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  RESUMO 

 
  
  A proposta deste estudo é identificar e investigar que elementos subjetivos, os jornalistas 
disponibilizam para construir a reportagem de tevê de futebol. Para dar conta desta proposta, 
elegemos como universo de pesquisa o programa Globo Esporte da Rede Globo, na sua 
segmentação gaúcha, produzido pela RBS TV. Trata-se, portanto, de uma pesquisa 
exploratória que descreve outros agenciamentos que não aqueles resultantes dos conhecidos 
critérios de noticiabilidade. 
Para a realização desta monografia trabalhou-se com a relação entre o campo da TV e do 
futebol, com destaques a alguns elementos e aspectos importantes verificados ao se observar 
as matérias televisivas, para imprimir leveza no texto televisivo.  
O percussor deste "gênero", o gaúcho Regis Rösing, hoje na Rede Globo  fez uma "escola" de 
seguidores que hoje estão disseminados por toda a televisão. Desta forma, o trabalho descreve 
as estratégias utilizadas para envolver o futebol e seus atores, em um cenário de mitos, 
através da descrição de heróis, e de uma abordagem de outros campos como o bélico e o 
familiar.  
 
 Palavras chaves: Teve, futebol, reportagem, subjetividade, agenciamento. 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 
  
The proposal of this study is to identify and investigate which subjective elements journalistic 
objectivity journalist made available to build a soccer TV reportage. In order to carry out the 
proposal we elected “Globo Esporte from Globo Network, in the “gaúcho version, produced 
by RBS TV. It is, for this reason, an exoloratory research wich describles other ways of 
settings other than the ones resulting from the newscasking criteria known. 
To perform this monography the relation yhip  between the TV field and the soccer field.Was 
worked highlighting some important elements and aspects verifieal when observing the TV 
subjects in order to make the TV text lighter. 
The forerunner of this gender, the “gaúcho” Regis Rösing, today working for Rede Globo hás 
a good number of followers who are all working on TV. So, this paper describles the 
stratégies used to envolve soccer  and its actors in a setting of myths throrugh the description 
of heroes and throrugh na approach from other fields like the familiar and the worlike ones. 
 
Key words: TV, soccer, reportage, subjecturty, ways of settings.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Ao observar as reportagens televisivas esportivas veiculadas por programas 

jornalísticos nos tempos atuais, percebemos que há diferenças na construção da apresentação 

de determinados assuntos e nas formas como eles são abordados. Repórteres como o gaúcho 

Regis Rösing, da TV Globo, já há algum tempo modificam a “cara” das matérias. Para 

transmitir as informações sobre um jogo de futebol do centro do país como, por exemplo, 

Palmeiras e Corinthians, o repórter começa a relatar os fatos a partir de dois personagens 

simbólicos da partida: um atleta de cada time.  

 Com base neste trabalho desenvolvido por repórteres de outras “praças” temos 

percebido que aqui no Rio Grande do Sul os jornalistas, em especial os da RBS, têm seguido 

este mesmo caminho quando abordam o tema esporte. 

 A leveza na maneira como tratar um assunto e a informação aliada ao entretenimento 

tem sido um dos pontos mais fortes presentes nas reportagens jornalísticas esportivas. O uso 

de simbolismos também.  

 Devido a esta tendência ficamos motivados a realizar este trabalho pela percepção que 

tivemos da presença de alguns elementos simbólicos do dia a dia e de outras áreas atrelado ao 

esporte. Eles são evidenciados principalmente nas matérias realizadas pelos jornalistas como 

elementos bélicos, da natureza e de outros diversos segmentos.  

   Para delimitar a temática desenvolvida na monografia escolhemos a RBS TV, 

emissora do Rio Grande do Sul, filiada à Rede Globo, e a parte estadual do Programa Globo 

Esporte, a qual temos mais contato e que tem se modificado enquanto jornalismo esportivo 

nos últimos anos. 

 Neste trabalho temos como objetivo evidenciar os elementos simbólicos nas 

reportagens, associados ao campo televisivo mostrando o contexto e a maneira em que foram 

inseridos. 

 Para dar conta desta proposta foram gravadas as reportagens do dia 11 setembro ao dia 

15 de setembro e do dia 23 do mesmo mês para possibilitar a realização desta análise. 

 Deste contexto acima explicitado organizamos este documento em três 

capítulos.Apresentamos os alicerces para o entendimento do futebol e da televisão 

enquadrados nas matérias televisivas, o histórico da TV e a relação deste meio com o futebol 

que estão estruturados no capitulo dois. 



  
 
 Como forma de relacionar as questões simbólicas presentes nas reportagens, optamos 

por trabalhar em um terceiro momento, com aspectos como Objetividade, Subjetividade e 

elementos presentes nesta categoria e nas matérias como o herói-mito e a família. 

 Em um quarto capítulo optamos por destacar parte dos elementos já ressaltados e 

outros presentes nas reportagens da parte estadual do Globo Esporte. Foi salientada, além da 

descrição do programa, o texto das reportagens, com um trabalho de observação sobre as 

mensagens veiculadas através delas pelo repórter.   

 

 



  
 
2 A TV E O FUTEBOL 

 

2.1  Tevê: um breve histórico  
 

 A mídia televisiva iniciou seu processo de comunicação em 1950. Através do 

Paraibano de Umbuazeiro, Francisco de Assis Chateaubriand Vieira de Melo; foi possível ter 

este meio informativo no Brasil, que realizou sua primeira transmissão no dia três de abril, 

direto dos Diários Associados de São Paulo.  

 No mês de setembro, os brasileiros ganham a sua primeira emissora. A TV Tupi é 

lançada em São Paulo e traz para a televisão alguns segmentos de maior sucesso no rádio e no 

impresso popular entre os brasileiros. O esporte mais popular do Brasil, o futebol, migra para 

TV. As primeiras matérias e reportagens sobre o tema são veiculadas no primeiro telejornal 

do Brasil, Imagens do Dia que estréia, passado duas datas do nascimento da TV no 

Brasil.Com apresentação do radialista Ribeiro Filho, texto e reportagem de Rui Rezende o 

programa apresentava filmes dos últimos acontecimentos.  

  O grande apelo popular das transmissões esportivas faz com que o futebol seja 

transmitido enquanto espetáculo esportivo, no ano de estréia do meio de comunicação 

televisivo. O jogo São Paulo versus Palmeiras, no Pacaembu, dia 15 de outubro de 1950 é 

veiculado na TV Tupi. Um ano depois foi transmitido o primeiro jogo em rede nacional, o 

amistoso em que o Brasil venceu a Itália por dois a zero, do Maracanã. Dois anos depois o 

padrão jornalístico encontra-se modificado, e a primeira emissora brasileira já opera no Rio de 

Janeiro. Neste período, nos estúdios fluminenses, é lançado um dos maiores telejornais do 

país, o Repórter Esso apresentado por Gontijo Teodoro. A programação esportiva, 

futebolística, um dos gêneros deste programa, passa a ser mais recorrente com a estréia do 

programa pioneiro no tema, o Mesa Redonda.Transmitido por dois locutores do rádio, 

Geraldo José de Almeida e Raul Tabajara, traz para TV Record uma especialidade na 

cobertura dos jogos de futebol. O aparecimento dos programas  Comendo a Bola e Replay na 

TV Tupi marcavam as transmissões realizadas em estúdio. Este quadro só se modificou com a 

primeira cobertura externa futebolística que ocorreu em 1955, pela TV Record, que transmitiu 

a partida entre o Santos e o  Palmeiras na Vila Belmiro.  

   Com a chegada do vídeo-tape, na década de 60, e a criação do ministério das 

comunicações, levando-se em conta o objetivo de implementar o plano nacional de 

telecomunicações, faz-se nascer o sistema TELEBRÁS de telefonia; o telejornalismo entrou 

numa fase de criatividade e expansão intelectual. Através de um maior cuidado com a 



  
 
imagem, a televisão brasileira começa a construir uma nova história. O Brasil com trinta e 

quatro estações de TV e 1,8 milhões de aparelhos receptores, transmite a copa do mundo da 

Inglaterra. A consolidação de um novo padrão jornalístico, mantendo-se o mesmo 

desenvolvimento técnico da TV ocorreu no dia primeiro de Setembro de 1979, quando a rede 

globo de televisão, aproveitando-se deste fato, realiza a primeira transmissão em rede 

lançando no ar o Jornal Nacional.  A emissora através do telejornal traz informações como as 

do gênero esportivo que podem ser acompanhadas por milhares de regiões do país. 

 A concepção de apuro formal atingia as formas de apresentação das notícias e 

sucessivamente as  emissoras como a Bandeirantes, que trazia programas de variedades com 

foco Jornalístico e a Globo, que abandonava a linha de programação voltada muito mais para 

o entretenimento, com maior investimento  na informação. Os cuidados com os 

apresentadores, imagens e edição tornavam o veículo televisivo o principal centro das 

notícias. No segmento esportivo foi realizada a primeira veiculação de um evento em cores, a 

retransmissão do grande prêmio de Fórmula um pela TV Gazeta. Logo em seguida, o maior 

espetáculo futebolístico é visto por todos os brasileiros, a Copa do Mundo de 70, que era 

enxergada em cores para quem possuía aparelhos adaptados. Para tratar do tema futebol, a 

rede globo lança o programa Copa Brasil, que mais tarde é substituído pelo Globo Esporte e o 

Esporte Espetacular que também abordava o assunto.  

 Em 1972 a televisão em cores é inaugurada no Brasil com a transmissão da festa da 

uva em Caxias do sul. Nesta década a Rede Globo já apresentava um caráter monopolista. 

 

A decretação do Ato Institucional número 5, que significou o endurecimento da 
ditadura militar através da suspensão de todos os direitos políticos e civis; a 
supressão da liberdade de expressão e o conseqüente cerceamento dos meios de 
comunicação impôs mais rigidez sobre as informações a serem veiculadas 
(JUNIOR, 1993, p.01). 
 

