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1 INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho, buscou-se enfocar o impacto dos jogos Pan-americanos Rio 2007 nas 

rotinas das rádios Imembuí, Guarathan e Universidade. O objetivo foi verificar como se 

construíram as informações diárias dentro das três emissoras AM de Santa Maria, delimitadas 

nesta análise. Estudamos a questão das rotinas produtivas veiculadas nas três emissoras 

radiofônicas e como foram feitas a apuração dos acontecimentos e a checagem diante das 

fontes.  

Para tanto delimitamos a observação aos programas Mesa Redonda, da Rádio 

Guarathan, Jogos Pan-americanos Revisados, da Rádio Imembuí e Radar Esportivo, da Rádio 

Universidade. Um dos objetivos foi analisar se e como as rádios locais utilizaram a internet 

durante a cobertura dos jogos Pan-americanos Rio 2007.  

 A pesquisa buscou compreender o impacto da internet sobre o meio radiofônico local. 

A justificativa para a realização deste estudo deu-se pela forma como o rádio retira as notícias 

ou pautas da internet, o que torna o meio virtual muito eficaz para a coleta e seleção de 

notícias concretas e verdadeiras.  

Foram verificadas, também, questões como a produção das notícias, a seleção e a 

coleta das informações pelos meios radiofônicos escolhidos. Acreditamos que a pesquisa 

serve para implementar novos estudos a respeito da produção radiofônica santa-mariense, 

principalmente na área esportiva, bem como incentivar trabalhos semelhantes no campo da 

Comunicação Social. Igualmente, abre caminho para estudos enfocando as temáticas: rádio, 

internet e jornalismo esportivo. 
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2 O RÁDIO E O PAN-AMERICANO RIO 2007 

 

O rádio é o meio de comunicação que possui características específicas. Por usar 

somente a fala para fazer com que qualquer tipo de informação chegue aos ouvintes. Ele pode 

mexer com a imaginação da pessoa que recebe a mensagem, além de, possibilitar que esta 

pessoa realize outra atividade enquanto se mantém ligada no aparelho transmissor. O rádio 

possui grande poder de penetrabilidade entre os ouvintes e um alcance bastante amplo 

fazendo, muitas vezes, o uso do regionalismo, onde passa para a comunidade e arredores, 

informações que sejam de seu interesse. 

Ao contrário do jornal e da televisão, o rádio possui uma instantaneidade que lhe 

permite transmitir algum fato ocorrido praticamente no momento em que acontece. A 

mobilidade e o baixo custo também são características fortes deste meio. 

No Brasil chegou no ano de 1922, onde teve sua primeira exibição numa exposição em 

que se comemorava o centenário da Independência, no Rio de Janeiro. Na ocasião, foram 

transmitidos discursos do presidente da república e outras autoridades civis e militares, onde o 

povo pode receber as mensagens através de alto-falantes instalados nos postes. Foi, a partir 

daí, criada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, no ano de 1923, marcando o primeiro passo 

para a radiodifusão no país (FERRARETO, 2001). 

Padre Landell de Moura foi o responsável pelas primeiras experiências ligadas ao 

rádio no Rio Grande do Sul, onde fazia propagandas políticas através dele. A Sociedade 

Rádio Pelotense nasceu em 1925. Já no ano de 1927, a Sociedade Rádio Gaúcha é fundada, 

seguida pela Rádio Difusora Portoalegrense, no ano de 1934. A rádio Farroupilha chega na 

Capital anos mais tarde, até ter seus estúdios, que se localizavam na rua Duque de Caxias, 

incendiados por manifestantes revoltados com o suicídio de Getúlio Vargas, isso no ano de 

1954. No ano de 1943, a rádio Farroupilha passa a fazer parte das emissoras associadas de 

Assis Chateaubriand (NEUBERGER, 1997). 

Ainda conforme o autor referido no parágrafo anterior, na região central do estado, 

Santa Maria, a primeira rádio a se instalar foi a Imenbuí, no início da década de quarenta. 

Surge, como  no Rio de Janeiro, dos alto-falantes instalados nos postes da antiga rua Doutor 

Bozano, onde se encontra o calçadão. Carlos Brenner foi seu primeiro diretor, e a emissora 

uma possuía uma pequena equipe técnica, formada basicamente por alguns técnicos da 

propaganda falada e locutores. Após a pioneira, estabeleceram na cidade diversas emissoras, 

sendo que em Amplitude Modulada (AM), foram criadas mais quatro, sendo elas: Rádio 

Santamariense, Rádio Guarathan, Rádio Medianeira e a Rádio Universidade. Passado algum 
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tempo, foi a vez de emissoras de Freqüência Modulada (FM) se instalarem na cidade, onde 

hoje existem as seguintes: Rádio Antena Um, Rádio Atlântida, Rádio Nativa FM, Rádio 

Medianeira FM, Rádio Aleluia e Rádio Itapema. Além destas, também existem duas rádios 

FM que são comunitárias, sendo a Caraí FM e a ComNorte. 

 

2.1 PAN-AMERICANO RIO 2007 

 

A avaliação dos jogos Pan-americanos do Brasil foi muito positiva, pois transmitiu 

uma boa impressão, a de que o Brasil possui condições concretas de sediar qualquer evento 

internacional. Para o Ministro dos Esportes Orlando Silva1, o desafio será manter o esporte na 

agenda nacional, aproveitar da melhor maneira possível as novas instalações e construir 

centros de treinamentos nestes locais. O país possui muitas condições de se tornar uma 

potência esportiva mundial. Para isso, é preciso que se garimpem novos talentos. A escola é 

fundamental para desenvolver o Brasil como um importante criador de talentos esportivos, 

prática esta, que o governo cubano faz com muito sucesso. Desta forma, eles possuem forte 

atuação no esporte Pan-americano desde a década de 70.  

As mídias eletrônicas e impressas possuem valores inquestionáveis na divulgação das 

informações esportivas e sociais para o povo. O rádio e a televisão tiveram um papel 

importante na divulgação dos esportes olímpicos pouco conhecidos, como por exemplo, o 

Badminton e o Squash.  

A maior parte dos meios de comunicação do país disponibilizou representantes das 

emissoras para acompanhar os jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro. Em Santa Maria, 

cidade situada no centro do estado do Rio Grande do Sul, as rádios Imembuí e Guaratham 

acompanharam o Pan 2007 de forma diferente.  

A Rádio Imembuí, que possui uma parceria com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, 

encaminhou apenas um representante ao Pan, o radialista Cleri Quinhones de Lima2, que pode 

acompanhar de perto algumas competições como a canoagem, que contou com representantes 

de Santa Maria. Lima transmitiu as principais informações da modalidade diretamente do Rio 

de Janeiro. A Rádio Gaúcha fez a transmissão dos principais esportes coletivos como o futsal, 

                                                           
1 Orlando Silva, ministro dos esportes, em matéria “Ministro critica instalação de beisebol” veiculada no site 

www.terra.com.br no dia 28 de julho de 2007. 
2 Cleri Quinhones Lima, radialista que cobriu os jogos pan-americanos direto do Rio de Janeiro para a rádio 

Imembuí. 
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o futebol, o vôlei, o basquete e o handebol. A rádio levou ao ar informações concretas sobre 

os esportes individuais e sempre apresentou o quadro de medalhadas atualizado.  

Já a Rádio Guarathan, que opera em cadeia com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, 

transmitiu poucos eventos esportivos. A emissora não enviou representantes para o maior 

evento esportivo das Américas. As informações do Pan foram extraídas da internet e lidas 

pelos locutores da própria rádio. A seleção de notícias do Pan 2007 para os locutores da Rádio 

Guarathan/Guaíba, estava focada nos sites como Terra, Uol e Globo.com. As modalidades 

mencionadas nas notícias foram o atletismo, o futebol, os esportes coletivos e a natação, ou 

seja, as modalidades sem tradição e a visibilidade não foram comentadas. O foco principal do 

programa Mesa Redonda da Rádio Guarathan, foi os esportes coletivos, com esporádicas 

informações sobre competições e classificações individuais dos atletas brasileiros. 

A boa organização de uma competição Pan-americana incentiva outras instituições 

esportivas a sediarem eventos importantes no Brasil, como afirma o Ministro dos Esportes, 

Orlando Silva.  Para ele, o esporte entrou de vez na agenda do país. Pela ótica de Silva, o Rio 

de Janeiro possui grandes possibilidades de sediar os jogos Olímpicos, a principal competição 

esportiva mundial. O Ministro considera que é possível qualificar ainda mais as instalações 

que foram utilizadas durante os jogos Pan-americanos de 2007. Para ele, será preciso a união 

dos brasileiros para organizar a competição, pois o Rio de Janeiro competirá com grandes 

pólos do esporte mundial, como Madri (Espanha) e Chicago (EUA).  

