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Resumo 

 

Com o advento dos veículos de comunicação de massa, principalmente a televisão, 

diversos pensadores vêm discutindo sobre qual seria o poder de influência com a qual os 

produtos e mensagens enviadas por esses meios impactam a sociedade. O objetivo deste 

artigo é estudar como o fenômeno da personalização dos atores da cobertura jornalística 

atingiu o meio esportivo. Através de uma análise de conteúdo baseada na cobertura feita 

pela Rede Globo sobre o atleta olímpico de salto com vara, Thiago Braz. A análise 

busca entender como este processo acontece em uma das maiores emissoras de 

comunicação do país e quais seriam as principais virtudes enaltecidas no discurso sobre 

um herói do esporte nacional. 
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1) Comunicação, Sociedade e Espetáculo 

 

 Durante o século XX, a sociedade moderna vivenciou grandes transformações. 

Resultado de um período que englobou conflitos mundiais, a ascensão de novas teorias 

políticas e econômicas, além de um grande desenvolvimentos tecnológico, o ser 

humano passou por um processo de transformação identitária (HALL, 2006) e a 

sociedade se tornou globalizada. Hobsbawn aponta que o desenvolvimento de alguns 
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aspectos específicos da sociedade foram fundamentais para essas transformações, entre 

eles a comunicação. 

 

O estágio alcançado na década de 1990 na construção da "aldeia global" — 

expressão cunhada na década de 1960 (McLuhan, 1962) — não parecerá muito 

adiantado aos observadores de meados do século XXI, porém já havia 

transformado não apenas certas atividades econômicas e técnicas e as operações 

da ciência, como ainda importantes aspectos da vida privada, sobretudo devido 

à inimaginável aceleração das comunicações e dos transportes.(HOBSBAWN, 

1995, p.24) 

 

 Com o advento de novos veículos de comunicação de massa ao longo do século 

(rádio e a televisão), teóricos passaram a dedicar suas análises para a compreensão dos 

mesmos. Adorno e Horkheimer (2002), membros da Escola de Frankfurt, apontaram em 

estudos para a existência de uma indústria cultural, que seria a apropriação do 

capitalismo sobre as produções artísticas e culturais da sociedade. Nesse ambiente, 

obras que antes cumpriam um papel de debate social se tranformam em negócios, 

difundindo a ideologia capitalista e alienando as massas.  

 Desenvolvendo suas teorias com base nos conceitos introduzidos por Adorno e 

Horheimer, Debord (1997) produziu um manifesto que apresentava o que seria a 

evolução da indústria cultural na sociedade das imagens, o espetáculo. O autor apontou 

que a teatralidade assumiu o controle das relações sociais, que seriam mediadas pelas 

imagens. “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de 

produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era 

vivido diretamente tornou-se representação.” (DEBORD, 1997, p.13). 

 Com um caráter manipulador e narcotizante junto ao público, Debord salienta 

que o espetáculo, reproduzido massivamente através dos grandes veículos de 

comunicacação, evidencia somente aquilo que é interessante ao público ter acesso. Esse 

recorte aliena as massas e a prende em um círculo sem réplicas. “O espetáculo se 

apresenta como uma enorme positividade, indiscutível e inacessível. Não diz nada além 

de ‘o que aparece é bom, o que é bom aparece’” (DEBORD, 1997, p.16-17). Nessa 

lógica o espetáculo gerou um deslocamento do centro da vida do homem, no qual o ser 

se tranformou em ter, que em sua última instância assume somente a função do parecer. 

(DEBORD, 1997, p.18) 
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1.1) A personalização na mídia espetacularizada 

 Conforme destacado pelo autor francês Guy Debord, o espetáculo passou então a 

mediar as relações sociais humanas, por isso, se apropriou de diversas instâncias da 

sociedade, como: a política, a cultura e a comunicação. Schwartzenberg (1978) 

confirma essa teoria com seus estudos, quando aponta para o processo de evolução do 

espetáculo assumindo controle da esfera do Estado. Com a apropriação da 

superestrutura da sociedade, essa “máquina capitalista” transforma a política em uma 

empresa teatral organizada para divertir e iludir os cidadãos.  

