessado em 20/08/2016. 
 
28 O relato é assinado por Alexandre Lozetti, Felipe Schmidt e Raphael Zarko. 
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da equipe pelas derrotas nas Copas disputados no Brasil, com o time apresentando 

características de “futebol-arte”: 

Conte, carioca, como você debochou do acaso após três chutes da 
Alemanha acertarem o travessão. Gritou que o Maraca era seu. E era 
verdade. Porque, apesar dos sustos, o Brasil do primeiro tempo 
esqueceu qualquer trauma do 7 a 1 ou do Maracanazo. Com a bola 
no chão, como você sempre quis ver, trocou passes e procurou 
espaços na defesa germânica. Não havia um centímetro livre, então 
você berrou por Neymar para ele colocar uma bola no ângulo em 
cobrança de falta perfeita (GE.COM, 20/08/2016). 
 

Dois atletas foram representados como os responsáveis pela vitória: Neymar, 

autor do gol de falta no empate em 1x1 e da cobrança do último pênalti (“Brilhou no 

campo, chamou a responsabilidade na quinta e decisiva cobrança na decisão por pênalti 

e deixou o recado ao deixar o gramado. Emocionado, Neymar desabafou, ao bom estilo 

Zagallo: [...] E agora, faz o quê? Vão ter que me engolir!”) e o goleiro Weverton, que fez 

a defesa do pênalti que garantiu a medalha de ouro: 

Carioca, você só não poderá tirar mais onda que os acreanos. Porque foi 
um conterrâneo deles que brilhou. Weverton foi chamado para 
substituir o cortado Fernando Prass e chegou garantindo que era bom 
pegador de pênaltis. Confirmou isso, ao pular para defender o chute 
de Petersen e entrar para a história (GE.COM, 20/08/2016). 

 

A cobertura da final realizada pelo site R729 foi diferente das demais partidas. Foi 

o primeiro relato durante a campanha que foi assinado por uma agência de notícias, no 

caso a Reuters30. Os demais eram creditados como “Do R7”. Com o título: “Brasil 

conquista 1º ouro olímpico no futebol ao bater Alemanha nos pênaltis”, o texto apresenta 

detalhes de um jogo que seria “nervoso”: “[...] após empate de 1 x 1 no Maracanã, em um 

reencontro nervoso com seu algoz na Copa do Mundo de 2014”. Uma construção 

discursiva que apresenta a partida como equilibrada, na qual não encontramos elementos 

de “futebol-arte” ou exaltação de atletas como Neymar e Weverton. O texto termina com 

“Nos minutos finais, tendo Neymar mancando, a Alemanha tocou bola sob intensas vaias 

da torcida, levando a decisão para os pênaltis”.  

 

 

 

                                                 
29 Disponível em http://esportes.r7.com/mais-esportes/brasil-conquista-1-ouro-olimpico-no-futebol-ao-
bater-alemanha-nos-penaltis-20082016. Acessado em 20/08/2016. 
 
30 Relato assinado por Tatiana Ramil e Pedro Fonseca. 
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Considerações 

 As escolhas textuais e os enquadramentos noticiosos dos meios de comunicação 

contribuem na construção da imagem que um indivíduo tem de alguém ou algo retratado, 

além da percepção de realidade de um ambiente midiatizado. Ao sermos influenciados 

pela representação da mídia, configuramos nossas relações de identificação. No caso 

específico da Seleção Brasileira masculina de futebol, ela é retratada historicamente como 

um dos principais elementos da Cultura nacional, aglutinadora de nação e utilizada como 

instrumento fundamental, com construções de sentimento de pertencimento, na 

unificação nacional. Apesar de estudos recentes em Comunicação e Esporte 

demonstrarem que a relação entre torcida e equipe tenha passado por momentos de crise 

de representação após campanhas como a da Copa de 2014 (BRINATI, 2016), por 

exemplo, é válido ressaltar que o time ainda é trabalhado nos meios como um emblema 

de todo o país. Essa representação está ligada diretamente aos interesses dos Grupos de 

Comunicação e a disputa pelos direitos exclusivos de transmissão de eventos na TV 

aberta. Como no caso analisado, dos Jogos Olímpicos.  

Em 2012, de acordo com trabalho anterior (BRINATI; MOSTARO, 2013), vimos 

que a emissora com essa exclusividade, a Rede Record, exaltou a campanha da equipe na 

conquista da medalha de prata, por meio do seu site R7.com. Em contrapartida, o GE.com, 

da emissora concorrente, a Rede Globo, sem o direito de transmitir a competição, optou 

por uma cobertura mais crítica e elogiando o time apenas após o jogo final.  

Já em 2016, com as duas emissoras transmitindo os Jogos, o que percebemos é 

uma construção mais próxima entre os dois sites em relação à Seleção Brasileira. No 

primeiro jogo, quando a equipe empatou por 0x0, o que vemos, são expressões mais 

amenas no Ge.com do que no R7.com. O texto mais crítico é comum aos dois sites no 

relato do segundo empate sem gols e que colocou a vaga na próxima fase ameaçada. A 

partir da terceira partida, o GE passa a exaltar a Seleção e o atleta Neymar. Já o R7 busca 

retratar a vitória, mas apontando problemas na equipe e dificuldades apresentadas pelo 

próprio Neymar. Após a vitória nas quartas de final, os textos dos dois sites trazem 

construções de esperança na conquista do ouro e na presença de elementos de “futebol-

arte” no time brasileiro. Escolhas que tendem a aproximar o selecionado da torcida.  

No relato da final realizado pelo GE, vemos esses elementos de identificação entre 

a torcida que estava no estádio e o time, evidenciando os atletas Neymar e Weverton. Já 

a cobertura do R7 é realizada por uma agência de notícias, o que pode demonstrar um 
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certo desinteresse do meio em retratar o evento. Este texto traz uma apresentação da 

partida com menos expressões que possam levar a sentimentos de identificação.  

Sabemos que diversos fatores podem influenciar nesse tipo de escolha de 

cobertura e de representação, mas, pelo recorte apresentado, podemos inferir que o R7 

valorizou mais a competição e a equipe no momento em que o Grupo de Comunicação 

do qual faz parte tinha a exclusividade da transmissão na TV aberta, em 2012. Naquele 

momento, inclusive, o GE apresentou construções mais críticas àquela equipe. No ano de 

2016, com as duas emissoras transmitindo o torneio, as representações sobre a Seleção 

seguiram um sentido mais próximo entre os dois sites, valorizando o selecionado e 

contribuindo para a construção de um estereótipo de equipe talentosa, com traços de 

“futebol-arte” e que seria um emblema de todo um país. 
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