A web e o rádio foram meios de comunicação importantes para difundir a informação 

dos principais fatos do Pan-americano deste ano. A internet se destacou por transmitir as 

principais notícias para os radialistas de Santa Maria, e os radialistas por difundirem a 

informação para o ouvinte que mesmo longe do evento pode acompanhar os resultados. Isso 

acontece porque alguns destes radialistas se basearam na web para fundamentar suas locuções 

e transmissões ao vivo. Segundo Heródoto Barbeiro (2006), o jornalismo deve dar uma maior 

credibilidade para o rádiojornalismo, pois o estudante de comunicação social tem que sair da 

faculdade dominando todas as linguagens utilizadas para a veiculação de notícias e as 

possibilidades das combinações propiciadas pelos novos meios. Uma destas linguagens é a do 

rádio, um som invisível emitido em tempo real e que deve ser estudado no que tem de 

específico.  

Segundo Meditsch (2005), a internet desenvolvida pelos militares e adaptada pelos 

engenheiros para uso civil, é um novo sistema de telecomunicação, uma rede de 

computadores ligados por cabo, fibra ótica, micro-ondas, e satélites que viabiliza uma 

ferramenta para desenvolver o rádio e transformar o jornalista em um repórter multimídia, que 
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trabalhe com fotografia, rádio, jornal impresso, televisão e web. Dessa forma, contribui para a 

transmissão do som, com um baixo custo e em qualquer lugar do mundo, sendo um 

instrumento para a produção do rádiojornalismo dentro do ciberespaço.  

A reportagem e a pesquisa viabilizaram a luta para a criação do novo meio 

comunicacional chamado internet, que possibilita que qualquer pessoa, mesmo com pouco 

investimento e independente de autorização do governo, possa montar sua própria rádio na 

web. 

Segundo Alves (2003), os sistemas de telecomunicações estão por afetar atividades e 

eventos que acontecem em centros urbanos. A atividade radiofônica, por exemplo, já possui 

formatos novos, como as web-rádios e as rádios piratas, que se apropriam das redes 

telemáticas, para a prática da radiodifusão. Elas trabalham de forma diferente das emissoras 

radiofônicas que operam em ondas eletromagnéticas e, também, via modem. Segundo 

Graham e Marvin (1997), atualmente qualquer rede avançada de transmissão de dados está 

sendo dominada pelo mercado da telefonia e da TV a cabo. Ambas estão mudando suas 

estruturas para redes de fibra ótica, que permitem uma transmissão em banda larga e, 

conseqüentemente, uma maior variedade de produtos e serviços. Os autores acreditam que o 

desenvolvimento das telecomunicações gera novas atividades em vez de proporcionar a 

substituição de uma por outra.  

Desta forma, o rádio na rede não vai substituir o rádio hertziano, e sim contribuir para 

o avanço tecnológico e científico da web. O rádio convencional e a rádio da internet andaram 

juntos dentro do processo global mundial, conforme consideram Graham e Marvin (1997). 

Em entrevista concedida para este estudo, Evandro Doto3 considera que a internet 

oferece subsídios para a informação radiofônica sem profundidade nas notícias. Para ele o 

repórter deve ter personalidade e trazer a informação com o seu foco e perspectiva, sem se 

ater a uma repetição das notícias da web. As três rádios analisadas neste estudo também 

possuem web-rádios. Observa-se então que, a internet e o rádio possuem subsídios para 

andarem juntos e contribuírem para o avanço da globalização (GRAHAM e MARVIN, 1997).  

Um exemplo claro do impacto da internet sobre a mídia radiofônica santa-mariense, 

foi a cobertura realizada pela Rádio Guarathan, que conforme observamos, priorizou as 

                                                           
3 Evandro Dotto é professor de educação física e auxiliar técnico do time de handebol da Universidade Federal 

de Santa Maria. Também foi treinador de Naiane Fragoso Pereira no projeto Canoagem na Escola em 2000. 

Entrevista concedida em 05 de agosto de 2007. 
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competições coletivas e transmitiu informações de esportes individuais como o judô e a 

natação, ambos divulgados via web. Desta forma não ouve um aprimoramento da informação, 

de forma a trazê-la para o âmbito local, com apuração de atletas da cidade, nestes respectivos 

esportes. Os jogos Pan-americanos, na concepção de Lima proporcionaram a cobertura 

midiática para os 16 dias do evento e para as diversas modalidades esportivas. Portanto, a 

cobertura do jornalismo esportivo se volta para os atletas de alto rendimento que buscam 

medalhas e índices para as Olimpíadas que sucedem o evento Pan-americano. 

Para Doto, as emissoras de rádio de Santa Maria sofrem com a superficialidade das 

informações. Na sua concepção, as matérias são realizadas através de informações superficiais 

e baseadas em dados vinculados a sites da internet.  

Os jogos Pan-americanos seguem o modelo e a organização das olimpíadas. Segundo 

Saraiva (2004), a transmissão esportiva dos jogos Olímpicos apresentou alguns aspectos 

singulares, que a tornaram um evento único. Segundo o autor, grande parte da imprensa 

esportiva está voltada para a análise exclusiva do futebol. Jogos esportivos, como Olimpíadas 

e Pan-americanos, são focados na maioria das vezes apenas durante a competição. Coelho 

(2003) afirma que, a comunicação através da emissão de informações específicas reflete a 

falta de prática dos profissionais do jornalismo. 

Um grande entrave para a mídia esportiva brasileira está na questão do mercado, que 

só estimula a criação de profissionais ligados ao futebol, tênis e automobilismo. Não existem 

jornalistas voltados para a área dos esportes como: basquete, atletismo, judô e natação. Por 

esse motivo, são recrutados atletas para comentar os principais eventos destes esportes, 

considerados amadores, como o atletismo e o judô.  

 

O problema é que o mercado só permite a criação de jornalistas de futebol, de 
automobilismo, por vezes tênis. O que vale dizer que não há jornalistas de basquete, 
de vôlei, de atletismo, judô, etc. O que explica o aparecimento de atletas como 
comentaristas sempre que é preciso aprofundar-se em grande competição. 
(COELHO, 2003, p. 37). 
 
 

Para Saraiva (2004), a ausência de profissionais especializados nas modalidades 

olímpicas, traduz a análise do tratamento dado aos esportes considerados amadores, que 

muitas vezes abre mão de um profissional especializado na área de comunicação social  para 

investir em ex-atletas e ex-árbitros, que não possuem formação acadêmica na área de 

comunicação. Ainda conforme Saraiva (2004), o comportamento da internet durante a 
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Olimpíada de 2004, em Atenas, trouxe consigo um campo de estudo relevante quanto à 

cobertura jornalística da mídia digital e esportiva no Brasil. 

A cobertura esportiva Pan-americana segue os moldes de uma cobertura olímpica, com 

as mídias rádio, televisão e web. A última, com importante papel de selecionar e elaborar as 

notícias esportivas que serão aproveitas pela primeira. Sites renomados possuem 

instantaneidade na informação. Alguns meios comunicacionais possuem a necessidade da 

interação entre estes dois meios, como por exemplo, a utilização da internet e o telefone para 

a realização de entrevistas sem apresentar uma profundidade nas informações descritas pelo 

repórter ou radialista em questão. 

McLeish (2000) afirma que o rádio é o meio de comunicação menos abordado em 

pesquisas monográficas. Para ele, isso se deve à precariedade da modificação implantada pela 

utilização da televisão, o que contribuiu para que os meios comunicacionais evoluíssem 

através das disputas de audiência televisiva e radiofônica. Ainda segundo o autor, isso 

acontece porque estes dois aparelhos possuem seus públicos alvos e faixas etárias definidas. A 

simplicidade da linguagem do rádio é determinada por seus objetivos e por seu material. O 

som é um material complexo e tem sentido, muito mais complicado que a escrita. Para 

Meditsh (2005), o jornalista de rádio não tem que agir com naturalidade, mas sim, com 

eficiência no domínio de sua linguagem falada. Para isso não deve somente representar uma 

espontaneidade, precisa tornar espontânea a sua representação.  

Conforme Mauro Wolf (1998), o jornalista rádio-televisivo é limitado na coleta e na 

produção da informação, pois adquire a maioria delas através do ciberespaço. O que 

predomina são notícias de agências e fontes institucionais importantes. Conforme o autor, as 

agências se constituem em uma fonte importante de materiais noticiáveis que procuram 

evidenciar a qualidade da informação. A cobertura das agências é importante na construção 

dos acontecimentos veiculados na mídia, que podem ocorrer na cidade, no estado, no país ou 

no mundo. 