 Entre os pontos de destaque nos estudos de Schwartzenberg está o fato de que o 

processo de espetacularização da sociedade se utilizada de personagens para a 

manipulação do público. No caso da política, os dirigentes assumem papeis pré-

estabelecidos e entretêm a população. “A política, outrora, eram as ideias. Hoje, são as 

pessoas. Ou melhor, as personagens. Pois cada dirigente parece escolher um emprego e 

desempenhar um papel. Como num espetáculo.” (SCHWARTZENBERG, 1978, p.9) 

 Morin (1997) também disserta em seus trabalhos sobre esses personagens da 

cultura de massa. Tratando de maneira mais abrangente sobre o processo de 

personalização dos homens destacados na mídia de massas – não trabalhando somente 

com os atores políticos, como Schwartzenberg -, Morin defende a teoria de que aqueles 

personagens com human touch são transformados em vedetes da sociedade moderna e 

ganham o título de olimpianos modernos, transitando entre uma natureza humana e, ao 

mesmo tempo, sobre-humana. 

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e no 

real, simultaneamente, ideais inimitáveis e modelos imitáveis; sua dupla 

natureza é análoga à dupla natureza teológica do herói-deus da religião cristã: 

olimpianas e olimpianos são sobre-humanos no papel que eles encarnam, 

humanos na existência privada que eles levam. A imprensa de massa, ao mesmo 

tempo que investe os olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas 

vidas privadas a fim de extrair delas a substância humana que permite a 

identificação. (MORIN, 1997, p. 106) 

 

 Nesse cenário, Morin aponta que “(...) a dramatização tende a preponderar sobre 

a informação propriamente dita” (MORIN, 1997, p. 98), fortalecendo a lógica de uma 

sociedade marcada pelo espetáculo que tende a alienar o público e massificar o 

pensamento.  

 Dentro deste contexto, de contraponto entre o domínio da dramatização sobre a 

informação, é necessário fazer alguns apontamentos sobre o trabalho que o jornalismo 

cumpre atualmente na sociedade. Com a função social de “[...] fornecer aos cidadãos as 
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informações de que necessitam para serem livres e se autogovernar.” (KOVACH e 

ROSENTIEL, 2004, p.31) o espetáculo, juntamento com o processo de personalização, 

impõe dilemas fundamentais no exercício da profissão. O presente trabalho dará foco ao 

impacto que tais processos inserem junto ao trabalho desses profissionais na editoria 

esportiva, massificando o pensamento sobre atletas e fomentando narrativas 

essencialistas sobre o heroí moderno do Brasil. 

 

2) Identidade, esporte e cultura brasileira. 

Para compreender o processo discursivo elaborado sobre o atleta Thiago Braz, 

que ascendeu ao patamar de herói do esporte nacional durante as Olimpíadas de 2016, é 

preciso entender de que maneira os processos de identificação e representatividade 

impactam o público. 

   Dessa forma, tornam-se necessárias algumas explicações e debates sobre 

identidade. Hall (2006) aponta para um processo de deslocamento dos sentidos de 

identificação do sujeito com o ambiente no qual o circunda na sociedade pós-moderna. 

A ideia de uma ‘identidade fixa’ foi quebrada, firmando-se um processo no qual a 

mesma passa a ser mutável. 

 [...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento 

do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua 

unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre 

“sendo formada”. (HALL, 2006, p. 38). 

 

 Remetendo esses conceitos à realidade brasileira, autores como Darcy Ribeiro, 

Gilberto Freyre, Roberto DaMatta e Sérgio Buarque de Holanda descreveram em suas 

obras de que forma a identidade nacional brasileira foi construída. Ao contrário de 

outros países, aonde os indivíduos apresentam de maneira mais característica elementos 

que os distinguem de maneira histórica e social enquanto nações, no Brasil a 

estruturação cultural se deu de maneira diferente, graças às etapas de ocupação 

(português, negro e índio), processos políticos, sociais e econômicos, que geraram uma 

formação identitária heterogênea. 

[...] apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito dos brasileiros 

os signos de sua múltipla ancestralidade, não se diferenciaram em antagônicas 

minorias raciais, culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e 

disputantes de autonomia frente à nação. (RIBEIRO, 1995, p.20). 

