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Resumo 

O objetivo deste estudo foi analisar a visibilidade do 
Futsal Masculino da Seleção Brasileira no caderno de 
Esporte da Folha de São Paulo, nos anos de 2008, 2012 
e 2016. Para tal, utilizaram-se os desígnios 
metodológicos da Analise de Conteúdo, pois são 
profícuos na verificação analítica de coberturas 
jornalísticas esportivas. A partir desta metodologia, 
identificou-se uma diminuição no numero de textos 
publicados sobre a equipe brasileira durante os anos 
determinados, fator que pode interferir negativamente no 
crescimento da modalidade em âmbito nacional e no 
aumento do seu público.  

Introdução  

O futsal, de acordo com o Ministério do Esporte (2015) é 
a quarta modalidade mais praticada pelos brasileiros em 
horário de lazer. Tendo em vista a expansão da 
modalidade em âmbito nacional, fez-se presente nas 
coberturas jornalísticas. Contudo, Marques e Marchi 
Junior (2019), abordaram que para os jogadores da 
principal campeonato de futsal do Brasil, o esporte tem 
pouco prestígio no cenário nacional. Ademais, os 
autores abordam que há uma lacuna bibliográfica 
existente entre o futsal e jornalismo. Diante disso, o 
objetivo deste estudo foi analisar a visibilidade do Futsal 
Masculino da Seleção Brasileira no caderno de Esporte 
da Folha de São Paulo, nos anos de 2008, 2012 e 2016. 

Material e Métodos 

Para cumprir os objetivos estabelecidos, dispôs-se da 
Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Seguiram-se as 
etapas dos três polos cronológicos, sendo: a pré-análise, 
a exploração do material e o tratamento dos resultados, 
as inferências e as interpretações. Determinou-se como 
fonte de coleta o Acervo Digital da Folha de S.Paulo, 
estabelecendo como corpus da pesquisa as matérias 
(colunas, entrevistas, notas, notícias e reportagens) 
publicadas no seu caderno Esporte, na baliza temporal 
dentre 1 de janeiro a 31 de dezembro dos anos de 2008, 
2012 e 2016, que abordem ou mencionem de alguma 
maneira a seleção brasileira masculina de futsal, seus 
jogadores e comissão. Dessa forma, permitindo o 
avanço a etapa de inferência e interpretação dos dados, 
sendo realizados por meio da análise estatística 
descritiva (GIL, 2008). 

Resultados e Discussão 

Tabela 1 – Quantidade e percentagem dos textos publicados.    

Fonte: Os autores. 
Com base dos critérios de noticiabilidade de Traquina 
(2008), a Folha de S.Paulo não apresentou interesse em 
realizar a cobertura jornalista sobre a equipe brasileira, 
exemplificada em números. Em 2016 houve uma 
secundarizarão do Caderno Esporte, incluindo-o em em 
Cotidiano, realizando apenas uma cobertura seletiva. 
Quadro 1 . Distribuição dos textos para as áreas temáticas e 
percentagem 

 
Área Temática 

FUTSAL 
2008 2012 2016 

Adversários (11) 24,4% 0% // 
Análise da Seleção (13) 28,9% (4) 36,4% // 
Atletas da Seleção (2) 4,4% (2)   18,2% // 

Outros (8) 17,8% (2) 18,2% // 
Financeiro (4) 8,9% (0)   0% // 

Preparação para 
Competição 

(7) 15,6% 
(3) 27,3% // 

TOTAL (45) 100% (11)100% // 
Fonte: Os autores. 

É perceptível que a área que mais apresenta 
publicações é a “Análise da Seleção”, sendo a maioria 
das vezes positiva (52,9% em relação ao total das 
publicações).  

Conclusões 

De acordo com o número total (1098) de edições em três 
anos, a seleção brasileira de futsal foi referenciada em 
56 matérias, equivalente a uma média de 1,6 textos por 
mês. Além do mais percebeu-se que esta modalidade 
não é prioridade no caderno de esportes da Folha de 
S.Paulo. Sendo este um fator que pode interferir 
negativamente na massificação social e simbólica do 
esporte. 
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   Ano  

 
 
Número de 
publicações  

Percentagem (%) dos 
números totais de 
publicações  

2008       45        80,4% 
2012       11        19,6% 
2016        0         0% 
Total       56      100% 