 Com a política de integração nacional e hegemonia do sudeste, eixo Rio-São Paulo, 

foram proibidas as exibições de programas regionais. Este fato concentrou um número maior 

de notícias esportivas, futebolísticas, ligadas aos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, o que 

contribuiu para que o jornalismo relacionado ao futebol passasse a ter um caráter mais 

nacionalista, já permitido pelo avanço das telecomunicações, do que regionalista. Houve 

também a dinamização da cobertura internacional.  

 A programação nacional e os resultados do trabalho com as informações, 

principalmente na Rede Globo, fez com fossem lançados outros jornais como Jornal Hoje. O 



  
 
esporte tornou-se carro - chefe de muitas emissoras, ocupando espaços e horários importantes, 

principalmente aos finais de semana.  

 Novas idéias para programação vieram com a chegada de dois novos canais: o Sbt e a 

TV Manchete, devido à concessão de canais. A preferência por um panorama resumido do 

que aconteceu no dia tornou-se prioridade.  

 Algumas emissoras como a rede Bandeirante, criaram o hábito dos brasileiros 

assistirem eventos e programas futebolísticos como o Show do Esporte, que dominava as 

tardes de domingo. Campeonatos estaduais nacionais e europeus, devido à dinamização da 

cobertura internacional, como o Italiano e o Espanhol garantiram seus horários fixos na 

programação televisiva.  

 O abrandamento da censura proporcionou a revitalização e criação dos programas de 

entrevistas e debates, como Encontro da Empresa e Diário Nacional. Este acontecimento 

permitiu a aparição de programas esportivos futebolísticos diversos responsáveis pela 

discussão e análise das partidas que haviam ocorrido. 

 Com o término das diretas, que possibilitou a população brasileira a escolher o seu 

Presidente Fernando Collor, e o fim do chamado silêncio das emissoras sobre a multidão que 

lotava a praça das grandes capitais, o jornalismo através da chegada de novas tecnologias teve 

sua vocação estratégica ampliada. Impulsionado pelo alto poder tecnológico da Globo, passou 

a atuar muito mais na rua do que nos estúdios. O número de atividades externas, como a 

cobertura da Guerra do Golfo cresceu consideravelmente e a aparência de repórteres 

internacionais  se tornou mais freqüente.  Nos telejornais a busca pela credibilidade fez com 

que o jornalista passasse a ser mais valorizado como apresentador de notícias. Mudanças no 

cenário e nos apresentadores visavam à juventude e a dinamização das informações. 

 O jornalismo esportivo, em especial o futebolístico ganhou agilidade nas suas 

coberturas. Um número muito maior de informações e eventos puderam ser agregados à tela 

da Tv. As transmissões de partidas direto dos estádios e a veiculação de jogos internacionais 

como a transmissão da Bundesliga pela TV Cultura, o Campeonato Alemão de Futebol, 

começou a definir um novo conceito de futebol da TV. 

 Culminando-se fatores como falta de novidades nas TVs abertas e o crescimento 

“dramático” da quantidade de canais de televisão disponíveis, principalmente com o advento 

da TV paga, possibilitando a atração de novos assinantes, a demanda pela programação 

futebolística aumentou significativamente. Surgiram diversos canais especializados no 

assunto como Sportv e Espn Brasil que passaram a proferir uma outra realidade à modalidade. 



  
 
Aproveitando-se de uma gama de recursos como show de imagens, com acompanhamento 

mais próximo de lances de uma partida, estas emissoras passaram a trazer para o telespectador 

uma série de novos programas de debates e telejornais esportivos. Uma possibilidade maior 

para o contato do torcedor com o seu clube e a sua entidade, já que com maior espaço para o 

futebol, divulgam-se com mais freqüência notícias de clubes menores, que não estão 

vinculados às regiões centrais do país. O norte, o Nordeste, e o Sul começaram a aparecer 

com mais ênfase em âmbito nacional e não apenas localmente.   

 Com a abrangência maior das informações futebolísticas, e da presença dos repórteres 

nas mais diversas regiões do país para trazer informações a estes canais, consolidou-se uma 

nova era da comunicação esportiva na televisão. Surgiram diversos programas de debate para 

que jornalistas, dirigentes e jogadores pudessem ampliar o seu espaço de conversação sobre 

determinados temas do futebol e análise sobre a rodada de determinada competição ocorrida 

no Brasil e no Exterior. Entre eles destacam-se o Arena Sportv, Linha de Passe, Bate-Bola, 

Redação Sportv, Ta na área, Sportcenter e Sportv News, surgidos praticamente no século 21, 

nas mais variadas emissoras e nos mais diversos horários.Uma complementação a defasagem 

apresentada pelos canais abertos, o que reflete e mostra uma aproximação maior do 

espetáculo futebolístico com o campo do jornalismo esportivo da televisão.    

 

2.2 Tevê e futebol: um jogo  

 

 O campo jornalístico exerce uma influência e uma pressão grande em relação aos 

outros campos enquanto estrutura. Em relação ao campo esportivo, parte integrante dos meios 

noticiosos, esta estreita relação é muito antiga, principalmente no veículo televisivo. 

 Conquistador do público, formador de opinião e costumes, como a comunicação capaz 

de penetrar nas nossas vidas, o esporte, mediado pela mídia, inclui-se na TV mediante a 

fatores sociais e “políticos” oriundos de efeitos estruturais. Os dois juntos, esporte e televisão, 

são dispositivos de produção de ações, provocadores de alterações no cotidiano, que devido a 

um conjunto de operações das estratégias jornalísticas, através de elementos co-produtores da 

realidade, postos em cena, ajudam a difundir maneiras de se comportar e estilos de vida. O 

meio televisivo é uma porta de entrada para grandes patrocinadores, tendo por característica 

priorizar as informações que sejam “vendáveis”. 

 Para CARVALHO E MORO (2000) o esporte consagrado pela história como um 

fenômeno social, tem um ritmo e um tempo que corresponde a si próprio. Por isso entende-se 



  
 
porque o futebol, que é produzido através de dezoito códigos específicos, possui diferenças a 

cada momento de sua produção. O fato esportivo e as diversas áreas do conhecimento 

determinam a historicidade deste fenômeno e indicam a de diversos, nos quais se envolve, 

científicos ou não. 

 A linguagem que compõem o campo do esporte é popularizada através da mídia 

devido à proximidade entre as duas áreas. Com a associação de diversos elementos, 

fragmentos dos acontecimentos, na produção e veiculação das notícias, é possível informar 

uma pluralidade de acontecimentos dentro de uma temática. Através da capacidade de 

aglutinação do gênero, e a contextualização entre aquilo que ocorreu, como a geração de 

emoções por meio do campo social, é criada uma identidade comunicacional entre os 

telespectadores e competidores. Devido aos diferentes modos de significar que constituem 

uma totalidade cognitiva do fato somado a diversos fatores que levam a sua explicitação como 

efeitos, há um fortalecimento do que chamamos de “apelo popular”. As pessoas ao 

acompanhar o que está sendo veiculado tornam-se ativas, provam concretam e contemplam 

informações, gestos movimentos e os aspectos plásticos e coreográficos que envolvem as 

modalidades e seus atletas das mais diversas maneiras. Na busca por aquilo que desejam 

acabam por criar uma ligação com algo maior: clubes, identidades futebolísticas e equipes, 

que em muitos casos são vinculados ao seu bairro, ou a sua comunidade. 

 São uma espécie de público que, ao viver próximo do fenômeno comunicado, não se 

materializa corporalmente, pessoas que participam de tudo, devotas à televisão, e que 

enxergam as coisas de forma aproximada, mas com a não possibilidade de tocar o objeto. Um 

comportamento de certa forma conformista com a visão dentro do esporte a qual se tem da 

sociedade, dos acontecimentos ao seu redor. 

 Neste sentido, fatores extra à mídia, impõem-se sobre a capacidade de comunicação 

dos veículos informativos como a televisão, e junto com ela se sobrepõem ao trabalho de 

produção cultural do esporte realizada por jornalistas, com interferências naquilo que eles 

desejam falar e as estratégias que utilizam. Uma permeação do esporte sobre autonomia dos 

diversos campos sociais, e entrada de forma direta e indireta em outras editorias, como 

política, saúde, economia, cultura, e polícia. Fato gerador para a inclusão de novos 

mecanismos para a decodificação dos fatos, os quais de acordo com a tomada do “corpo” que 

está sendo noticiado e das maneiras usadas para enunciá-lo, desdobram em vários elementos 

contribuintes para articulados levarem a veiculação dos valores do esporte e da sua 

linguagem. De acordo com o evento trabalhado há uma explicitação mais clara do uso das 



  
 
metáforas, exaltação de atletas, das questões sociais. Uma temática muito explorada que 

procura não só tratar do atleta e de um conjunto de esportistas como profissionais, no 

treinamento em dia de jogo, mas sim, de seres humanos que levam uma vida diferente daquela 

enquanto trabalhadores. Em muitos casos procura-se mostrar competidores em condições 

sociais muito precárias, e outros que conseguiram modificar seu padrão de vida. Para 

colaborar com a composição do cenário esportivo também se inserem outros elementos como 

perspectivas históricas e previsão de recordes sobre equipes e atletas. Eles ajudam a por a 

realidade em cena e configuram-se uma manipulação de informações na construção de um 

novo sentido de comunicação e condução do cidadão espectador. 

  BOURDIEU (1997) ressalta que para conseguir grandes audiências, criar um impacto 

e ter retorno financeiro as imagens são espetacularizadas na televisão, já dão continuidade e 

ajudam a concluir o que foi passado assim como os textos que são apenas auxiliares na 

compreensão da mensagem.   