 

 Em um ambiente social como o Brasil, onde diferentes grupos culturais se 

uniram e foram protagonistas da formação do país enquanto nação, a projeção de 
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identidade cultural coletiva se criou de acordo com o processo explicado por SILVA 

(2000), no qual laços imaginários são criados para que se constitua uma noção de 

coletividade social, unindo dessa forma pessoas que não teriam nada em comum entre 

si. Segundo HELAL (1997), o esporte no Brasilpode ser “entendido como uma forma 

cultural que promove a integração do país, fazendo com que a sociedade encontre um 

sentido de totalidade raramente encontrado em outras esferas da vida social”. 

(HELAL,1997, p.5). 

 Como apontado antes nos estudos de Morin e Schwartzenberg, os personagens 

sociais representados na mídia exercem grande influência sobre público, sendo que no 

Brasil, um país no qual seu povo tece uma narrativa nacional em torno do esporte, o 

teatro midiático feito sobre os atletas nacionais pode trazer grandes impactos na forma 

de identificação e projeção que o brasileiro faz sobre si mesmo. Na próxima parte desse 

trabalho, uma análise busca apresentar quais são os principais valores enaltecidos 

durante a cobertura midiática da medalha de ouro do atleta Thiago Braz.  

 

3) Estudo de Caso 

 Entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016, o Rio de Janeiro foi à cidade sede da 

XXXI edição das Olimpíadas de verão. O evento que ficou mais conhecido como Rio 

2016 reuniu 10 mil e quinhentos atletas de 206 países diferentes, que competiram em 42 

modalidades
5
. Para este evento o Brasil classificou 465 esportistas

6
, sendo que entre eles 

estava o paulistano Thiago Braz. 

 Representante do Brasil na modalidade olímpica de salto com vara, Thiago foi 

medalhistas de ouro na Rio 2016, quando quebrou o recorde olímpico da prova, pulando 

a altura de seis metros e três centímetros no dia 16 de agosto de 2016. Com grande 

repercussão na mídia, a vitória de Thiago Braz o elevou a categoria de herói do esporte 

nacional. O atleta que até então não ocupava grandes manchetes nos jornais, mesmo na 

própria editoria esportiva, se viu como personagem de um grande espetáculo midiático. 

 O foco do presente artigo é entender quais são as principais virtudes enaltecidas 

pelo discurso jornalístico a esse personagem do esporte nacional, o herói Thiago Braz. 

Para isso, a amostra do estudo trabalha com todos os conteúdos produzidos nos 

                                                 
5 Informações oficiais do Comitê Olímpico Internacional (COI). Disponível em: 

https://www.olympic.org/rio-2016 
6 Informações oficiais do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Disponível em: 

https://www.cob.org.br/pt/time-brasil/brasil-nos-jogos/rio-2016 

https://www.olympic.org/rio-2016
https://www.cob.org.br/pt/time-brasil/brasil-nos-jogos/rio-2016
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programa jornalísticos da Rede Globo sobre Thiago Braz. Sendo o maior conglomerado 

de comunicação do país, a emissora de televisão investiu consideravelmente na 

cobertura da Rio 2016, com: quase dois mil profissionais, cinquenta e quatro equipes de 

reportagem e trinta e dois pontos de entrada ao vivo pela cidade
7
.  

 Contando em sua grade de programação com telejornais amplamente assistidos 

em todo o território nacional, a cobertura que a emissora realiza sobre determinado 

assunto tem grande impacto sobre o público brasileiro. Assim como Morin, 

Schwartzenberg, Hall, Silva e Helal apontaram, a visão que a mídia cria sobre esses 

personagens gera correspondências na maneira como o público assimila conteúdos e 

gera narrativas sobre si próprias, sendo assim, passíveis de direcionamento e formulação 

de novas opiniões baseadas no discurso jornalístico. 

3.1) Metodologia 

 Como metodologia de pesquisa, o presente artigo utilizará a análise de conteúdo, 

por entender que a mesma permite um estudo híbrido do objeto, podendo avaliar tanto 

aspectos qualitativos como quantitativos da amostra. A vertente desta metodologia que 

escolhemos foi a proposta por Bardin (1977), com a análise de conteúdo categorial e o 

critério de categorização semântico. Assim, buscamos evidências que apontem para um 

conjunto de significados e conceitos que remetam a construção de uma narrativa sobre o 

herói do esporte nacional, Thiago Braz. 

