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OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo 

identificar os enquadramentos e mapas de 

significado de produção de sentido 

estabelecidos pela Folha de São Paulo/Brasil, 

sobre a pré-cobertura da Copa do 

Mundo/Futebol/2014.  

METODOLOGIA: A presente pesquisa 

caracteriza-se como quantitativa do tipo 

descritiva, tendo seu corpus coletado de março 

a abril de 2013, buscando no respectivo veículo 

todos os elementos necessários relacionados à 

Copa das Confederações/2013 e Copa do 

Mundo 2014. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Desta forma, a mídia 

como uma operadora de sentidos e significados 

sociais, em certa medida seleciona os fatos 

sociais que ela considerada relevante. Sendo 

notável o destaque do jornal Folha de São Paulo, 

na categoria infraestrutura, discutindo sobre 

criação, restauração e aumento de aeroportos, 

estádios, vias, hotéis. Por isso, percebe-se que 

este assunto possui maior distinção e recorrência 

de acordo com os grandes transtornos vinculados 

a ele, como demanda de verba, financiamento, 

projetos de reforma ou de construção, 

infraestrutura do entorno, licenciamentos 

ambientais e outros. 
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DISCUSSÃO: Os fragmentos de registro foram 

analisados pela lógica da construção da notícia 

do referido jornal por dia e período do recorte. 

Classificando-os em 4 categorias com os 

seguintes resultados: 21 apontamentos sobre 

Esporte Economia (16%), 19 sobre Esporte 

Resultado (14%), 60 sobre Infraestrutura (45%) 
e 33 sobre Questões Sociais (25%). 