 A facilidade do entendimento e a forma singular da veiculação do esporte somado a 

questões políticas e ideológicas, popularizou o futebol perante as massas. A crescente 

disseminação do gênero, trouxe mais vantagens para os jornalistas esportivos em relação á 

área, mas restringiu o espaço de outras modalidades e a entrada das questões filosóficas.  

 O ganho maior de espaço na televisão trouxe mais possibilidades de trabalho para os 

comunicadores; mas, em contrapartida, “enquadrou” o seu discurso perante a indústria do 

esporte entretenimento. Com a “monopolização “do esporte futebol na televisão, valorização 

destacada ao lucro a venda, ao merchandainzing e a disputa do mercado consumidor algumas 

pautas tornaram-se, mas importantes para uma cobertura jornalística. Pode-se citar como 

exemplo a concentração de notícias relativas a uma determinada região, como o eixo Rio - 

São Paulo e sobre o jogador Beckham. Suas imagens veiculadas através da mídia em geral e 

da esportiva, realizando um exame, ganham grande espaço na TV, sendo que nas vezes que 

aparece geralmente encontra-se  cercado pelo público, imprensa e patrocinadores. Outro fato 

que pode ser destacado é a busca frenética de jogadores pelas câmeras de televisão nos 

estádios, orientados em muitos casos por empresários. Clubes e patrocinadores lucram com a 

veiculação dos atletas na TV, de marcas e patrocínios, já que a televisão busca atrair novos 

anunciantes, ampliar sua rede de merchandainsing e a venda de produtos. 

 Há uma interferência direta e indiretamente naquilo que o jornalista enxerga e tem, 

como objetivo, passar para o público, o fato, seja através do texto, enquadramento, imagens e 

edição, cuja proposição é a do esporte como algo prazeroso, de entretenimento. Uma 



  
 
priorização das imagens espetaculares e em muitos casos distorção do que ocorreu em 

determinado evento e grande parte do público não pode estar presente.  

A vasta gama de influências é provocada por uma mudança das relações das forças 

que,  por causa dos seus impactos, cada vez mais os critérios de avaliação externos impõem-se 

sobre o julgamento dos seus pares.  

 

Quanto mais um produtor cultural é autônomo, rico em capital, específico,e 
exclusivamente voltado para o mercado restrito no qual se tem por clientes apenas 
seus próprios concorrentes, mais ele estará inclinado à resistência. Ao contrário, 
quanto mais ele destina seus produtos ao mercado de grande produção (como os 
ensaístas, os escritores-jornalistas, os romancistas conformistas), mais está inclinado 
a colaborar com os poderes externos, Estado, Igreja, Partido e, hoje, jornalismo e 
televisão, a submeter-se às suas exigências ou às suas encomendas (BOURDIEU, 
1997, p. 90).  

 

.  

Uma “discussão” que evolve a questão do que deve ou não ser exposto na mídia 

televisiva, mediante a compreensão que o jornalista tem dos fatos,  da sociedade, e a através 

do principal gênero de comunicação com os telespectadores, à reportagem televisiva.  

 

2.3 A reportagem de tevê: elementos  

 

 A reportagem televisiva esportiva é semelhante à reportagem de diversos outros 

assuntos. A sua aparição em telejornais e programas esportivos foi possível após o 

desencadear de alguns fatores históricos importantes como à chegada da televisão no Brasil, 

as mudanças tecnológicas, a uniformização das redações e as alterações nos manuais de 

redação, influencias do modelo norte americano de comunicação. Ele contribuiu para uma 

evolução na linguagem textual no jornalismo brasileiro tornando clareza e simplicidade cada 

vez mais elementos chaves na construção da mensagem.  

 Com este “novo jornalismo” que passou a ganhar vez e voz no Brasil, à imagem 

tornava-se função primordial na codificação das notícias.  

 Os jornalistas brasileiros começaram a ter a necessidade de possuírem uma preparação 

especial para entenderem e poder trabalhar com o comportamento visual da imagem. Foi 

preciso um conhecimento do todo o processo de codificação das mensagens visuais 

especialmente no que diz respeito ás características semânticas das imagens em movimento.  

 Começou-se a dar uma atenção especial as ilustrações, apesar da predominância das 

transmissões feitas ao vivo diretamente no estúdio, com a soberania do texto aproximado ao 



  
 
emitido pelo telegrafo e apresentação com o estilo forte e imponente, uma característica 

herdada do rádio. 

 A partir de 1953 começam a ser veiculadas externamente as primeiras ilustrações 

futebolísticas e de outras temáticas; apesar do esporte, mais especificamente o futebol, já ter o 

seu espaço reservado em jornais como O que vai para o mundo da TV paulista através do 

jornalista Moacir Pacheco Torres e comentários de Leônidas da Silva. Esta “novidade” 

ocorreu a partir do momento que a seleção dos fatos noticiosos tornou-se mais criteriosa 

conferindo-se prioridade ao aspecto visual das informações que se pretende divulgar, mesmo 

que houvesse uma inserção tardia dos fatos nos telejornais em relação aos seus 

acontecimentos. 

 As primeiras uniões de texto com imagem aconteciam na medida em que o 

cinegrafista grava imagens em película de cinema que depois eram mescladas com um texto 

lido pelo apresentador do telejornal como se fosse uma rádio ilustrada.  

 Apenas as últimas notícias do Brasil e do mundo eram veiculadas em jornais como o 

Repórter Esso. Este telejornal que marcou época exemplificava a situação da TV Brasileira 

quanto à produção de informações. Os fatos internacionais obtinham maior interesse do 

telespectador e, devido ao patrocínio internacional de uma empresa americana, ganhavam 

mais destaque.  

 O que pode ser realmente considerado como início das reportagens no jornalismo 

televisivo brasileiro ocorreu apenas no final da década. Neste período os acontecimentos 

nacionais tinham maior relevância e, juntamente com as informações do esporte, tornaram-se 

mais evidentes através das matérias televisivas no momento em que houve o crescimento da 

força da comunicação. Começou-se a realizar uma grande conversação no trabalho com 

diversos temas e seus fatores relevantes. Repórteres por todo o Brasil realizando reportagens 

in loco com o aparelho de cinema, entre aquilo que enxergavam e escreviam nos textos, 

conseguiam produzir sentido na construção  de  um material diferenciado a ser levado ao ar. 

 

Em telejornalismo, a preocupação é fazer com que o texto e a imagem caminhem 
juntos, sem competir um com o outro: ou o texto tem a ver com o que está sendo 
mostrado ou não há razão de existir, perde a sua função. O papel da palavra é dar 
apoio à imagem e não brigar com ela (PATERNOSTRO, 1999, p. 72).  

 

 A percepção dos jornalistas com outros olhos para as matérias e o seu trabalho 

enquanto profissionais da comunicação midiática, aliados a fatores como o começo do uso do 

videotape no Brasil a criação da Empresa Brasileira de Telecomunicações permitiu um 



  
 
aperfeiçoamento da comunicação televisiva. Com a TV mais independente do jornal, as 

reportagens ganharam outra cara e as informações, apesar de casos de paralelismo e 

redundância que hoje ocorrem em menor escala, passaram a ser transmitidas com mais 

segurança. Grandes coberturas começaram a ser realizadas como a enchente do Rio de Janeiro 

em 1996. Regras básicas do jornalismo televisivo muito utilizadas no esporte como texto 

simples direto somado à sensibilidade, emoção e estilo próprio do repórter, boas saídas para 

transmissão das informações propiciaram a veiculação do fato de uma forma jamais vista 

antes no Brasil trabalhando de uma outra maneira o imaginário. 

 A chegada do homem à lua e as imagens do lançamento da Apolo 9, vistas pela 

primeira vez pelos brasileiros, foi um passo importante para que as matérias internacionais 

entrassem na mídia  TV. 

 A proximidade com o espectador através da ordem direta dos acontecimentos, 

linguagem coloquial, permitindo uma constante interferência dos fatos nas coberturas trouxe 

novas concepções para o jornalismo. No futebol, como em outras áreas, as notícias ganharam 

imediatismo passando a ser apresentadas pouco depois da ocorrência dos fatos. 

 Na sociedade atual, as reportagens televisivas conquistaram uma importância muito 

grande.  Em campos como do esporte esta forma de comunicação é capaz de construir uma 

interação com os telespectadores, através dos sentidos produzidos pelos repórteres. 

Comunicadores que, a partir de uma decisão prévia sobre os assuntos a serem cobertos, dão o 

tom para o que será veiculado na tv. É a pessoa que agrupa uma série de situações,as quais 

muitas vezes o público não esta presente, não tem acesso coloca na reportagem o que se soube 

enxergar no seu  trabalho, mesmo que outras pessoas portem também as informações.  

 As reportagens esportivas são atraentes por serem diferentes das matérias 

convencionais. A apresentação é moderna, ágil, e a linguagem mais leve e solta, com uso de 

metáforas. Com as informações, o repórter incorpora a linguagem esportiva à linguagem 

popular não vulgarizando-a ou incitando atos negativos como a violência, através do uso 

constante da linguagem bélica, importante apenas para determinadas situações, como para 

denunciar alguns tipos de acontecimento. Ele pode conduzir a sua matéria de diversas formas, 

a qual prende os espectadores, mas com a capacidade de transformar um fato de uma forma, 

em que a sua compreensão difere da maneira como muitas pessoas enxergam um determinado 

assunto. Através das estratégias enunciativas, e de sua competência comunicativa, mesmo que 

haja interferências, ou direcionamentos que devem ser mais ou menos seguidos, consegue 

organizar os elementos, colocar suas idéias e levantar novos elementos  que muitas vezes não 



  
 
são detectados  ou, ao contrário, são fáceis de identificar dentro de um objeto tomado como 

referência.  Bons exemplos para esta situação, são os melhores momentos de algum jogo, ou 

de algo que girou em torno dele como a tragédia ocorrida na partida final da Copa João 

Avelange de 2001 entre Vasco e São Caetano, acontecimento  que  de acordo como foi 

abordado virou matéria principal nos grandes telejornais do país.  