Para Lima, as fontes noticiosas e os contatos feitos durante as competições 

internacionais e eventos de grande porte, são importantes para transmitir experiência às 

crianças e adolescentes, que sonham um dia se tornar jornalistas ou atletas. Segundo ele, um 

de seus objetivos é tentar levar algum estudante do ensino médio com ele para acompanhar as 

Olimpíadas de Pequim em 2008. Se for possível, fará conferências com atletas e jornalistas 

para as escolas de Santa Maria, na tentativa de formar novos atletas ou jornalistas, com algum 

intercâmbio proporcionado por ele.   
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Segundo (LARSON apud SOLOSKY, 1993), as fontes noticiosas surgem então da 

estrutura do poder, os repórteres e os editores devem ter autonomia considerável na seleção e 

no processamento da noticia, para estabelecer regras. Segundo Meditsh (2005), o rádio pode 

criar imagens visuais na cabeça do ouvinte. A memória não é somente um arquivo de slides, 

ela armazena também, olfato, sabor, sensações táteis, melodias e principalmente nossa 

compreensão e nossas emoções a respeito dos fatos da vida. Para Fernando Menegueti4, um 

dos apresentadores do programa Radar Esportivo, a cobertura dos jogos Pan-americanos foi 

prejudicada com a greve dos servidores da Universidade Federal de Santa Maria. A 

contribuição para os atletas dos esportes olímpicos amadores da cidade poderia ter sido maior. 

As emissoras de rádio e televisão poderiam ter sido voltadas para o desenvolvimento de 

esportes como o squash, judô, taekondo, natação e ginástica na região. 

Mcleish (2000) define o tipo de rádio pelo que ele faz, ou pelo modo como é 

financiado. Cada método de financiamento exerce um efeito direto sobre a programação que 

uma emissora pode custear ou está preparada para oferecer. Segundo o autor, as emissoras 

comerciais são aquelas financiadas por anúncios de âmbito nacional e local ou por 

patrocinadores. Já as emissoras de propriedade institucional, por exemplo, rádios 

universitárias, constituem-se do sustento público ou privado. Em tese, as emissoras de rádio 

organizadas possuem seu departamento de jornalismo organizado, que significa contar com 

um espaço físico dentro da emissora, com uma infra-estrutura mínima necessária, ou seja, a 

existência de computadores e impressoras, acesso à internet, linha telefônica, acervo, além de 

uma viatura para reportagem (VASQUEZ apud MARQUES, 2005). 

Para Renato Soares de Oliveira5, radialista da Rádio Guarathan/Guaíba, a cobertura 

esportiva da rádio aconteceu concomitantemente às competições. A cobertura da web auxiliou 

as rádios locais nas coberturas esportivas. Já a cobertura da Rádio Imembuí/Gaúcha, ficou 

voltada para a canoagem, com atletas da região e do handebol, com a participação do 

radialista Clery Quinhones de Lima, nos boletins diários para a cidade de Santa Maria. Para 

Lima, a cobertura radiofônica santa-mariense baseou-se na cobertura das notícias vinculadas 

na web e na Rede Santa-mariense de Comunicação (Resc), criada com as rádios Universidade 

e Imembuí. Na sua concepção, a Rádio Gaúcha enfocou a cobertura e a transmissão dos 

                                                           
4 Fernando Menegheti. Apresentador do programa Radar Esportivo da Rádio Universidade. Entrevista concedida 

em 15 de maio de 2007.   
5 Renato Soares de Oliveira. Radialista e apresentador do programa Mesa Redonda da Rádio Guarathan. 

Entrevista concedida em 10 de junho de 2007.  
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esportes coletivos como o futebol feminino, o vôlei masculino e feminino, o basquetebol e o 

handebol, priorizando-os pelo interesses dos ouvintes daquela estação de radiodifusão. 

Segundo (VASQUEZ apud MARQUES, 2005) existe a necessidade de uma equipe 

constituída por profissionais como jornalista, redator, repórter e locutor noticiarista, que 

dominem a linguagem jornalística. No caso do rádio, dominem a linguagem radiofônica o 

suficiente para a captação e veiculação de informações de interesse dos ouvintes. Para este 

estudo, delimitamos as coberturas das três emissoras de rádio santa-mariense, constituindo a 

análise antes, durante e após o evento Pan-americano de 2007. 
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3 A PARCERIA ENTRE EDUCAÇÃO E O ESPORTE 

 

 A parceria entre educação e esporte é essencial para o desenvolvimento olímpico 

brasileiro. Segundo Lima, a vida esportiva é fundamental para a saúde do corpo e da mente. 

Ele salienta a importância do intercâmbio entre atletas e jornalistas de outras nações, com os 

atletas nacionais, e com as crianças da Escola Irmão Quintino, na qual trabalha.  

Segundo Marques (1996), as rotinas produtivas de um meio eficaz como a internet 

contribuem para o avanço da tecnologia na sociedade. Os aspectos positivos de mercado 

unem o esporte ao meio jornalístico, devido ao fato de um viver em função do outro. Tanto 

esporte como mídias interligam-se para a formação de um mercado forte e propício para o 

lucro das empresas, sejam elas, regionais, nacionais ou internacionais. No caso de um evento 

como os jogos Pan-americanos de 2007, as notícias sobre o assunto que integraram a agenda 

midiática pautaram a agenda pública. Dessa forma, o esporte fez parte do cotidiano da 

população durante o período de competição ao agendar as conversas e suscitar opiniões.  

Segundo Moragas (1992), a popularidade de um evento não se determina apenas por 

uma questão, ela é determinada através dos mecanismos de publicidade, meios da informação, 

transmissões esportivas de qualidade e também junto ao nível e faixa etária do público 

presente na competição.  

O rádio e a televisão por apresentarem um maior nível de apelo popular, transmitem 

aspectos relacionados com a saúde e a prática esportiva, devido a uma mudança da sociedade. 

Moragas explica que, o rádio e a televisão na maioria das vezes priorizam competições de 

esportes coletivos, como handebol e basquete, e os esportes individuais que não se adéquam a 

conduta de transmissão dos meios, como rádio e televisão, estes esportes individuais e de 

pouca tradição estão prontos para desaparecerem do cenário midiático e esportivo mundial.  

Para Tubino (1995), a preocupação com o desenvolvimento do esporte no Brasil existe 

como uma forma de realidade, mas a tendência das emissoras de rádio e televisão é baseada 

na cobertura do público que assiste as competições. Os esportes coletivos de massa são os 

mais selecionados para a transmissão por possuírem audiência.  Nos jogos Pan-americanos 

Rio 2007, os esportes transmitidos foram na maioria esportes coletivos. A exceção encontrada 

ocorreu na Rádio Universidade, com a transmissão e narração de uma corrida de canoagem k1 

1000 m, durante o Pan-americano. Conforme Tubino (1995), a globalização do jornalismo 

auxiliou o desenvolvimento entre esporte e educação para o povo brasileiro.  

Na vida do esportista alguns aspectos são muito importantes, segundo a atleta Daiane 

dos Santos, alguns deles têm influência no desempenho dos atletas. Ela salienta que o atleta 



17 

 

vencedor é aquele que segue á risca todos estes procedimentos.  Conforme a ginasta, uma boa 

alimentação é essencial, assim como uma preparação física de qualidade.  

O técnico ucraniano Oleg Ostapenko acredita que, o esporte pode crescer. Ele salienta 

a importância dos jogos Pan-americanos terem sido realizados na cidade do Rio de Janeiro. 

Ostapenko salienta que o esporte olímpico no país tende a dar um salto de qualidade com a 

aquisição de novos talentos dentro de determinadas modalidades individuais, como a ginástica 

e a natação, por exemplo.  

O canoísta Sebastian Quatrin acredita que a modalidade canoagem na categoria k 4 só 

cresceu com o acréscimo das novas promessas de desempenho. O gaúcho Edson Silva e o 

paulista Guto Campos, creditam o sucesso de suas performances ao aprendizado e a 

experiência por participar de um evento que reuniu diversos países das três Américas. Para 

eles, a convivência com atletas considerados excelentes ajudou a conseguir conquistar um dos 

objetivos, que foi levar a canoagem na categoria k 4 ao ouro no Pan-americano. Outro meta é 

disputar o mundial da Alemanha, em condições iguais, em busca de uma vaga olímpica.  