 Definimos como unidade de registro para esse trabalho as frases presentes nos 

textos das matérias veiculadas nos telejornais da Rede Globo. Cada frase nessa amostra 

equivale a uma unidade de significado a qual será analisada de acordo com as categorias 

pré-estabelecidas através da hipótese inicial. 

 Para a elaboração das categorias de análise do estudo pegamos como base a 

bibliografia de autores clássicos que falam sobre a identidade brasileira e o perfil desse 

então herói nacional. Freyre (2001), Ribeiro (1995), DaMata (1997) e Holanda (1978) 

realizaram estudos com o objetivo de entender como aconteceu o processo de formação 

nacional do Brasil. Ao longo de nossa história e formação social, os autores explicam 

que o brasileiro desenvolveu características próprias e natas ao seu povo.  

 Mesmo com um discurso naturalista e essencializante, usamos tais autores 

porque através de suas definições de brasilidade podemos enunciar características pré-

estabelecidas para a imagem destepersonagem do esporte nacional. Assim, como na 

                                                 
7Informações oficiais da Rede Globo de televisão. Disponível em: 

https://globoplay.globo.com/v/5202387/ 

https://globoplay.globo.com/v/5202387/
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obra de Schwartzenberg (1978), que aponta para a existência de papeis pré-definidos no 

qual os políticos se enquadram, nesse trabalho queremos saber quais são as qualidades 

brasileiras mais levantadas no discurso sobre o herói nacional. Desta forma 

estabelecemos seis principais atributos sobre brasilidade, presentes nas obras de tais 

autores, para melhor definir essa narrativa, sendo eles: a) superação; b) coragem;           

c) criatividade; d) emoção; e) fé; e f) dedicação. 

3.2) Analise de Conteúdo 

 Após a conquista da medalha de ouro na madrugada do dia 16 de agosto de 

2016, o atleta Thiago Braz viu seu nome ganhar destaque em grande parte da mídia 

nacional. Cobrindo intensamente os Jogos Olímpicos, a Rede Globo deu grande 

repercussão a vitória inédita do atletismo brasileiro em seus noticiários. Com os jornais 

contando com tempos menores de conteúdo, pelas diversas transmissões de 

modalidades que aconteciam ao vivo durante a programação, Thiago Braz foi assunto 

16 vezes ao longo dos telejornais da emissora. O quadro abaixo mostra de que maneira 

estavam distribuídos esses conteúdos de acordo com a sua natureza jornalística, 

podendo ser: Videoteipe (VT), entrada ao vivo (VIVO) ou nota seca/coberta 

(NOTA/LOCOFF'S). 

 

NATUREZA JORNALÍSTICA DOS CONTEÚDOS 

 

 

TOTAL DE CONTEÚDOS 

PRODUZIDOS SOBRE THIAGO BRAZ: 

16 

VT: 10 

NOTA/LOCOFF’S: 3 

VIVO: 3 

Quadro 1 - Natureza jornalística dos conteúdos sobre Thiago Braz.  

 

 Em números de conteúdos produzidos os videoteipes tiveram grande 

predominância sobre os demais, representando 62,5% do número total, contra 18,75% 

dos vivos e 18,75% das nota/locoff's. 

 Essas 16 inserções sobre o atleta Thiago Braz nos telejornais da emissora 

renderam um feed total de 28 minutos e 31 segundos. Para melhor entender a 

distribuição de tempo para cada um desses conteúdos, contabilizamos somente o tempo  

total de duração de cada um dos mesmos, excluindo da contagem "cabeças" e 

"comentários" dos apresentadores. O próximo quadro mostra a repartição de tempo para 

cada dos conteúdos segundo a sua natureza jornalística.  
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TEMPO DOS CONTEÚDOS SEGUNDO SUA NATUREZA JORNALÍSTICA 

TEMPO TOTAL NO AR SOBRE THIAGO BRAZ: 28’31’’ 

TEMPO TOTAL DE CONTEÚDOS 

(SEM CABEÇAS DE MATÉRIA): 

26’17’’  

VT: 14’47’’  

NOTA/LOCOFF’S: 02’25’’  

VIVO: 09’05’’  

Quadro 2 - Tempo dos conteúdos segundo sua natureza jornalística 

  

 O gráfico abaixo mostra de que maneira esses dados se apresentam de forma 

percentual. O valor total de tempo total usado para o calculo é aquele que leva em conta 

somente os conteúdos sem a presença de cabeça ou comentários, ou seja, 26 minutos e 

17 segundos.  