 Para ajudar a decodificar o corpo midiático no futebol, alguns elementos são 

fundamentais, entre eles, torcidas dos clubes de futebol, seus gritos, gestos. Importantes no 

realce das situações ocorridas no fato noticiado, para  desmistificar o corpus principal assim 

como as imagens. Através delas, na matéria jornalística, consegue-se visualizar o que está 

acontecendo baseado em mecanismos identificadores. Elas ganham uma autonomia singular 

independente das articulações textuais e mostram uma série de enunciações que ocorreram 

naquilo que o repórter cobriu. 

 Um outro elemento importante para a construção do fato jornalístico nas reportagens 

televisivas, são as chamadas sonoras, entrevistas. Dadas por dirigentes, jogadores, árbitros e 

torcedores que através da sua palavra compõem determinada situação. Elas variam de acordo 

com o tipo de pergunta realizada pelo jornalista e o momento em que foi fornecida. No 

futebol, por exemplo, nós temos as sonoras dadas durante a partida, no intervalo, e logo após 

dela na saída do campo, que são as rituais, de rotina, quando os atletas respondem a perguntas 

sobre o jogo, e a entrevista coletiva, que abrange não só a partida, mas outras situações que 

envolvam determinada equipe no campeonato, atleta ou árbitro, permitindo um melhor 

entendimento de algo que tenha ocorrido no jogo  ou na preparação para ele.  

 Os recursos da edição ajudam a associar as situações e seus elementos. Como 

organizadora da transição entre falas, textos e imagens, complementadas por gráficos e outros 

recursos. Contribuintes para destacar a história de um confronto de equipes, ou dados de 

personagens, são fundamentais para a produção da notícia e através de aspectos da 

conversação com ouvir os dois lados de uma situação evitam o risco da pobreza da 

informação na matéria.  

 São as ativações dos sentidos, na formação cognitiva, que dão vida ao pensamento, ou 

seja, no auto-trabalho da formação intelectual. Uma atividade que “caminha” pela dimensão 

da experiência, com capacidade de leitura do mundo, de discriminá-lo, interpretá-lo, como um 

ponto de chegada que fazemos na possibilidade de construirmos sentidos, possíveis de serem 

identificados pelos espectadores.  



  
 

A reportagem jornalística não pode ser um julgamento de fatos em que o profissional 

da comunicação deixa-se levar pelo ocorrido, por suas emoções, algo muito comum no 

esporte, sobrepondo à ética e a lealdade. Os limites do trabalho jornalístico não devem ser 

ultrapassados  

 

Cada profissão tem sua própria ética e seus valores corporativos, fixados ao longo de 
uma experiência histórica. Assim médicos são impedidos de criticar publicamente 
outros médicos e advogados devem manter, perante juízes, promotores ou colegas, 
uma série de cuidados de tratamento. Isto significa que, transferidos para a função de 
jornalistas, esses profissionais teriam que abandonar os valores de suas atividades de 
origem. (LAGE, 2003, p.110). 

 

Informação não pode ser confundida com opinião, pois os repórteres apesar de 

precisar colocar no seu trabalho as características do esporte moderno, não podem se deixar 

levar pela emoção. A razão deve imperar em relação ao que é desenvolvido pelos jornalistas. 

 Uma cobertura de regras próprias realizada com ferramentas gerais do próprio 

jornalismo e específica do esporte no qual se destacam alguns elementos. 

 

 

 

 



  
 
3 ESTRUTURA SIMBÓLICA DA REPORTAGEM ESPORTIVA 

 

3.1 A objetividade  

 

 A luz da teoria do jornalismo a objetividade pode ser considerada como um espelho da 

realidade. Afinal, o jornalista é um contador de histórias. Este elemento objetividade é sempre 

cuidado com atenção. Ele precisa estar presente sempre nas narrativas, mas sabemos que nem 

sempre é assim. A subjetividade do jornalista conta e muito.  

 Neste sentido é preciso a presença de alguns elementos objetivos na matéria para ela 

ter credibilidade; ou seja, o público precisa acreditar no que é contado. Ele traz para si a 

realidade que lhe foi apresentada. 

 Casos que podem ser percebidos através de matérias como a do Jornalista Glauco Pasa 

ao tratar sobre um treinamento do Grêmio para o confronto contra o Botafogo no estádio 

Olímpico. O repórter ao cobrir aquele fato divulga que o jogador Ramom deve ser o substituto 

de Theco lesionado e que a presença de Leo Lima na partida é praticamente certa. São 

informações que o torcedor não tem como comprovar e acaba por confiar a informação às 

palavras e credibilidade do jornalista. 

 

O jornalista olha o acontecimento acontecendo por todos os lados. Busca pessoas e 
cenas. Seu movimento é de aproximação distanciada. O tempo é o presente, ele 
trabalha com o aqui e o agora e seu texto repercute instantaneamente (BERGER, 
1998, p.18).  

 

  Uma relação entre os produtores da notícia e as pessoas que estão em casa. Realizada  

através de “simbolismos que amarram o telespectador diante do que esta sendo transmitido.  

 

3.2 A Subjetividade  

  

 Na reportagem jornalística através das coberturas diárias, percebe-se a presença de 

alguns elementos como a subjetividade. Inserida no campo da sociedade, tem como referência 

o indivíduo, que inserido neste meio vive  três momentos distintos, objetivação, 

exteriorização e interiorização. O acontecimento social para cada ser através de meios de 

comunicação como a televisão, provoca sensações diferenciadas, na medida em que pode 

produzir sentidos completamente opostos. Em determinada matéria uma pessoa pode através 



  
 
de determinada “ação” que ocorra detectar determina subjetividade que lhe é compreensível, e 

que para uma outra pessoa isto não tem a mesma significância.  

 Para BERGUER e LUCKMANN (1985) dois significados congruentes subjetivos e o 

conhecimento desta ligação, pressupõem a significação. Nela estão subjacentes tanto as suas 

formas mais complexas quanto a significação a interiorização que constitui a realidade social 

dotada de sentido e a compreensão de nossos semelhantes.  

 Através da realidade que está sendo mostrada e a socialização que tem com o tema, o 

telespectador passa a acompanhar os acontecimentos com maior objetividade, em uma 

socialização que possa ser tanto primária, quanto secundária, devido à realidade com que se 

encontra perante os acontecimentos. Estas distâncias produzem estados de espíritos como 

resignação e contentamento, mostrando que através da mídia o espectador, de certa forma, 

pode “penetrar” em realidades diferentes das quais convive.   

 Com a presença da subjetividade, que contribui para a sedimentação dos fatos, aquilo 

que foi passado, fica na lembrança do telespectador, devido a sua objetivação através de 

sinais, para que seja explicitado o fato social. Isto ocorre na medida em que as pessoas ao 

assistirem as reportagens se encontrem de alguma forma nelas, como algo comum. 

 Em uma matéria do Globo Esporte o Jornalista Fernando Becker ao tratar sobre um 

determinado treino do Internacional,  informou que dois garotos desconhecidos Caio e Danny 

Morais jogariam a próxima partida da equipe. Ao apresentar os jovens e  mostrar sua situação 

dentro dos treinamentos, relaciona de forma indireta fatos da nossa sociedade, como atletas 

talentosos e inexperientes para competirem com pessoas  de outra categoria, mas que 

receberão a primeira oportunidade como Profissionais. É como deixar de ser um “aprendiz” 

dentro de uma empresa e receber a chance   para virar  um profissional dentro dela, para a 

qual presta serviço.   

 Outro detalhe importante é que não são usados simplesmente quaisquer sinais, pois 

para que servissem, o repórter precisou fazer uso daquilo que mais  seria apropriado para o 

seu trabalho e que tornaria mais acessível o entendimento do público sobre o assunto 

abordado, não apenas com compreensão para o fato futebolístico, mas sim sobre o que quis 

passar através dele.    

 Este processo de forma um pouco diferente pode ser aplicado a instituições como 

Grêmio e internacional. Através de significados usados pelo repórter é possível típica-las de 

maneira que sejam destacadas qualidades como, desenvolvimento de  um bom trabalho, bons 

jogadores em geral e algumas peças fundamentais, dentre as quais  demonstram que  estas 



  
 
duas instituições são  melhores que outras equipes. Uma  influencia no pensamento dos 

telespectadores sobre estas entidades, com provocação em muitos casos de uma   mudança  

das visões  as quais  têm sobre elas e em relação ao que lhe gira em torno. 

 Pode tomar-se como exemplo para esta situação o jogador Leo Lima, que a pesar de 

algumas posturas adotadas por si em campo  provocarem as vaias dos torcedores, é tratado 

como uma peça indispensável para que o Grêmio consiga produzir um bom futebol.  

  Indivíduos e profissionais do futebol que muitas vezes tem seu patamar 

elevado.Entram em uma outra categoria, destacados como símbolos de uma equipe ou nação.  

 

3.2.1 Herói: a construção do Mito   

 
Estes seres humanos dotados de carisma e talento transformam-se em um determinado 

momento ou um longo período em algo que não corresponde ao fato de serem apenas 

atletas.São humanos  tomados como um “referencial” do espetáculo esportivo de massa por 

ações ou atitudes que protagonizaram e, em muitos casos, ainda protagonizam. 

Alguns destes profissionais, tornaram-se célebres do espetáculo esportivo e midiático, 

como no futebol. Personagens de um gênero que de acordo como são tratados  viram mitos, 

como por exemplo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. O primeiro pelas conquistas de sua 

carreira, entre elas a Copa do Mundo de 2002, pelas ações fora de campo, e por ser um 

humano popular alvo da publicidade e da propaganda, foi “rotulado” de fenômeno. Mesmo no 

auge abriu espaço para Ronaldinho Gaúcho, um menino habilidoso, surgido nas divisões de 

base do Grêmio que devido ao enorme talento com a bola dos pés ganhou apelidos como 

Show Man e Gênio.  