Para alguns atletas brasileiros como o gaúcho João Derli, do judô, o evento Pan-

americano trouxe avanços na estrutura poliesportiva da cidade do Rio de Janeiro. Para ele, o 

judô disputado no Pan foi de alto nível técnico e o intercambio com outros atletas o fez sair 

vitorioso no dia dos embates. Marta Vieira da Silva, jogadora da seleção brasileira de futebol 

feminino acredita que, o futebol para mulheres, tende a evoluir no país e o título Pan-

americano conquistado pode permitir que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as 

Confederações Regionais se sensibilizassem com a questão que envolve o descaso com o 

futebol feminino no Brasil. A jogadora Daniela Costa afirma que o futebol feminino é pouco 

valorizado dentro do contexto nacional e diz que teve que deixar o país para poder receber um 

salário digno e melhores condições de sobrevivência na cidade de Los Angeles nos Estados 

Unidos. Conforme Cristiane Almeida, centroavante do Brasil, a CBF e as Federações 

Regionais de futebol possuem condições reais de organizarem um campeonato brasileiro de 

futebol feminino, para atrair as atletas brasileiras que hoje atuam fora do país.  

 

3.1. A JORNADA ESPORTIVA E O CONTEÚDO VEICULADO NO WEBJORNALISMO 

 

No Brasil, o futebol é o esporte que ganha o maior espaço na mídia. Afinal, a seleção 

brasileira é pentacampeã do mundo. O país também tem uma tradição muito forte nos jogos 

Pan-americanos. Na edição deste ano, outras modalidades com potencial em atletas e equipes 

foram reconhecidas por serem uma forma de seleção de notícias do maior evento esportivo 
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das Américas. O crescimento do webjornalismo tem contribuído para o avanço da 

informação, a seleção e a checagem das notícias. 

De acordo com informações do Portal Terra, a seleção de notícias esportivas é um 

fator externo, ou seja, a própria competição é levada em consideração.  Os profissionais que 

redigem notícias para o site acreditam no poder da informação factual e a checagem da 

informação é prioridade dos repórteres. 

 Conforme Leandro (1992), a vida de desportistas ou jornalistas importantes vem 

merecendo a preferência dos escritores, bem como as coletâneas de artigos e crônicas sobre as 

diversas modalidades esportivas. A abordagem teórica sobre o trabalho especializado do 

jornalista é rara nos livros, embora este quadro de abstinência acadêmica em relação ao 

esporte já mostre sinais de mudança. Segundo Leandro, dentre as raras referências sobre o 

tema, o autor francês Eduard Seidler atua como o mais antigo órgão esportivo no mundo, o 

inglês Bells Life. Fundado em 1838, passou a se denominar Sporting Life. Seu surgimento 

ocorre com o fortalecimento de clubes e federações na era moderna do esporte mundial, 

caracterizada pela organização em instituições. 

Como se pode confirmar uma das principais características do esporte nacional é a 

preferência pelo futebol. Em outros países como Estados Unidos e Austrália, existe um 

investimento pesado nos esportes olímpicos. São valorizadas as competições internacionais de 

outras modalidades, como natação, vôlei , basquete, beisebol , atletismo e judô. Nota-se que o 

Brasil pretende seguir o exemplo destes países e começar a formar centros de treinamento 

para todos os esportes considerados olímpicos. Para Leandro (1992), nestes primórdios, o 

L’Equipe, primeiro diário esportivo do mundo, é uma demonstração pelo estilo e linguagem 

de que, a tradição da crônica iniciada com Homero, antecede o jornalismo esportivo como 

gênero e campo especializado, capaz de constituir editoria fixa.  

Os jogos Pan-americanos são considerados como a olimpíada das Américas. A 

organização e o preparo dos principais estádios, das estruturas e dos complexos esportivos 

remontam, felizmente, o cenário esportivo brasileiro e internacional. Os atletas são as estrelas 

e os repórteres viram agentes da notícia esportiva, ou seja, da informação.  Alguns esportes, 

como o hipismo, possuem uma longa historia nos jogos olímpicos e retratam a vontade e a 

luta para a glória. Segundo Leandro (1992), o hipismo entrou nas páginas dos jornais no 

século XIX. Até então, só obtinham espaço na imprensa o boxe inglês e francês, o iatismo e a 

esgrima. Os pioneiros do jornalismo esportivo despontam nos jornais populares. 

O neo-olimpismo do Barão Pierre de Coubertin em sua luta para reorganizar os jogos 

olímpicos, teve papel decisivo para consolidar o esporte como tema social da mais alta 
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relevância. Houve a criação de eventos simultâneos, como os jogos da Oceania, da Ásia, da 

Europa e das Américas. O jornalismo esportivo remonta a preocupação com o entretenimento 

e o esporte saudável na área educacional e competitiva. 

No Brasil, a natação e o judô estão ganhando mais adeptos pela realização de trabalhos 

bem sucedidos com crianças carentes. Em Santa Maria, o Projeto Mãos Dadas
6 oferece aulas 

de judô a crianças carentes da cidade, transformando-as em verdadeiros esportistas 

disciplinados e campeões no esporte e na vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 O Projeto Mãos Dadas criado em 1998 é um projeto social que atende crianças carentes da escola Castelo 
Branco, no bairro Boi Morto em Santa Maria. 
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4 AS ROTINAS PRODUTIVAS E OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE  

 

A noticiabilidade e as rotinas produtivas transformam a análise midiática e cultural de 

um meio comunicacional. Em Santa Maria, as três rádios locais analisadas possuem uma 

rotina midiática privilegiada, com acesso à web. 

A internet e o rádio transformaram-se em importantes alicerces para o agendamento 

das pautas produtivas analisadas. Nas rádios Imembuí e Guarathan, ocorrem a constante 

atualização das notícias graças à rede mundial de computadores. Ganham os ouvintes, que 

ficam sabendo dos principais fatos do dia veiculados no rádiojornalismo e na web.  

Para Oliveira7, a cobertura dos jogos Pan-americanos demonstrou isso. Houve 

consistência e instantaneidade nas informações dos acontecimentos ocorridos no Rio de 

Janeiro, colhidas via web. 

Segundo Mauro Wolf (1998), a noticiabilidade é o processo de instrumento propício 

para a ação e informação dos acontecimentos, devido ao fato dela estar relacionada a uma 

quantidade finita de notícias. Para ganhar o status de notícia, o fato deve possuir atributos 

compatíveis com os valores-notícia. Eles são os componentes fundamentais da noticiabilidade 

e constituem regras que guiam o trabalho do jornalista, sugerindo o que deve ser recolhido, 

omitido ou realçado. 

De acordo com um dos apresentadores do programa Radar Esportivo, da Rádio 

Universidade, Raero Monteiro8, as rotinas produtivas fazem parte de uma cadeia de elementos 

construídos para a informação.  

Já Lima, ressalta a importância dos contatos e das fontes para a obtenção da notícia. O 

santa-mariense esteve no Pan do Rio de Janeiro e realçou a questão das rotinas produtivas na 

rádioweb, como um meio novo e eficaz de cobertura em tempo real e simultâneo dos fatos 

acontecidos durante o dia.   

Para o ex-treinador do Projeto Canoagem na Escola, Dotto, a informação dos 

acontecimentos esportivos no meio radiofônico tem deixado as reportagens e notícias 

superficiais, sem aprofundamento e sem consistência, mesmo com a utilização da internet 

como ferramenta de busca e veiculação. 

                                                           
7 Renato Oliveira é produtor do programa Mesa Redonda, jornalista e radialista da Rádio Guarathan. Entrevista 

concedida em 10 de junho de 2007.  

 
8 Raero Monteiro é um dos apresentadores do programa Radar Esportivo da Rádio Universidade. Entrevista 

concedida em 15 de maio de 2007. 
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Conforme Castells (1999), de fato, a revolução tecnológica de hoje muda a experiência 

de mundo como aconteceu na Revolução Industrial,quando surgiram novas relações técnicas 

de produção, relações sociais e de poder, baseadas na propriedade privada dos meios de 

produção e no tipo de superestruturas características do capitalismo. Castells acrescenta que, 

“a mudança é tão cultural e imaginativa quanto tecnológica e econômica”. Para ele, a web é 

um novo conceito de modelo social adquirida pela comunicação e pela informação das novas 

tecnologias, porque a internet permite o contato com as formas e relações dos meios da vida, 

o que constitui um paradigma na socialização das relações sociais e comunicacionais.  