 

 

Gráfico 1 - Porcentagem da natureza dos conteúdos produzidos em tempo no ar. 

 

 Mantendo a predominância sobre os demais conteúdos, os videoteipes (56,25%) 

foram a forma mais utilizada para se tratar sobre a vitória de Thiago Braz nos telejornais 

da emissora. Com exceção da edição do Jornal da Globo da madrugada do dia 16, que 

entrou no ar minutos após a transmissão da vitória do atleta, todos os noticiários 

tiveram, nos dois dias seguintes, pelo menos 1 videoteipe que tratasse da conquista. 

Melhor do que nas entradas ao vivo ou notas/locoff's, o repórter responsável pela 

matéria podia elaborar histórias que transmitissem uma narrativa da conquista com 

VT - 56,25%

VIVO - 34,55%

NOTA/LOCOFF'S  - 9,20%
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início, meio e fim. As abordagens também variaram de acordo com o telejornal: no 

videoteipe produzido para o telejornal "Hora Um" o gancho da matéria era apresentar o 

então desconhecido atleta Thaigo Braz para o país. "Oi gente! Oi Mundo! Esse é o 

Thiago. Como foi bom conhecer ontem o Thiago" 
8
(JORNAL HORA UM 16/08/2016); 

enquanto no videoteipe transmitido no "Bom Dia Brasil" o mote foi a avó de Thaigo 

Braz que assistia a competição no estádio. "Da arquibancada a Dona Maria do Carmo 

saltou com ele." 
9
(BOM DIA BRASIL 16/08/2016). 

 Por mais que tenham contabilizado somente três inserções ao longo da 

programação, as entradas ao vivo (34,55%) ganharam relevância pelo tempo que 

ocuparam nos telejornais. Com o objetivo de mostrar no local do fato o que estava 

acontecendo, os vivos cobriam a lacuna do tempo que não permitia a produção de um 

videoteipe, dessa forma, transmitindo a informação com o auxílio de outros recursos, 

como imagens gravadas. A edição do "Jornal da Globo" na madrugada do dia 16 de 

agosto, que entrou no ar poucos minutos após a transmissão ao vivo da conquista do 

atleta, contou com um vivo de 02 minutos e 11 segundos baseado  nos comentários de 

Rogério Correia Edson Luciano e Maurren Maggi sobre o feito de inédito de Thiago 

Braz. No mesmo dia, durante a edição do "Jornal Nacional", foi mostrado ao vivo a 

entrega de medalhas para o pódio da prova de salto com vara. "Nós temos imagens ao 

vivo do Estádio Olímpico, porque aqui, dentro dessa edição do Jornal Nacional, nós 

vamos ter o nosso Thiago recebendo a medalha de ouro." 
10

(JORNAL NACIONAL, 

16/08/2016). 

 Contabilizando 9,20% do tempo total dedicado ao assunto Thiago Braz, as 

notas/locoff's eram usadas principalmente com o objetivo de complementar um 

informação passada em outro conteúdo do telejornal. Um exemplo disso foi o locoff  

utilizado no "Jornal da Globo" do dia 17 de agosto que trazia uma arte visual 

relacionando a altura do salto do atleta com o tamanho do estúdio da Rede Globo no 

Parque Olímpico. Esse conteúdo entrou logo em seguída de uma matéria que falava 

sobre como tinha sido o pódio de Thiago Braz poucas horas antes. "Para se ter uma 

ideia, nós fizemos uma comparação desse recorde olímpico utilizando o estúdio que 

temos aqui no Parque Olímpico." 
11

(JORNAL DA GLOBO, 17/08/2016) 

                                                 
8 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5238320/ 
9 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5238550/ 
10 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5240452/ 
11 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5240805/programa/ 

https://globoplay.globo.com/v/5238320/
https://globoplay.globo.com/v/5238550/
https://globoplay.globo.com/v/5240452/
https://globoplay.globo.com/v/5240805/programa/
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  Aprofundando um pouco mais nesses dados e buscando levantar as evidencias 

que permitam um estudo mais profundo sobre narrativa elaborada sobre Thiago Braz 

nesses telejornais, todos os conteúdos sobre o atleta passaram por um processo de 

decupagem e análise. A unidade de registro definida para a pesquisa foram as frases 

presentes nesses conteúdos, sendo que,  em um primeiro momento, elas foram  dividas 

de duas formas: remetem a narrativa de herói ou  neutras. Totalizando 319 unidades de 

registro nos 16 conteúdos produzidos, o quadro abaixo mostra de que maneira elas se 

diviram nesse primeira triagem. 