Atletas que ao fazer o que muitos não conseguem, tornam-se o centro das atenções dos 

torcedores e da imprensa. Os motivos são diversos, mas entre eles estão a suas origens 

humildes, o fato de terem crescido na vida, e as preocupações com a as causas sociais, como 

por exemplo, as comunidades de origem que ajudam. 

Para HELAL (1999), a presença de “ídolos” é que sustenta um fenômeno de massa, 

pois  diferente de outras atividades, são considerados heróis não apenas celebridades  que ao 

tornaram-se destaques importantíssimo para os fãs, “trazem” as pessoas para os eventos. A 

carência das chamadas estrelas no futebol, de acordo com a nossa cultura provoca uma 

mudança de comportamento, que conquiste principalmente em o torcedor elevar o futebolista 

a esta “categoria”, não necessariamente com obtenção de conquistas na entidade em que joga, 

ou no tipo de posição na qual atua.  



  
 

Parte dos atletas que permanecem por um bom tempo no clube como o jogador 

Edinho, do Internacional, mesmo com dificuldades atinge o patamar de jogadores ídolos. 

 Personagens muitas vezes criticados, mas que a partir de algumas situações como o 

desempenho em um treinamento físico através da corrida, do empenho nos treinamentos com 

bola, e nas partidas em que é responsável por passes decisivos para os companheiros, criam 

uma identificação com o público.  

Meios como a mídia televisiva tem uma grande capacidade para produzir e formar 

heróis, transformando-os em ídolos. A televisão por exemplo, nacionalizou e 

internacionalizou o jogador Robinho. Suas “pedaladas” e dribles considerados belos, além do 

título Brasileiro pelo Santos, em que surgiu como revelação ao lado do amigo Diego,  

encantaram milhares de jornalistas e comentaristas. As comparações com o início da carreira 

de Pelé, nas reportagens foram inevitáveis, e a cada período de convocação da Seleção 

Brasileira seu nome, através das matérias, era lembrado para que estivesse entre os presentes 

na lista do treinador.  

Em época de copa do mundo algumas situações ficam mais evidentes. Jogadores 

marcados pela imprensa durante a competição podem ser transformados em outra figura na 

mesma competição ou nas seguintes que disputou. Carlos Bledom Verri, o Dunga foi sempre 

alvo de muitas críticas e, através das reportagens, sua imagem não foi muito poupada. Mesmo 

que de forma indireta, os repórteres o consideravam um dos responsáveis pela eliminação do 

Brasil na Copa de Noventa, disputada na Itália. Passados quatro anos, deu a volta por cima na 

Copa dos Estados Unidos. Muitos dos que criticavam Dunga passaram a aplaudi-lo. O 

veterano jogador passou a ser ressaltado pelos jornalistas na cobertura televisiva da seleção e 

do jogo final, como um atleta que mostra raça empenho dedicação, liderança, e é eficiente na 

posição que joga, o chamado “capitão do tetra”. 

O Goleiro Taffarel, por exemplo passou pela mesma situação, pois ao espalmar  uma 

bola para frente que foi em direção a sua goleira,  no jogo Atlético de Bilbao versus Brasil na 

Espanha , e  tomar o gol,  foi lhe atribuído através de alguns  jornalistas o fato  negativo de 

não conhecer a regra, pois não deixou passar uma bola que provocaria um gol irregular do 

adversário, já que o juiz havia marcado tiro livre indireto.  Na mesma competição defendeu 

pênaltis na semifinal entre  Brasil Holanda e se tornou muito respeitado. 

Uma outra oposição pode ser conferida em relação aos atletas chamados Bad 

Boys.Profissionais que em muitos casos, como por exemplo, o Edmundo, produzem duas 

imagens distintas, um sentido ambíguo, já que  ao mesmo tempo são polêmicos, brigões, e 



  
 
excelentes jogadores. Características que realçam o Bad Boy de uma forma positiva, na 

medida em que se ter um “Homem Mau” disputando partidas é garantia de sucesso na mídia.  

Para contribuir com a produção dos Ídolos, são denominados a eles apelidos como 

baixinho bom de bola para o Romário, o imperador de Milão para Adriano e tantos outros, 

que procuram  muitas vezes, comparar ídolos do passado, do presente ou da mesma época.  

Muitas destas maneiras de se apreciar determinados jogadores, ocorrem através dos 

espetáculos esportivos. Uma  superexposição dos atletas acaba por influenciar o público, 

muitas vezes colaborador para que haja a produção dos heróis. Rogério Ceni, goleiro do São 

Paulo, já se tornou um mito entre os brasileiros. Popular não somente entre os torcedores do 

São Paulo por ser considerado bom de baixo das traves e um goleiro artilheiro, é referencia 

para os espectadores e para os mais jovens jogadores, já que seu comportamento dentro e fora 

de campo, chama atenção de milhares de pessoas.  

 

As grandes figuras do esporte assumem aos olhos do público a categoria de 
semideuses. O caso do citado Zatopek nas Olimpíadas de Londres revela um aspecto 
muito concreto da identificação do público com a estrela no decorrer da prova 
esportiva. Em geral quando essa sensação é sentida, permanece gravada no 
subconsciente dos espectadores, somente se separando deles quando outra figura ou 
mito a substitui (ESTADELLA, 1980, p.103). 

 

Entre as grandes personalidades mundiais, é possível encontrar, sempre dois ou três 

esportivas entre os mais admirados pelas pessoas, geralmente futebolistas. Mas as 

demonstrações de  técnica e  garra nos gramados nem sempre são  os principais fatores que 

contam. Alguns aspectos como beleza tornam-se preponderantes.   

 O jogador Beckham não é nem um craque da bola, mas como um produto fabricado 

pela mídia, exposto na TV pelas reportagens televisivas principalmente,  leva ao delírio boa 

parte do público feminino. Sua imagem associada a sua atividade vira alvo das principais 

marcas de propaganda que se beneficiam deste constante espaço que tem  na mídia  

 Por outro lado a partir dele e de outros atletas, outros dois aspectos muito importantes 

passam a ser alvo das matérias. As questões sociais e familiares ganham mais espaço e 

disputam espaço com as atividades que realizam nos clubes em que jogam.  

 

3.2.2 A família 

 

Este é um componente muito importante na construção das reportagens televisivas. 

São as pessoas que estão em volta de um determinado profissional, e compõem a sua vida 



  
 
pessoal. São elementos que ajudam a explicitar as condições sociais em que determinado 

jogador vive.  

 

O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma realidade certa pelos 
membros ordinários da sociedade na conduta subjetivamente dotada de sentido que 
imprimem a suas vidas, mas é um mundo que se origina no pensamento e na ação 
dos homens comuns, sendo afirmado como real por eles (BERGUER; 
LUCKMANN, 1985, p.36). 

 

Através das múltiplas realidades que se encontra dentro do esporte, principalmente do 

futebol, é que a exposição da família ganha voz de vez. Principal elemento simbolizador das 

questões sociais ganha notória participação nas reportagens. Sua participação ocorre de forma 

direta e indireta mediante a cobertura realizada sobre determinados personagens do futebol. 

 Aparecem de diversas formas, seja através de uma amostragem das condições em que 

vivem, do que significam para um atleta, e suas atitudes perante a ele. Esta situação pode ser 

exemplificada com base em dois profissionais, um deles jogador pouco conhecido de uma 

equipe pequena, cujo pai está desempregado, a mãe trabalha em uma creche e ele pega o 

ônibus para treinar. O outro jogador, Paulo Cezar Tinga do Borrusia Dortmund da Alemanha, 

já jogou no Japão, em Portugal, e pôde dar a sua mãe que era faxineira, uma condição de vida 

melhor, oferecendo a ela a possibilidade de ter mais conforto, se vestir com mais 

“luxuosidade” e tantos outros benefícios.  

Também devem ser ressaltadas as presenças das chamadas comunidades como 

constituintes de uma família para determinado atleta, pois  devido ao patamar no qual chegou 

é reverenciado por todas as pessoas que moram próximo dele sendo que em muitos casos age 

de forma recíproca.   Nas reportagens que tratavam sobre a conquista da Copa do Mundo pela 

seleção Brasileira, vários eram os destaques dado ao jogador Cafu, por ele ao levantar a taça 

como capitão declarar o nome da sua esposa ao mundo todo, e ressaltar durante a 

comemoração da conquista o lugar de sua origem o Jardim Irene. 

Isto mostra que vários personagens em muitos casos fios condutores de uma matéria, 

transitam em diversos setores sociais, componentes de um  mundo em que as pessoas 

participam ativamente, e que a partir de seus pensamentos e ações é gerado. 

São fatos dotados de significações que aproximam o espectador do que está indo ao ar 

devido a um trabalho de sincronização entre espectador e realidade social que o coloca “face a 

face” com o está posto no ar. Uma aproximação através dos elementos sociais, e de seus 

atores, que baseado em suas realizações e nas formas que se expressam transportam o 

telespectador para o seu mundo. Isto ocorre devido ao fato da produção e transmissão do 



  
 
conteúdo ser feita de uma forma que atinja as pessoas que desejam partilhar a notícia, 

veiculada independente da pessoa ser pobre ou ter uma vida mais privilegiada.  

Com elementos tipificadores que fornecem situações facilmente identificáveis, 

compreensíveis, é possível deslocar o espectador dentro do seu grau de interpretação, das 

realidades qual vivem para outra  oposta a sua, uma transição em diversos setores sociais. 

Neste sentido faz-se com que o espectador não tenha apenas um olhar pragmático com 

o que esta aparecendo nas matérias, saber apenas identificar uma situação, mas sim ter uma 

visão interpretativa e de certa fora reflexiva sobre o acontecimento, com observação em 

relação  aos  fatos de uma forma que eles se interliguem com sua vida.Uma família, de um 

jogador, por exemplo, pode ser pobre, viver em situações precárias, mas ao mesmo tempo ser 

extremamente organizada com a sua rotina, e coisas as quais possui em casa.  