O jornalismo esportivo brasileiro sofre um pouco com o preconceito em relação a 

outras áreas do jornalismo, como a política e a econômica. Isto acontece por apenas se fazer a 

cobertura das competições no momento em que elas ocorrem e não estimular o antes e o 

depois do evento esportivo. A desorganização de boa parte das federações esportivas não 

possibilita aos jornalistas do meio obterem informações de determinadas modalidades, como 

vôlei, futsal, judô, basquete e handebol, por exemplo. Muitos sites estão desatualizados ou 

temporariamente fora do ar.  

Para Marques (2005), a cobertura midiática esportiva depende da organização das 

confederações de esportes olímpicos nacionais e dos dirigentes das determinadas 

modalidades. Ele afirma que, o monopólio dos dirigentes sobre o esporte também determina a 

segmentação e a emissora, na qual muitos torneios serão transmitidos. A cobertura esportiva 

dos esportes olímpicos ocorre de dois em dois anos por existir jogos Pan-americanos e 

Olimpíadas. Para o autor, a importância no Brasil é muito maior para o futebol porque ele 

atrai audiência e lucro para as emissoras de rádio e televisão.  O esporte é uma atividade física 

que não é imune aos interesses pessoais, culturais e financeiros. Assim, o marketing e o 

monopólio dos dirigentes dominam determinados horários dentro das grades de programação 

esportivas. Isso ocorre porque os cartolas determinam a venda dos direitos do torneio ou 

campeonato para as emissoras de rádio e televisão, que, muitas vezes, desrespeitam o ouvinte 

ou telespectador.  

No caso da TV, a escolha dos horários é feita de acordo com a sua programação e 

interesse. Na era da web, a organização do jornalista esportivo é um pouco precária. Marques 

observa que, os profissionais que atuam na área não dispõem de uma estrutura adequada para 

fazer o seu trabalho. Existem fatores que interferem na qualidade e na qualificação do 

jornalista esportivo atual, como a ausência da estrutura nas redações e a omissão dos veículos 

e dos cursos de jornalismo na capacitação do profissional da área do esporte. A internet, que 

deveria auxiliar os repórteres esportivos da atualidade, omite fatos e não apura alguns 
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acontecimentos. Isso reflete negativamente, porque os repórteres vivem de questões 

superficiais, pois eles não podem ter em mãos as ferramentas e os materiais que permitam 

estimular o avanço da cobertura esportiva. Dados estatísticos, história das modalidades 

esportivas e perfil dos atletas, conforme Marques são pouco utilizados pelos provedores e 

meios ligados ao ciberespaço. O público ligado ao esporte fica sem estas informações.  

O jornalismo esportivo na internet, segundo Coelho (2003), transformou a década de 

90 no Brasil. A febre da web impulsionou alguns mercados de renome internacional como 

Europa e Ásia. O fenômeno da comunicação esportiva pelo ciberespaço surgiu com a criação 

e a seleção de notícias esportivas em sites dos Estados Unidos em 1989. O jornalismo 

esportivo na rede tornou-se um negócio de milhões de dólares por apresentar simultaneidade, 

instantaneidade e jornalistas conceituados na área esportiva. Assim, a utilização da web 

possibilitou o avanço das tecnologias e a informação consistente através da mídia mundial. O 

“boom” da internet transformou jornalistas esportivos em especialistas de notícias esportivas 

pela web. Os repórteres trocaram as redações de revistas e jornais por salários maiores em 

sites da web.  Porém, Coelho acredita que a alegria da internet durou pouco. No início de 

2001, os sites passaram por dificuldades financeiras em virtude das altas folhas salariais que 

eram pagas aos jornalistas de renome e os novos anunciantes não se interessaram pela nova 

mídia. Os sites que apostaram no jornalismo esportivo tornaram-se profissionais na seleção de 

noticias e auxiliaram para que as rádios utilizassem o meio como uma fonte de informação.  

Para o repórter do programa Radar Esportivo da Rádio Universidade, Tiago 

Medeiros9, a internet possibilita a seleção das notícias esportivas com bastante qualidade.  

Para ele, a rotina produtiva do programa deve incluir notícias vinculadas e produzidas através 

da web.  Ele salienta que sem a internet, a globalização não existiria.  

Para Lima, a internet durante os jogos Pan-americanos de 2007, transformou-se num 

meio comunicacional apto para ajudar as outras mídias, como o rádio e televisão, na seleção 

de notícias sobre esporte. Ele relata que, durante o Pan do Rio de Janeiro, criou o website 

Saúde pela Prática10, que veiculou diariamente boletins com textos e fotos do evento, direto 

do Rio de Janeiro para os outros estados do Brasil. O jornalista diz que a web serviu também 

para relatar e enviar boletins eletrônicos diários, com notícias esportivas de modalidades 

como canoagem e handebol, tidas como prioritárias em sua cobertura no evento. 

                                                           
9 Tiago Medeiros é apresentador do programa Radar Esportivo da Rádio Universidade.Entrevista concedida em 

15 de maio de 2007. 
10 Website Saúde pela Prática, para consulta, www.saudepelapratica.com.br. Acesso em 15 de junho de 2007. 
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De acordo com Campos11, o Pan realizados entre os dias 13 e 29 de julho deste ano 

teve como foco principal a polarização de interesses. Esses interesses, segundo ele, foram 

trazer pela primeira vez os jogos olímpicos para a América do Sul em 2016, além de criar 

centros de excelência para a produção de novos atletas para o esporte nacional.  

Desta forma, o Pan dividiu as expectativas com relação a especialistas em esporte e 

mídia. Segundo Campos, um foco muito positivo e comum aos repórteres esportivos é a 

qualidade das competições e os índices esportivos alcançados pelos atletas. Para ele, existe 

um olhar diferente em relação às competições realizadas no Brasil, que é considerado um país 

subdesenvolvido, cheio de novos talentos esportivos e com pouco dinheiro.  Isso tudo enfoca 

os interesses econômicos vigentes no torneio e a gestão do evento. Conforme Campos, 

torneios como os jogos Pan-americanos devem trazer heranças sociais e esportivas para a 

nação brasileira, como por exemplo, a criação de novas instalações esportivas e a melhoria na 

segurança e na saúde do estado carioca. Devem ainda, trazer novos adeptos a esportes pouco 

conhecidos do público, como o badminton.  

No âmbito cultural e midiático, em relação ao jornalismo nacional e internacional 

existem algumas divergências. Para os repórteres nacionais, o Pan do Brasil realizado em 

2007 é considerado um marco na historia do esporte mundial e nacional, e possui uma 

importância significativa com porte elevado e estrutura de primeiro mundo. Para a imprensa 

norte-americana, os jogos Pan-americanos são considerados uma competição de pequeno 

porte olímpico, e de menor qualidade já que a maior potência olímpica, os Estados Unidos, 

não enviou os seus principais atletas em atividade para as disputas das modalidades da maior 

competição das Américas.  

Lima observa que, o Pan deveria ser mais valorizado pela Organização Desportiva 

Pan-Americana (ODEPA) e pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Uma das idéias 

propostas por ele seria a seletiva das Olimpíadas das 42 modalidades inscritas no Programa 

Esportivo Pan-americano, pois assim, os países de tradição como os Estados Unidos e Cuba 

seriam obrigados a serem representados pelos seus melhores atletas olímpicos. 

 

 

                                                           
11Anderson Gurgel Campos é mestre em Comunicação e Semiótica pela Puc-São Paulo, vice-diretor da 

faculdade de Comunicação Social da Universidade de Santo Amaro (Unisa).  
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5 PAN 2007: A ESTRUTURA E A QUALIFICAÇÃO  

 

 

Os Jogos Pan-americanos Rio 2007, foram considerados pelo presidente da 

Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA), Mario Vázquez Raña, como os melhores 

de todos os tempos. Segundo ele, a estrutura teve uma qualificação olímpica. Para Vasquez, a 

cobertura esportiva midiática dignifica a cobertura dos esportes considerados olímpicos e que 

participam do programa ODEPA. 

 Conforme o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COI), Carlos Arthur Nuzman, 

a estrutura das rádios e televisões de ponta, como Globo e Bandeirantes, possibilitam a 

injeção de capital para a cobertura das competições nacionais e internacionais dos esportes 

considerados olímpicos.   

Segundo Lima, o Pan 2007 foi o máximo naquilo que a cidade do Rio de Janeiro pôde 

oferecer para os atletas e turistas que estiveram nos jogos, bem como a estrutura necessária 

para a imprensa nacional e internacional. Para ele, alguns problemas como à falta de estrutura 

da cidade do rock, local em que eram disputados os jogos de softbol e beisebol, não afetou a 

cobertura esportiva e o evento. O Comitê Organizador dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 

(CO-Rio) utilizou a mesma instalação para poupar gastos e priorizar um maior conforto para 

os atletas e a imprensa que disputavam e cobriam, respectivamente, o beisebol e o softbol. 