 

UNIDADES DE REGISTRO 

 

TOTAL: 

319  

NARRATIVA HERÓI: 

239  

NEUTRAS: 

80  

Quadro 3 - Unidades de Registro 

 

 Com 239 unidades de registro elaborando uma narrativa de herói nacional, 

podemos contabilizar que 74,5% dos conteúdos produzidos sobre o atleta trabalhavam 

com essa ideia do surgimento de um novo mito no esporte brasileiro. Por outro lado, 

nessa mesma amostra, 80 unidades de registro (25,1%) não faziam menção a esse feito 

ou foram usadas somente como parte de uma construção textual, como cumprimentos 

entre os apresentadores e comentários sobre outras aspectos sem ser a vitória do 

esportista. 

 Em posse de tais informações, a segunda triagem do estudo foi realizada 

somente com as unidades de registro que remetiam a essa narrativa do herói. As frases 

foram separadas de acordo com seis categorias que enalteciam atributos sobre 

brasilidade, presentes nas obras de autores que dissertaram sobre a história e formação 

cultural do Brasil. Essa análise das unidades de registro foi feita para se apontar quais 

eram as qualidades mais enaltecidas no discurso jornalístico da Rede Globo sobre esse 

personagem midiático, Thiago Braz. As subdivisões poderiam ser: superação; coragem; 

criatividade; emoção; fé; e dedicação. 

 Em números absolutos os dados análisados se apresentam da seguinte forma: 

 

 

 



 

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

 

 11 

 

ATRIBUTOS ENALTECIDOS NAS UNIDADES DE REGISTRO 
 
 
 
 
 

UNIDADES DE REGISTRO: 
239  

A) SUPERAÇÃO: 
76  

B) CORAGEM: 
14  

C) CRIATIVIDADE: 
17  

D) EMOÇÃO: 
111  

E) FÉ: 
7  

F) DEDICAÇÃO: 
14 

Quadro 4 – Atributos enaltecidos nas unidades de registro. 

 

 O gráfico abaixo mostra de que maneira esses dados se apresentaram de maneira 

percentual. 

 

Gráfico 2 - Porcentagem das unidades de registro segundo atributo enaltecido no 

discurso sobre herói. 

 

 Representando quase metade dos atributos enaltecidos durante os conteúdos 

produzidos sobre Thiago Braz, a “emoção” (46,45%) foi a qualidade mais utilizada para 

contar a história do atleta nos telejornais da emissora. Elaborando uma narrativa que 

buscou emocionar o telespectador, Thiago foi retratado como um garoto que motivou o 

público a acreditar no impossível, a deixar a emoção superar qualquer razão durante a 

Superação - 31,80%

Coragem - 5,85%

Criatividade - 7,15%

Emoção - 46,45%

Fé - 2,90%

Dedicação - 5,85%
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prova. Exemplos dessa narrativa podem ser visto nos trechos das seguintes reportagens: 

“Na arquibancada Dona Maria do Carmo e a torcida brasileira embarcaram nessa 

jornada rumo ao impossível.” 
12

(BOM DIA BRASIL, 16/08/2016); “No encontro de 

Thiago Braz com a multidão de novíssimos fãs, emoção e surpresa.” 
13

(JORNAL 

NACIONAL 16/08/2017); e “Imagina como esse feito dele vai incentivar todas as 

crianças nas aulas de atletismo pelo Brasil.” 
14

(JORNAL NACIONAL 16/08/2016) 

 Em segundo lugar, o atributo mais destacado durante a cobertura foi a superação 

(31,80%). Usado como uma forma de sensibilizar o telespectador, durante vários 

momentos dessa cobertura foi lembrando ao público que o menino que veio debaixo e 

passou por muitas dificuldades agora ascendeu ao estrelato. Exemplos podem ser 

observados nas seguintes unidades: “O menino abandonado pela mãe, criado pelos avós 

no interior de São Paulo foi abraçado pelo Brasil.” 
15

(JORNAL NACIONAL 

16/08/2016)
 
e “Esse rapaz, ele talvez tenha conquistado a medalha de ouro com o feito 

mais gigantesco de todas as conquistas brasileiras.” 
16

(JORNAL NACIONAL 

16/08/2016). 