Muitos destes elementos são apresentados no programa Globo Esporte da Tv 

Globo.Na parte estadual diversos deles se destacam através das reportagens, produzidas pelos 

repórteres do programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
4 ANÁLISE DAS REPORTAGENS DO GLOBO ESPORTE  

 

4.1 O universo de pesquisa  

 

 O programa Globo Esporte é exibido pela emissora Rede Globo de Televisão a partir 

da uma hora e quarenta e cinco minutos da tarde. Ele surgiu no ano de 1978 substituindo o 

programa Copa Brasil.  

 Tempos depois começaram a aparecer às edições estaduais como a do Rio Grande do 

Sul com duração atual de quinze minutos. Elas são  veiculadas antes da parte nacional, ao 

meia dia e quarenta e inço, mas no período da propaganda eleitoral gratuita transferem-se para 

o horário do meio dia e dez e com redução no período diário de transmissão, passando a ter 

aproximadamente sete minutos.  

Como tema deste trabalho escolheu-se analisar as reportagens futebolísticas veiculadas 

no bloco gaúcho. Foram gravadas as matérias geradas do dia 11 ao dia 15 de Setembro e no  

dia 23  de Setembro. 

 

4.2 O programa  

 

    

          Apresentador e Editor- Chefe  Paulo Britto  

  

 O comando fica por conta de Paulo Britto que começou sua carreira em Santa Cruz do 

Sul, onde foi jogador de futebol profissional, ingressando em 1980 na Rádio Santa Cruz, 

como repórter, apresentador e narrador. Foi apresentador da RBS TV Santa Cruz em 1988, 

quando ela foi inaugurada. Em 11 de dezembro de 1989, assumiu o lugar do Celestino 

 



  
 
Valenzuela, como apresentador e narrador na RBS que vai para todo estado. Casado e com 43 

anos, atualmente é editor-chefe e apresentador do Globo Esporte, narrador da RBS TV, Globo 

e Sportv. Tem dois programas diários na rádio Cidade FM, também do Grupo RBS, o Bom 

Dia Cidade, das seis horas  às oito horas da manhã e o Sport Cidade, das oito horas da noite as 

nove horas da noite onde também é apresentador. Comunicadores  como Jader Rocha, José 

Aldo Pinheiro e Eduarda Streb são substitutos do apresentador. As reportagens ficam por 

conta de jornalistas  como Fernando Becker, Eduarda Streb, Glauco Pasa, Marco Speroto 

Junior, e Luciano Macedo. 

 O Globo Esporte Estadual herda características da edição nacional. As reportagens são 

apresentadas de uma forma jornalística mais informal. Leva-se ao telespectador informação 

aliada a entretenimento devido à atração jornalística ocupar o horário do meio dia e quarenta e 

cinco.. Com a classificação disponível a todas as idades é utilizada uma forma leve de 

apresentação das noticias com caráter informativo e ilustrativo a qual constitui-se na 

espetacularização do esporte. Isto ocorre na medida em que os repórteres nas reportagens 

televisivas procuram não apenas transmitir o que esta acontecendo e sim colocar a sua marca 

sobre o que foi veiculado.  

 Dentro da questão futebolística diversos temas são abordados como questões sociais, 

fama, situação financeira dos clubes e entidades, salários dos jogadores, clima-tempo, saúde, 

medicina, e outros.  

 

4.3 A linguagem através das imagens e dos textos: do campo ao mito, das relações sociais ao 

cotidiano 

 

 Programa do dia 11 de setembro de 2006. Matéria feita pela Repórter Eduarda Streb 

em relação a vitória do Inter sobre o Atlético Paranaense na 23ª rodada do Campeonato 

Brasileiro. 

 

CABEÇA PAULO BRITTO: Os 36 mil torcedores que foram ao Beira-Rio ontem viram uma 

vitória de luxo do Inter sobre o Atlético Paranaense.  

OFF: Eles entram em campo com a nova camisa. A que leva a estrela maior. A da conquista 

da Libertadores.   

OFF: E quem pensou que ia passar o jogo assim se enganou.   



  
 
OFF: Logo ao seis minutos Fabiano Eller lança, Fernandão usa a cabeça e Adriano enche o pé 

e fica com a bola cheia com a torcida.  

 

                             

Chute de Adriano Gabiru  11/09/2006               Gol de  Adriano Gabiru 11/09/2006  

                             

Comemoração de Adriano Gabiru 11/09/2006                      Vibração torcida 11/09/2006 

 

OFF: E parece que o furacão mudou de nome. 

OFF: O Inter não deixa o goleiro Cleber Respirar.  

OFF: Falando Nisso. Ufa!  

OFF: Num dos poucos ataques do Atlético Paranaense quem assusta Clemer é Índio.  

OFF: Índio também leva perigo para o outro lado. 

OFF: E que trave é essa em Fernandão! 

OFF: Em Fabiano! 

OFF: Em Furacão!  

OFF: Mas pode preparar o braçinho pro segundo tempo. 

 



  
 

       

   Torcedor com o braço erguido 11/09/2006 

 

OFF: Seis minutos de jogo. Ceará cobra escanteio e o soldadinho Fabiano Eller faz dois à 

zero. Comemoração da tropa com o comandante.  

 

                                           

Cabeçada de Fabiano Eller 110/9/2006                Gol de Fabiano Eller  11/09/2006 

                                                         
                                                  

                                              
  
         Vibração dos Jogadores 11/09/2006             Jogador e técnico comemoram 11/09/2006 
 
 



  
 
OFF: Nesta batalha os paranaenses se salvam como podem.  

OFF: E na disputa entre o artilheiro  Fernandão e a trave. Melhor para quem não saiu do 

lugar. 

PASSAGEM EDUARDA STREB: Depois de quase dois meses o Inter quebra o jejum de 

quatro jogos sem vitória aqui no Beira-Rio. Melhor do que isso só a vice-liderança da 

competição.  

SONORA- FABIANO ELLER: Fazia um tempinho que agente não vencia aqui mas hoje 

além de vencer a gente jogou muito bem e agente ta indo em busca desse titulo agora.  

OFF: Da pra acreditar. Depois de uma atuação de luxo como essa. Uma atuação cinco 

estrelas. 

  

 Nesta releitura que fez sobre a partida Eduarda Streb ressalta a estréia da nova camisa 

colorada após a conquista da libertadores e o duelo entre as duas equipes como um jogo 

emocionante. Através da seleção de lances que faz das duas equipes ela mostra que time e 

torcida estavam muito unidos, como no gol de Adriano e defesa de Clemer no qual a torcida 

demonstra o apoio aos Jogadores. Como parte desta sintonia e foco principal da sua 

reportagem, a jornalista usa expressões como Soldadinho e Comandante referindo-se a Abel 

Braga, na comemoração do gol do zagueiro Fabiano Eller, para mostrar que as coisas estão 

muito bem, dentro e fora de campo.   

 O uso de jargões e expressões do campo futebolístico são presenças constantes no 

programa, mas há por parte de quem o realiza e de quem participa da produção dos fatos uma 

opção por realizar uma mescla entre a linguagem do futebol e as expressões do cotidiano. Elas 

são aplicadas, mas de uma forma criativa, pois, por exemplo, o jornalista pode estar tratando 

sobre determinado assunto de uma forma e de repente usar determinadas expressões que não 

foram referenciadas de alguma outra forma anteriormente, aplicando-as de forma “natural” 

salientando partes do fato, sem perder a objetividade, mas com a construção do herói.  

 Como referencia dominante no gênero esportivo no Rio Grande do Sul, as reportagens 

do Globo Esporte têm por estilo uma linguagem que atrai o público e se aproxima dele, com 

penetração do fato jornalístico nos telespectadores Uma estratégia que inclui a fusão de 

entretenimento e noticia, propiciando a espetacularização para a conquista da audiência. As 

informações de interesse público, ou seja, as voltadas Grêmio e internacional, geralmente 

sobresaem-se. Elas são transmitidas primeiro, ocupando maior tempo. Na seqüência há uma 

reportagem relacionada ao juventude, um time do interior do estado ou outro esporte.  



  
 
 

****************  

 

 O jornalista Glauco Pasa, por exemplo, quando tratou do Jogo Grêmio e Vasco 

aproveitou-se dos recursos de edição para fazer sua reportagem.  

 Programa do dia 11 de Setembro. Matéria realizada pelo Repórter Glauco Pasa sobre o 

empate entre Grêmio e Vasco pela 23º rodada Campeonato Brasileiro. 

 

CABEÇA PAULO BRITTO: E o Grêmio conta com o apoio da torcida nos próximos jogos 

para confirmar a boa fase no Brasileirão. No Sábado o time de Mano Menezes foi mais 

precavido do que ousado e voltou do Rio de Janeiro com um empate contra o Vasco da Gama.  

OFF: Sabe aquela sensação de que foi bom, mas poderia ter sido melhor.  

OFF: O Vasco em São Januário parece não ter assustado o tricolor.  

OFF: Lucas com este belo chute abre o placar.  

SONORA – LUCAS- PROGRAMA TV COM: A única oportunidade de gol que poderia 

surgir era de fora da área. A gente tava com muita dificuldade até por eles estarem com três 

zagueiros. Nessa bola fui feliz arrisquei e fiz o gol.  

  

                                            

             Volante Lucas 11/09/2006 

 

OFF: Só que o Vasco devolveu na mesma moeda. Andrade de falta empatou. 

PASSAGEM GLAUCO PASA: Agora é olhar pra frente. Isso significa consolidar a boa fase 

em casa. O Grêmio joga as duas próximas partidas no estádio Olímpico Primeiro contra o 

Botafogo e depois contra a Ponte Preta.  