Ainda conforme Lima, o Centro de Imprensa apresentou belas instalações com a utilização da 

internet, informações de jornais e revistas e equipamentos eletrônicos, como televisão e rádio, 

que auxiliaram na cobertura dos jogos. 

 Segundo o Portal Terra, os vereadores do Rio de Janeiro decidiram criar uma CPI 

para apurar eventuais irregularidades ocorridas com o dinheiro investido nos atletas e nos 

estabelecimentos esportivos construídos para o Pan do Brasil. 

O estádio “Engenhão”, por exemplo, complexo que abrigou as provas de atletismo, foi 

orçado em 166 milhões de reais, mas o gasto ficou em torno de 400 milhões de reais. Tal 

quantia poderia ser investida na base do esporte brasileiro, com a formação de novos atletas 

vindos da escola. A corrupção no esporte é algo que acontece algumas vezes nos eventos de 

grande porte. A organização e a estrutura mobilizadas em torno do torneio Pan-americano foi 

algo extraordinário, porém alguns problemas atrapalharam o bom andamento da competição, 

como as questões climáticas e incidentes como um roubo ocorrido a um atleta dos Estados 

Unidos que competia na categoria remo, e também a falta de condições dos campos de 

beisebol e softbol.  
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Para completar o ciclo brasileiro do torneio em 2007 um caso de doping revelado logo 

após o encerramento da competição. O episódio foi divulgado dia 02 de agosto e ocorreu com 

o ciclista colombiano Libardo Niño, medalha de prata na prova contra o relógio. Em casos 

como este a ODEPA e o COB deveriam ter agido com antecedência na investigação das 

substâncias utilizadas pelo atleta. 

Segundo Helal (1995), a representação social dos ídolos forma-se através de uma 

representação de figuras fundamentais na produção de eventos por exercer um enorme 

fascínio na comunidade. O esporte é uma forma de sobrevivência porque muitos atletas saem 

das ruas a procura de uma vida mais digna e civilizada. O Pan-americano 2007 mostra 

histórias curiosas de atletas do interior do Brasil. Para ele, existe uma grande diferença entre 

os ídolos do esporte e os ídolos de outros universos onde os primeiros são considerados heróis 

e os segundos raramente possuem o dom e a qualidade de ser ídolo. Ainda conforme o autor, 

um fenômeno midiático não consegue sustentar-se por bastante tempo sem a presença de 

heróis, estrelas ou ídolos. São os ídolos do esporte que levam as pessoas a identificarem-se 

com o determinado evento. A cada evento esportivo realizado no Brasil os atletas buscam o 

aperfeiçoamento e a qualificação.  

A organização dos jogos Pan–americanos, pretendiam revelar ao mundo uma 

organização de primeira linha. Assim, os atletas da região de Santa Maria estavam inseridos 

neste contexto, de mitos e heróis, e estiveram inseridos neste evento para proporcionar à 

cidade uma colocação honrosa na canoagem, por exemplo.  

O jornalismo local possui a missão de noticiar as informações e proporcionar um 

espaço maior aos atletas da cidade. Santa Maria contou com três atletas que disputaram 

medalhas pelo Brasil no Pan: Naiane Fragoso Pereira, Jonathan Maia de Oliveira e Givago 

Ribeiro, todos da canoagem.  

 A análise de um esporte particular é independente do conjunto das práticas esportivas, 

pois é preciso pensar no espaço das práticas esportivas como um sistema para compreender 

seu valor instintivo. Os esportes olímpicos refletem a superioridade da relação entre as mídias 

e a relação ídolo, herói, de determinadas modalidades esportivas que representam o Pan-

americano 2007 (Bordieu, 1990). 

Conforme a atleta Natália Falavigna12, em entrevista veiculada no site Terra no dia 1º 

de agosto, a avaliação dos jogos Pan-americanos do Brasil foi muito positiva, porque 

                                                           
12 Natália Falavigna é atleta de taekondo. Campeã mundial em 2005 e vice-campeã Pan-americana em 2007.  
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transmitiu segurança aos atletas, certeza de que o país possui condições concretas de sediar 

qualquer evento internacional. Os ginásios apresentaram estruturas concretas para as 

competições do taekondo e a Vila Olímpica segundo a esportista, é de primeiro mundo.  

Para o Ministro do Esporte, Orlando Silva, o desafio será manter o esporte na agenda 

nacional, aproveitar da melhor maneira possível as novas instalações e construir centros de 

treinamentos.  O país possui condições de tornar-se uma potência esportiva, e para isso é 

fundamental uma política para garimpar novos talentos na escola, para desenvolver o esporte 

nacional. Prática semelhante existe em Cuba, o que torna o país caribenho um grande criador 

de talentos esportivos. 

 Lima acompanhou de perto algumas competições do Pan, como a canoagem, por 

exemplo, modalidade que teve representantes de Santa Maria e que recebeu atenção especial 

do radialista. Ele transmitiu as principais informações da modalidade no pan do Brasil. A 

Rádio Gaúcha de Porto Alegre fez a transmissão dos principais esportes coletivos brasileiros, 

como futsal, futebol, vôlei, basquete e handebol. Ofereceu aos ouvintes, também, informações 

concretas dos esportes individuais e o número de medalhas conquistadas durante o evento 

esportivo. 

Já a Rádio Guarathan, associada à Rádio Guaíba de Porto Alegre, transmitiu poucos 

eventos esportivos para a cidade. A emissora santa-mariense não enviou representantes para o 

Rio de Janeiro e as informações do evento eram tiradas da internet e lidas pelos locutores da 

Guarathan. A seleção de notícias do Pan 2007 feita pelos locutores da Guarathan utilizou as 

informações tiradas de sites da internet, como: Terra, Uol e Globo.com.  

As modalidades mencionadas nas notícias foram: atletismo, futebol, esportes coletivos 

como futsal, voleibol e natação. Outras modalidades, tidas como não tradicionais, não foram 

comentadas.  

O foco principal do programa Mesa Redonda da Rádio Guarathan, ficou em cima dos 

esportes coletivos como: basquetebol, voleibol e futsal, com esporádicas informações sobre 

competições e classificações individuais dos atletas do país. 

A forma de criar a infra-estrutura necessária para os jogos Pan-americanos credencia o 

Rio de Janeiro para sediar competições esportivas os como campeonatos mundiais e 

Olimpíadas. O Pan 2007 gerou gastos que triplicaram o orçamento do evento esportivo para 3 

bilhões de reais. Segundo Heinemann (1993), são necessárias duas ferramentas, a primeira é 

um conceito mínimo sobre economia do esporte, em que se pode entender a economia dos 

jogos Pan-americanos e alguns pensamentos sobre a importância dos discursos midiáticos. 

Para ele podem-se diferenciar dois tipos de atividades esportivas que são propícias 
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economicamente para o povo de um determinado país ou região, uma delas é a prática 

esportiva da população com os interesses pelos assuntos e os efeitos econômicos que derivam 

destas atividades esportivas. Um segundo grupo, com repercussões econômicas do esporte e 

dos grandes eventos como Mundiais e Olimpíadas, das atividades esportivas de maior 

impacto, casos do atletismo, do futebol e do voleibol. Ainda segundo ele, os dois tipos de 

atividades transformam a amplitude do impacto da economia sobre o esporte quando cruzadas 

com as quatro categorias da economia, que são diferentes entre si. São elas: valor econômico 

de oferta e demanda, importações e exportações, mercado de trabalho e efeitos externos. Os 

estudos dos impactos econômicos do esporte crescem junto com a evolução do esporte como 

espetáculo e negócio midiático. O Pan gerou uma agenda com fins lucrativos para a sociedade 

do estado do Rio de Janeiro, como a redução da violência e a promoção da saúde na cidade e 

no estado.  

Conforme Landowsky (1992), de forma distinta daquilo que se defende nas faculdades 

de jornalismo, os veículos midiáticos constroem a realidade a partir de interações com seus 

públicos, no plano do discurso. É o que da o sentido de mundo através da janela midiática.  

Para Pinto (2006), os jogos Pan-americanos como processos comunicacionais 

desenvolvem-se como objetos culturais e produtos para arrecadar fundos para o comitê 

organizador do evento. 