 Em terceiro lugar como qualidade mais destacada ficou a criatividade (7,85%). 

Usada para expressar um jeito único do brasileiro em lidar com as adversidades, a 

critativadade de Thiago Braz rendeu alguns pontos de destaque nessa narrativa, podendo 

ser observada no seguinte trecho: “Foi uma tática do Thiago sensacional, ele foi muito 

feliz.” 
17

(JORNAL DA GLOBO 16/08/2016). 

 Em quarto e quinto lugares ficaram os atributos da coragem e dedicação, 

representando 5,85% da narrativa nos dois casos. Sendo pouco usados durante a 

cobertura, ambas as qualidades serviram mais como uma forma de validar o restante da 

narrativa. Exemplos dos dois atributos podem ser observados nos seguintes trechos, 

respectivamente: “Então Thiago resolveu ousar. Pediu para que o sarrafo ali, fosse 

posicionado a seis metros e três centímetros do chão.” 
18

(BOM DIA BRASIL 

16/08/2016) e “A bicampeã olímpica disse que acompanha a carreira de Thiago há 

                                                 
12 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5238550/ 
13 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5240556/ 
14 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5240556/ 
15 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5240556/ 
16 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5240452/ 
17 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5238243/ 
18 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5238550/ 
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muito tempo e que para ela, não foi surpresa a conquista do brasileiro.” 
19

(JORNAL 

NACIONAL 17/08/2016). 

  Sendo a qualidade menos acionada durante esses conteúdos, a fé (2,90%) 

apareceu nas matéria somente em sonoras feitas com o atleta Thiago Braz. Religioso, 

ele usava dessa narrativa para explicar a sua vitória sobre o grande adversário, o francês 

Renaud Lavillenie. “Bom, eu falei em todas as outras entrevistas, foi algo que eu ouvi 

de Deus, falando pra eu mudar mesmo a altura.” 
20

(JORNAL NACIONAL 16/08/2016)  

4)Considerações Finais 

 Em posse de todos os dados levantados nesta pesquisa, juntamente com a 

fundamentação teórica feita para o estudo, é possível se fazer algumas ponderações 

sobre o assunto central trabalhado nesse artigo: o processo de personalização dos atletas 

na mídia brasileira. 

 Schwartzenberg apresentou em seus estudos a ideia do personagem político e 

Morin ampliou essa lógica para a ideia dos olimpianos modernos. Com quase 75% da 

narrativa elaborada sobre sua vitória - nos telejornais da Rede Globo - remetendo a uma 

lógica personalista do herói nacional, Thiago Braz é um bom exemplo para demonstrar 

que a personalização na mídia atingiu outras áreas da sociedade além da política. 

 Tal artifício é utilizado de maneira ampla no jornalismo brasileiro atual, 

buscando gerar empatia junto ao telespectador e uma fácil compreensão das narrativas 

elaboradas por parte do público. O problema imposto pela utilização massiva desse 

mecanimos é a informação ceder cada vez mais espaço para o espetáculo midiático. 

 No caso específico de Thiago Braz, podemos perceber que o feito do atleta é 

enaltecido pelos seus aspectos emocionais e de superação, deixando de lado, na maioria 

do tempo, o apelo jornalístico de treinos e dedicação ao qual o atleta teve que se 

submeter para conquistar o ouro olímpico. 

 Sendo um exemplo forte que caracteriza esse processo de personalização 

midática, outros estudos se mostram necessários na área para evidenciar se existe um 

padrão nas narrativas elaboradas pela mídia na cobertura esportiva. Esses estudos se 

fazem necessários porque a reprodução massiva desses arquétipos impõe fortes dilemas 

para a profissão do jornalista e para a recepção dos conteúdos por parte do público. 

 

 

                                                 
19 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5243250/ 
20 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5240556/ 
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