  
 

                                              

           Passagem de Glauco Pasa 11/09/2006 

  

 OFF: Ontem no programa Bate Bola da TV Com o volante Lucas disse que entre os 

jogadores não se fala em titulo.  

 

                  

   Volante no Programa Bate-Bola 11/09/2006 

 

SONORA-LUCAS: Estamos conseguindo nos manter ali naquela zona né. Abrimos já uma  

diferença boa do outro pelotão. Estamos em quarto lugar, mas com o mesmo número de 

pontos do Santos.A gente tem que ter muita tranqüilidade, trabalhar como a gente ta  fazendo 

com cautela, jogo a jogo. 

  

 Como não havia repórteres da RBS no Rio e não foram utilizados texto OFF da Globo, 

Glauco Pasa fez a sua matéria aproveitando-se das falas de Lucas no programa Bate-Bola da 

TV com e gravou sua passagem no pátio em frente ao Estádio Olímpico.  

 Vale acrescentar em relação aos espectadores que eles têm uma importância 

significativa para as matérias do Globo Esporte. São pessoas que contribuem para a cobertura 



  
 
dos fatos do dia a dia, sugerindo pautas matérias em relação aquilo que poderia ser coberto, 

muitas vezes emitindo opiniões sobre o acontecimento, seja nas ruas, nos estádios torcendo ou 

usando os jornalistas para emitir  suas palavras. Nas reportagens do Globo Esporte local é 

comum que este público seja usado como personagem de uma matéria dando o tom do 

acontecimento,  como um dos principais elementos para a divulgação da noticia, fato ocorrido 

em uma reportagem do programa na qual os espectadores aparecem  como uma grande 

família, homens, jovens, velhos, mulheres, crianças, ou seja,  participantes deste cenário 

futebolístico.  

  

 ************* 

 Programa do dia 15 de Setembro de 2006. Nota coberta feita pelo jornalista Paulo 

Britto sobre uma senhora que completa aniversário na mesma data do Grêmio. 

 

CABEÇA PAULO BRITTO: O Grêmio completa hoje 103 anos. A data será comemorada 

com  um banquete às oito e meia no Porto Alegre Country Clube. Uma gremista da fronteira 

também tem o que comemorar. 

OFF:  Dona Ivone e o Grêmio nasceram no mesmo dia,  15 de Setembro.  

   

    

          Torcedora  do Grêmio em Entrevista 15/09/2006 

 

SONORA DONA IVONE: Uma espécie de uma estrela que eu já trouxe para ir parar lá 

dentro mesmo. 

OFF: A aposentada  de Uruguaiana não revela a idade. Os quadros, faixas e roupas estão por 

toda a casa. 

 



  
 
   
            

             
 
  Torcedora mostra o que tem em casa relativo ao Grêmio 15/09/2006 
           
OFF: Ela guarda na memória o dia mais difícil. A volta a primeira divisão no ano passado.  

SONORA: Eu estava sozinha lá dentro do Olímpico e quando ele chutou e o Gallato agarrou 

eu gritava tanto dentro do olímpico que todos os quero-quero saíram voando.  

OFF: O neto também é gremista e muito gremista.  

 

    

               

          Neto que é Gremista 15/09/2006 

 

SONORA - ANDRÉ PERINCH ZANES: Eu sou igual avó eu amo o Grêmio. 

SONORA DONA IVONE E ANDRÉ: Viva o Grêmio.  

 



  
 

                                                

                   Neto e avó vibrando ao gritarem a palavra Grêmio 15/09/2006 

                                          

 Neste trabalho o Jornalista Paulo Britto relata a situação de uma torcedora Dona Ivone, 

sua ligação com o Grêmio na data especifica. O clube é utilizado como pano de fundo para o 

desenrolar da história através das imagens do quarto e das peças da Casa condecoradas com as 

cores e o símbolo da Entidade, inclusive no momento em que ela dá entrevista sentada a 

frente de uma bandeira do clube.  

 Este tipo de situação mostrada através das reportagens do programa  destaca elementos 

como o humor, o mito, e o grande fenômeno da televisão, uma estratégia que se apropria da 

realidade social cotidiana e da linguagem do dia para mostrar a importância que os clubes de 

futebol têm perante a sociedade criando um significado no telespectador. Através das matérias 

ele consegue enxergar esta realidade com qual convive dentro do objeto principal, a entidade 

futebolística, conferindo-lhe um valor autêntico, e sentindo-se importante por testemunhar 

diretamente estes fatos. Com isso passa a consumir cotidianamente este produto, que está 

muito próximo do seu alcance e satisfaz as suas principais necessidades, já que procuram 

acompanhar sempre que possível as notícias sobre a sua entidade.  

Enquanto o teatro e o cinema tendem a isolar o espectador face a uma história ou um 

problema, o espetáculo esportivo o coloca em íntimo contacto com o que se acham próximos.  

 Como se pode observar os repórteres do Globo Esporte sabem muito bem se 

aproveitar destes recursos do ambiente futebolístico, como vibração dos torcedores 

xingamentos e o “palavreado” futebolístico. Emitido nos estádios e em bares quando os 

torcedores assistem às partidas, fornecem mais opções ao jornalista do que outras atividades 

esportivas, já que devido ao auto grau de identificação com os que praticam a modalidade, 



  
 
possuem muito mais reações a cada momento, muitas delas inesperadas, e influem mais 

decisivamente para determinado acontecimento. 

        

         ***************  

 

 Programa do dia 11 de setembro 2006. Reportagem do jornalista Fernando Becker 

sobre o jogo Juventude e Cruzeiro pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 

 

CABEÇA PAULO BRITTO: O Juventude já é o oitavo colocado no Brasileirão. Venceu o 

Cruzeiro ontem no Jaconi. 

OFF: O estádio Alfredo Jaconi recebe um animado público. Torcida e time andam lado a lado 

apesar das dificuldades. 

    

                             Vibração da  torcida 11/09/2006 

PASSAGEM FERNANDO BECKER: O Juventude entrou em campo tentando superar uma 

crise a dos salários atrasados.Mas ao mesmo tempo defende uma invencibilidade invejável. 

Há três meses o time não perde no Alfredo Jaconi. 

OFF: Para vencer o Cruzeiro o time teve que sofrer dois pênaltis. O primeiro o arbitro Paulo 

Henrique De Godói Bezerra não marcou. 

OFF: No segundo ele não teve duvida. O zagueiro Igor foi derrubado por dois adversários. 

OFF: Christian abriu o placar. Um a Zero.  

OFF: Enquanto André segurou lá trás.  

OFF: Lá na frente Numa jogada de Marcel Christian marcou o segundo. 

OFF: Está tudo ok.  

OFF: Claro na Defesa André fez três milagres mantendo outra marca. Há três meses ou seis 

partidas a equipe não leva gols em casa. Final Juventude dois a Zero.   

 



  
 
  

                
        
         Duas grandes defesas realizadas pelo goleiro do Juventude 11/09/2006 
 
 
SONORA- CHRISTIAN: Este fator casa é importante para a gente. Tanto torcedor ajudando a 
gente fica muito  mais difícil para o adversário. 
  

    

   Jogadores e torcida vibram com gol de Christian 11/09/2006 
 

OFF: Depois dessa torcida e time andam mais juntos do que nunca. 

  

              Neste tema que Fernando Becker cobriu a torcida é um fio condutor para o seu 

trabalho. Ele enfoca a partida, o que de melhor aconteceu nela, acrescenta situações como 

salários atrasados dos jogadores, mas sem se desgarrar das arquibancadas que o acompanha, 

durante todo o desenrolar dos acontecimentos com imagens dos torcedores em bom número 

no estádio, alguns próximo à grade. O público no estádio da o desfecho final para a história 

construída que se baseou em uma linguagem simples, menos criativa com poucas associações 

e muito mais dentro do campo do futebol, que relaciona a arte dos gramados com a animação 

da torcida por causa da boa fase do time disputando jogos em casa.   

 



  
 

Reportagem do dia 14 de Setembro do Jornalista Fernando Becker sobre o Jogador 

Edinho.                       

CABEÇA PAULO BRITTO: Um jogador colorado está de bem com a torcida. Mas foi 

preciso muito esforço. 

OFF: Só mesmo a tranqüilidade do Parque Marinha do Brasil para amenizar o treino físico.  

SONORA-IARLEI: Este nível de trabalho físico bem que é pra sustentar bem os noventa 

minutos ali correndo que não é fácil.  

OFF: Edinho é um dos destaques. Para chegar a este momento, precisou conviver com as 

vaias.  

 SONORA- Edinho: Era meio complicado até para vir treinar por causa a respeito das vaias o 

cara vinha cabisbaixo para treinar.  

PASSAGEM FERNANDO BECKER: Edinho é mais um exemplo no futebol brasileiro de 

profissionalismo, dedicação e persistência. É mais um exemplo a ser seguido e que vem 

dando certo.  

 

    

       Passagem de Fernando Becker 11/9/2006 

 

SONORA-EDINHO: Eu trabalho muito duro. A gente sabia que realmente tinha algumas 

coisas que melhorar e to tentando melhorar. 

OFF: Ele errava muitos passes, teve maturidade para assimilar as críticas. Treinou para 

melhorar.  

 



  
 

      

  Edinho cabisbaixo em treino 14/09/2006      Edinho em treino físico 14/09/2006 

 

OFF: Hoje é autor de passes importantes como no primeiro gol de Rafael Sóbis, na final da 

Libertadores da América. Ou este para Jorge Wagner também contra o São Paulo.  

    

             

                                      Passe de Edinho para Rafel Sóbis 14/09/2006   

     

 

 

 

          

Passe de Edinho para Jorge Vagner 14/09/2006        Chute de Jorge Vagner 14/09/2006

  



  
 
 

OFF: Ou quem sabe este outro para Fernandão.  