  

5.1. O PAN, O RÁDIO E A SELEÇÃO DE NOTÍCIAS VIA WEB 

 

Os jogos Pan-americanos do Brasil transformaram-se em agentes do avanço 

tecnológico para a conquista da informação pela internet. A mídia eletrônica possui várias 

pautas através do ciberespaço. Conforme (COSTA apud MARQUES, 2005), muitas 

emissoras já possuem sites na internet, o que possibilita ao internauta navegar na rede 

enquanto ouvem suas rádios preferidas. A diferença com o rádio tradicional é o preço do 

computador, do uso da linha telefônica e da necessidade de dominar os recursos da 

informática para se conectar. Conforme considera Marques, a web facilita a seleção de 

notícias nacionais e internacionais, bem como possibilita uma maior interação entre 

apresentador e ouvinte.  

O ciberespaço forma um meio rápido e fácil para a seleção de notícias, algo muito 

comum nas rádios santa-marienses. Uma forma simples seria a seleção, coleta e informação 

baseada em reportagem feita pelo radialista ou repórter. Segundo o apresentador do programa 

Radar Esportivo, da Rádio Universidade, Monteiro, a conexão entre seleção de notícias e 
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internet favorece a globalização e o avanço da tecnologia, o que acabou contribuindo na 

realização dos jogos Pan-americanos.  

Muitas emissoras atuam na rede, no entanto, as emissoras locais continuam na 

liderança. Portanto, ao mesmo tempo em que vivemos a globalização, o rádio também passa 

por um momento de segmentação, em que cada emissora possui uma determinada linguagem, 

perfil de público e estilo de programação (COELHO, 2003).  

O programa Radar Esportivo vai ao ar todos os sábados, das 11h 05min às 13h, pela 

Rádio Universidade de Santa Maria. Possui um formato voltado para a informação local e a 

seleção de notícias via internet para as informações nacionais e internacionais.  

O rádio remonta o imaginário em real e transmite uma sensação de imaginação. O 

esporte no meio radiofônico, assim como qualquer outra cobertura, transmite aos ouvintes 

uma sensação de amor ou ódio. O modelo eletrônico substitui a apuração jornalística ao 

utilizar a internet como fonte para um meio de comunicação, ou seja, o rádio. Este elemento 

pode de grande impacto para a seleção, coleta e análise dos dados de produção (COELHO, 

2003). 

Segundo Marcondes Filho (2000), o panorama atual da sociedade reflete na questão 

das inúmeras modificações e inovações tecnológicas e comunicacionais da atualidade. 

Segundo ele, as redes comunicacionais possuem um intenso desenvolvimento técnico e 

científico presente no final do século XX e inicio do século XXI. As novas tecnologias 

contribuíram em parte para o avanço da sociedade em termos econômicos, sociais e políticos 

e contribuíram para a globalização da informação com rapidez e instantaneidade. A web 

constitui-se num avanço que transmite o real panorama da globalização e das tecnologias 

mundiais.    

Para Medeiros, a interação entre web e rádio é fundamental para que as informações 

vindas de locais distantes possam ser transmitidas no ato. Conforme ele, a interação entre a 

web e o rádio possuem pontos positivos, como a notícia pronta, feita com seriedade e os 

pontos negativos, como a superficialidade da informação. O apresentador acredita que o rádio 

e a web fazem um belo casamento na transmissão de eventos esportivos como jogos Pan-

americanos e Olimpíadas. 

Segundo Kroker e Cook (1991), a técnica surgiu como um sistema que organiza o 

mundo em crise, e possui como principal exemplo de novo meio comunicacional a internet. 

Para Doto, a superficialidade da informação no rádio e na web não reflete o esforço dos 

atletas para a conquista de um campeonato, seja ele de qual nível for.  
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A web disponibilizou para os internautas santa-marienses as principais informações 

dos jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro através deste formato cibernético definido para 

as principais competições internacionais. Segundo Saraiva (2004), a internet nacional tem um 

formato definido com seleções de notícias criteriosas e com critérios de noticiabilidades 

específicos, como o agendamento no caso dos jogos Pan-americanos de 2007. 

A tecnologia pode ser definida como o que entendemos por religião, arte, família, 

política, esporte, história e verdade. Além da forma como as novas tecnologias estejam de 

acordo com os requisitos do mundo do interagir e pensar cientifico e tecnológico 

contemporâneo (POSTMAN, 1992).  Já Pierre Lévi (1999), define o ciberespaço como uma 

evolução da comunicação e o avanço de uma nova sociedade, pois a web instaura a 

simultaneidade e trabalha em tempo real com as principais informações mundiais, o que a 

torna presente e disponível para a seleção de notícias de outros continentes, para a formação 

de uma nova mídia com a utilização do ciberespaço como fonte de notícias, como no caso das 

rádios analisadas nesta pesquisa. 

A interatividade, simultaneidade e conectividade tiveram um papel importante na 

principal cobertura esportiva dos jogos Pan-americanos do Brasil. A transmissão das notícias 

dos principais esportes nas rádios de Santa Maria, antes e depois da principal competição das 

Américas, transformou-se no principal meio de informações sobre o evento.  

A internet é um dos modos mais seguros para a obtenção de uma informação 

esportiva, é através da web que somos informados dos principais acontecimentos mundiais.  

Segundo (COSTA apud MARQUES, 2005), a internet forma um meio rápido e fácil 

para a seleção de notícias, algo comum nas rádios. Baseado nesta informação, uma forma 

simples seria a seleção, coleta e informação das reportagens feitas pelos radialistas ou 

repórteres da emissora, para não justificar uma forma de conexão com a internet e também 

não trazer impactos a sociedade e a mídia radiofônica.  Por possuir um público próprio, com 

faixas etárias determinadas, as rádios no formato AM primam pela informação em primeiro 

lugar. 

O contexto das coberturas radiofônicas através da seleção de notícias é transmitida por 

fatos reais ou fictícios que contrariam a lei da apuração jornalística. O modelo eletrônico 

substitui a apuração jornalística ao utilizar a internet como fonte para um meio de 

comunicação como o rádio. Este elemento pode exercer um grande impacto para a seleção, 

coleta e analise dos dados de produção. Isso acontece porque a internet é um meio ligado 

através de uma forma global de interação. A tecnologia digital tende a desestimular os meios 

de produção e os próprios conteúdos que liberam a formação de um novo estilo de jornalismo, 
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o que liberta os profissionais da área do contato imediato com fontes e especialistas (KOCH 

apud MACHADO, 2003). A grande parte das rádios da cidade de Santa Maria busca a 

maioria das informações em jornais e revistas de circulação nacional e na web, onde 

encontram as informações internacionais. Este fato cria uma nova forma de jornalismo sem o 

processo de seleção da notícia. 

Segundo Mauro Wolf (2003), as rotinas de produção são uma forma de organização 

específica de cada redação ou meio de produção jornalística. As fases principais de produção 

cotidiana da informação são a coleta, a seleção e a apresentação de procedimentos articulados, 

ou seja, a coleta de materiais necessários para a formação de um telejornal na televisão, ou 

rádiojornal nos meios radiofônicos. 

Para (Marques 2005), a cobertura midiática esportiva depende da organização das 

confederações de esportes olímpicos nacionais e dos dirigentes das modalidades que serão 

analisadas. Ele afirma que o monopólio dos dirigentes sobre o esporte também determina a 

segmentação e a emissora, na qual muitos torneios serão transmitidos. A cobertura dos 

esportes olímpicos ocorre de dois em dois anos por existir jogos Pan-americanos e 

Olimpíadas. No Brasil é dada mais importância para o futebol porque ele atrai audiência e 

lucro para as emissoras de rádio e televisão.  O esporte é uma atividade física que não é imune 

aos interesses pessoais, culturais e financeiros. Assim, o marketing e o monopólio dos 

dirigentes dominam determinados horários dentro das grades de programação esportivas. Isso 

porque os cartolas determinam a venda dos direitos do torneio ou campeonato para as 

emissoras de televisão, que, muitas vezes, desrespeitam o telespectador. Esse desrespeito está 

ligado a questão dos horários dos jogos, onde a escolha  dos horários é feita de acordo com a 

programação e o interesse de cada emissora.  

Na era da web, a organização do jornalista esportivo é um pouco precária. Os 

profissionais que atuam na área não dispõem de uma estrutura adequada para fazer o seu 

trabalho. Alguns fatores interferem na qualidade e na qualificação do jornalista esportivo 

atual, como a ausência da estrutura nas redações e a omissão dos veículos e dos cursos de 

jornalismo na capacitação do profissional da área do esporte. A internet, que deveria auxiliar 

os repórteres esportivos da atualidade, omite fatos e não apura acontecimentos com precisão. 