 

                          

          Passe para Fernandão 14/09/2006 

 

SONORA-EDINHO Eu até inclusive comecei a trabalhar muito forte com o Leomir e com o 

Robertinho. Até hoje trabalho os músculos depois dos treinamentos. Eu acho que tem que 

melhorar muita coisa ainda mais as coisas tão saindo do jeito que eu quero.  

OFF: Para coroar esta fase só esta faltando o gol.  

 

                                                        

 Chute de Edinho 14/09/2006       Bola na direção do gol 14/09/2006 

 

  



  
 

                

            Gesto do jogador Edinho para gol perdido 14/09/2006 

  

 Observa-se neste exemplo que o jornalista deu outra dimensão ao jogador Edinho, 

dentro de um enredo criado por si. Há uma exposição de valores de uma forma organizada, 

não solta em que se faz uma contextualização entre o momento atravessado pelo atleta, suas 

virtudes e qualidades, e o momento atravessado pelo clube. A relação presente versus passado 

do jogador não está caracterizada por uma amostra de imagens da sua história como 

profissional e sim através das declarações do próprio atleta, cujo objetivo de quem construiu 

texto era casar estas palavras com fatos mais atuais, mostrando uma evolução do atleta em 

diversos sentidos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Neste trabalho apresentado fizemos uma análise dos elementos simbólicos utilizados 

na construção das reportagens.  

 Como trata de se evidenciar mutações na forma de contar as histórias relacionadas ao 

futebol em matérias televisivas este texto não é fechado pois o jornalista está sempre em ação.  

 No entanto, alguns encaminhamentos podem ser feitos. Entre eles sobressaem-se o 

herói-mito, vinculado a jogadores de futebol que se destacam através da sua atividade e da 

vida pessoal, e a família um outro fator muito importante que se apresenta nas reportagens 

esportivas da TV, como um aspecto muito importante, pois além de ser um dos principais 

pontos de referencia para os atletas, dela podem ser levantadas questões como políticas, 

econômicas e as sociais. 

 Através da leveza e da maneira como a reportagem é formatada também podemos 

perceber a questão do humor, do entretenimento através de aspectos relacionados tanto ao 

cenário dos acontecimentos quanto às ações dos seus atores.  

  Personagens muito importantes neste trabalho e centrais para que algumas questões 

fossem ressaltadas dentro das reportagens jornalísticas televisivas, um cenário no qual 

percebemos que diversas coisas acontecem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS 

 

NETO, Antônio et al. Cadernos de Comunicação. Santa Maria: UFSM, 1996.  

 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

 
BERGUER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade .22.ed. 
Petrópolis: Vozes, 1985. 
 

VIZEU, Alfredo. O lado oculto do telejornalismo. Florianópolis: Calandra,2005. 

 
BISTANE, Luciana; BARCELLOS, Luciane. Jornalismo de TV. São Paulo: Contexto, 2005 

 

LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística.3.ed. 
Rio de Janeiro: Record,2003.  
 

CURADO, Olga. A Notícia na TV: o dia-a-dia de quem faz telejornalismo, São Paulo: 
Alegro, 2002. 
 

Jornal Nacional: a notícia faz história, Rio de Janeiro:  Jorge Zahar, 2004. 

 
BORELLI, Viviane. Midiatização do esporte; estratégias discursivas da cobertura jornalística 
da Olimpíada 2000: FACOS/UFSM, 2002. Dissertação (Mestrado em Ciência do Movimento 
Humano) – Universidade Federal de Santa Maria.  
 

FILHO, Antônio Gilherme Schimitz Filho; PORTELA, Luiz Osório Cruz. Jornalismo 
esportivo na copa de 1998: uma tentativa de análise crítica das críticas. Bagé: Urcamp, 2000.  
 

MARQUES, José Carlos; CARVALHO, Sérgio; CAMARGO, Vera Regina T. Comunicação 
Esporte Tendências. Santa Maria : Palloti, 2005. 
 

PASTERNOSTRO, Vera íris. O texto na TV: manual de telejornalismo. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1999. 
 
 
BERGER, Christa. Campos em confronto: a terra e o texto. Porto Alegre: UFRGS,1998 
 
REZENDE, Guilherme Jorge de. Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. São Paulo: 
Summus, 2000. 
 
ESTADELLA, Antonio Franco. Esporte e Sociedade. Rio de Janeiro: Salvat,1980.  
 



  
 
TUDO SOBRE TV. Disponível em <www.tudosobretv.com.br/histortv/tv50.htm>. Acesso 
em  20 de Agosto de 2006. 
 
TUDO SOBRE TV. Disponível em <www.tudosobretv.com.br/histortv/tv60.htm>. Acesso 
em  20 de Agosto de 2006. 
 
TUDO SOBRE TV. Disponível em <www.tudosobretv.com.br/histortv/tv70.htm>. Acesso 
em  20 de Agosto de 2006. 
 
TUDO SOBRE TV. Disponível em <www.tudosobretv.com.br/histortv/tv80.htm>. Acesso 
em  20 de Agosto de 2006. 
 
TUDO SOBRE TV. Disponível em <www.tudosobretv.com.br/histortv/tv90.htm>. Acesso 
em  21 de Agosto de 2006. 
 
TUDO SOBRE TV. Disponível em <www.tudosobretv.com.br/histortv/tv2000.htm>. Acesso 
em  21 de Agosto de 2006. 
 
REDE BANDEIRANTES. Disponível em <www.band.com.br/grupo/historia.asp>. Acesso 
em  22 de Agosto de 2006. 
 
TELE  HISTÓRIA. Disponível em <www.telehistoria.com.br/canais/emissoras/record.htm>. 
Acesso em 23 de Agosto de 2006.  
 
TELE HISTÓRIA. Disponível em <www.telehistoria.com.br/canais/emissoras/band.htm>. 
Acesso em 23 de Agosto de 2006.  
 
TELE HISTÓRIA. Disponível em <www.telehistoria.com.br/canais/emissoras/tupy.htm>. 
Acesso em 23 de Agosto de 2006.  
 
TELE HISTÓRIA. Disponível em <www.telehistoria.com.br/canais/emissoras/tupy.htm>. 
Acesso em 24 de Agosto de 2006.  
 
TELE  HISTÓRIA. Disponível em <wwww.telehistória.com.br/canais/emissoras/tupy/index. 
htm>. Acesso em 24 de Agosto de 2006.  
 
TELE HISTÓRIA. Disponível em <wwww.telehistória.com.br/canais/emissoras/manchete/ 
index.htm>. Acesso em 24 de Agosto de 2006.  
 
TELE HISTÓRIA. Disponível em <wwww.telehistória.com.br/canais/emissoras/excelcior/ 
index.htm>. Acesso em 24 de Agosto de 2006.  
 
TELE HISTÓRIA. Disponível em <wwww.telehistória.com.br/canais/esportivos/ in 
dex.htm>. Acesso em 24 de Agosto de 2006.  
 
TELE HISTÓRIA. Disponível em <wwww.telehistória.com.br/canais/esportivos/record. 
htm>. Acesso em 24 de Agosto de 2006. 
 
TELE HISTÓRIA. Disponível em <wwww.telehistória.com.br/canais/esportivos/globo. 
htm>. Acesso em 24 de Agosto de 2006. 



  
 
 
TV GAZETA. Disponível em  <www.tvgazeta.com.br/historia/50.php>. Acesso 25 de 
Agosto  de 2006. 
       
TV GAZETA. Disponível em <www.tvgazeta.com.br/historia/60.php>. Acesso em 25 de 
Agosto de 2006. 
 
TV GAZETA. Disponível em <wwww.tvgazeta.com.br/historia/70.php>.  Acesso em  26 de 
Agosto de 2006. 
 
TV GAZETA. Disponível em <www.tvgazeta.com.br/historia/80.php>. Acesso em 26 de 
Agosto de 2006. 
 
TV GAZETA. Disponível em <www.tvgazeta.com.br/historia/90.php>. Acesso em 26 de 
Agosto de 2006. 
 
TV GAZETA. Disponível em <www.tvgazeta.com.br/historia/cores.php>. Acesso em 28 de 
Agosto de 2006. 
 
TV GAZETA. Disponível em <www.tvgazeta.com.br/historia/cabo.php>. Acesso em 28 de 
Agosto de 2006. 
 
TV GAZETA. Disponível em <www.tvgazeta.com.br/historia/gazeta.php>. Acesso em 28 de 
Agosto de 2006. 
 
TV RECORD. Disponível em <www.rederecord.com.br/frameset.asp?prog=54>. Acesso em 
29 de Agosto de 2006. 
 
GLOBO. Disponível em  <globoesporte.globo.com/ESP/Programa/GloboEsporte/0,,4723,00. 
html>. Acesso em  31 de Agosto de 2006. 
 
RBS TV. Disponível em <www.clicrbs.com.br/ rbstv/jsp/default.jsp?programa=1&nome=glo 
boesporte&pSection=256&groupid=211&uf=1&local=1>. 
 
O PERCURSO DA TELEVISÃO E DO TELEJORNALISMO NOS ANOS 70. 
Disponível em www.mnemocine.com.br/aruanda/tvtelejornalismo70s.htm - 33k ->. Acesso 
em  29 de Setembro de 2006. 
 
CARVALHO, Sérgio et al. Revista Comunicação, Movimento e Mídia na Educação 
Física. Santa Maria-RS: UFSM, vol.1, 1998. 
 
CARVALHO, Sérgio et al. Revista Comunicação, Movimento e Mídia na Educação 
Física. Santa Maria-RS: UFSM, vol.2, 1999.  
 
CARVALHO, Sérgio et al. Revista Comunicação, Movimento e Mídia na Educação 
Física. Santa Maria-RS: UFSM, vol.3, 2000. 
 
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo de. Manual de telejornalismo: os papéis da noticia 
na tv. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,2005. 
 



  
 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. Porque as noticias são como são. 
Florianópolis: Insular, 2004.  
.  
 
 