Este fato reflete negativamente, porque desta forma, os repórteres da área vivem de questões 

superficiais, pois eles não podem ter em mãos as ferramentas e os materiais que permitam 

estimular o avanço da cobertura esportiva. Dados estatísticos, história das modalidades 

esportivas e perfil dos atletas, são pouco utilizados pelos provedores e meios ligados ao 

ciberespaço. O público ligado ao esporte fica sem estas informações (MARQUES, 2005). 
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6 OS ATLETAS BRASILEIROS NO PAN 2007  

 

 Segundo Erbolato (1979), os atletas formam os principais personagens dos torneios 

nacionais e internacionais. Para entrevistá-los, o jornalista utiliza-se de saberes 

comunicacionais que envolvem o entender e o compreender a carreira de determinado 

esportista dentro de determinada competição. O jornalista esportivo tem como virtude 

expressar e entender como o atleta tem meios para vencer os seus adversários, como por 

exemplo, o fator altura, velocidade e o treinamento diário do atleta. O repórter esportivo 

explora a entrevista antes, durante e após das competições. Ele interfere com relação ao novo 

aspecto e tem um referencial específico do fundamento que o atleta vai explorar dentro do 

torneio. Se o atleta errar ele pode perder, mas se vencer significa que ele transformou o início 

do acerto em vitória certa. As perguntas feitas pelos jornalistas são transmitidas de acordo 

com o evento esportivo que vai ser transmitido no seu veículo de comunicação. O que 

consiste em um meio eficaz de transformar as respostas dos competidores em fatos ligados à 

realidade das competições de esportes coletivos, como: basquete e futebol, por exemplo. Pois, 

existem fatores e diferenças que transformam cada atleta em um jogador diferente do outro. 

Esses fatores são a genética, o treinamento e a preparação física de cada um, o que influencia 

muito na questão do universo esportivo atual. 

A questão da preparação física é um elemento substancial que interfere nos resultados 

de um torneio especifico. Uma série de resultados negativos de um atleta pode estar 

relacionado à má condição física dele. Citamos como exemplo uma contusão que possa 

atingir seriamente, uma desnutrição ou uma preparação física inadequada em relação à 

adaptação do local da disputa, como clima e altitude.  

O trabalho do repórter é estar atento aos últimos resultados do competidor, transformar 

e interagir com as condições de cada equipe. Conforme Lima, o repórter esportivo deve 

sempre informar com nitidez tudo aquilo que ele averigua e sabe.  

 Para Marques (2005), a preparação da reportagem esportiva é diferente da maioria dos 

outros setores do jornalismo convencional. Ela possui aspectos distintos, como o 

levantamento de pauta para fornecer informações extras e ajudar no trabalho do jornalista. 

Dessa forma, os dados são elaborados com tempo, o pauteiro e o repórter encarregam-se de, 

caso existam, inserir novas informações na matéria. Ainda conforme Marques, o jornalismo 

trabalha com um embasamento textual e dados inseridos pela equipe de reportagem. Este fato 

é determinado por acontecimentos que dependem da cobertura do evento esportivo. No 



32 

 

jornalismo esportivo, a data e o local da competição já estão preventivamente marcados, pois 

tudo que envolve o acontecimento é importante para prender a atenção do ouvinte. 

 A pauta é importante, pois possui elementos que são essenciais para que a reportagem 

se desenvolva. A reportagem possui dados que aproximam o jornalista do acontecimento para 

transmitir com clareza e coesão a informação. Para Erbolato (1979), a matéria esportiva é o 

conjunto de informações que são relatadas antes, durante e após a competição.  

A notícia de qualquer disputa esportiva deve ser elaborada de forma tranqüila e 

interessante, com a apuração e a checagem da informação antes da publicação, ou, nos casos 

do rádio e televisão, antes de falar ao ouvinte ou telespectador (MARQUES, 2005).  

Segundo Melo (2003), as notícias colhidas com a pesquisa da história dos atletas e 

entrevistas com as primeiras fontes permitem ao profissional da comunicação esportiva 

preparar as entrevistas e escolher informações que acrescentem dados para a realização da 

matéria.  

Na opinião de Anderson Carpes13, a notícia esportiva exige uma necessidade maior de 

pesquisas e entrevistas com várias fontes relacionadas a modalidade de esporte  sobre a qual 

se pretende escrever. No caso do Pan-americano, a canoagem do Brasil possuía três santa-

marienses que eram titulares das categorias: k1, k2 e k4. No feminino, Naiane Fragoso Pereira 

e no masculino, Jonathan Maia e Givago Ribeiro. Os três canoístas foram formados no projeto 

Canoagem na Escola. 

 O Rio-Centro é um complexo que foi feito especialmente para a disputa da competição 

Pan-americana, sendo assim trouxe contribuições para o esporte brasileiro e para a cidade do 

Rio de Janeiro. Porém, trouxe também, muitos prejuízos. Os grandes eventos esportivos 

urbanos tendem como impacto, transformar as cidades num conjunto que prioriza o lazer e o 

esporte.  

Segundo Passini14 as ações e idéias ligadas ao evento internacional tiveram 

intervenções pontuais, falta de transparência nas decisões, desapropriações de comunidades 

carentes e também despertou a insatisfação de diferentes segmentos da sociedade civil. A 

geografia dos esportes consiste no estudo da dimensão espacial da atividade esportiva, (Atlas 

                                                           
13 Anderson Carpes é radialista e acadêmico de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria ele ainda 

apresenta o programa Radar Esportivo. 

 
14 Isabel Passini fez seu trabalho final de graduação para o curso de Geografia sobre as instalações esportivas do 

Pan-americano Rio 2007. Entrevista realizada em 23 de julho de 2007, via telefone. 
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do Esporte no Brasil, 2005). Neste sentido, o estudo resume-se às atividades relacionadas aos 

jogos Pan-americanos, as instalações esportivas como estádios, ginásios, centros desportivos 

que constituem importantes meios urbanos de grande porte. Estas são construções que 

permanecem na cidade, adquirindo uma outra função após a execução dos jogos.  Ainda 

segundo Passini, a Vila Pan-americana pode ser considerada uma instalação duradoura e 

própria para abrigar famílias na cidade do Rio de Janeiro. Considerando a sua localização, no 

bairro da Barra da Tijuca e o preço dos imóveis, fica claro o direcionamento deste 

empreendimento às classes média e alta e não às comunidades de baixa renda que sofrem com 

o déficit habitacional da cidade.  

 O evento Pan-americano teve como grande organizador o presidente do Comitê 

Olímpico Brasileiro, Carlos Artur Nuzman15, que foi um fiel promotor do torneio realizado 

pela ODEPA no Brasil. Assim através do comando forte do comitê, o Brasil conseguiu 

mostrar ao mundo que é capaz de sediar grandes eventos ligados aos esportes olímpicos. A 

cada conquista as emissoras de televisão gritavam e comemoravam junto com os atletas 

brasileiros, enquanto as emissoras radiofônicas da cidade de Santa Maria apenas transmitiam 

as notícias com pouca animação e com muita superficialidade, sem nenhum aprofundamento, 

com relação às conquistas e aos benefícios que o esporte olímpico e amador pôde transmitir 

para as crianças e adolescentes.  

O encerramento da 15º edição dos Jogos Pan-americanos propiciou profundas 

reflexões. Atletas, governos, torcidas, voluntários, mídia, turismo, orçamento, civilidade, 

organização, são alguns dos componentes que, merecem considerações para o entendimento 

do esporte como forma de propaganda para o país.  

 Segundo Nuzman, foram 659 atletas, a maior delegação do Brasil já presente em jogos 

Pan-americanos. Deste montante de esportistas, o país conseguiu ganhar medalhas em 37 

modalidades. O Brasil se preparou convenientemente no intuito de aproveitar as facilidades de 

um Pan local para inscrever o máximo possível de atletas e aumentar as chances de medalhas.  

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Carlos Artur Nuzman é presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, um dos organizadores do Pan - americano 
no Brasil. 
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7 ANÁLISE 

 

 Como base para a análise proposta neste estudo, utilizamos três programas 

radiofônicos apresentados em três emissoras diferentes na cidade de Santa Maria.  

 

7.1 JOGOS PAN-AMERICANOS REVISADOS 

 

 O programa apresentado na Rádio Imembuí, teve duração de quatro meses e começou 

em março, estendendo-se até julho de 2007. Seu formato ficou voltado para boletins que 

falavam sobre o evento Pan-americano. A duração dos programas girou em torno de cinco 

minutos, com apenas um quadro. O radialista Clery Quinhones de Lima apresentava o 

programa das 16h e 50min até as 16h e 55mim. As notícias veiculadas eram baseadas em 

informações retiradas de sites da web e também nas apurações que o próprio profissional 

realizava.  

 

7.2 MESA REDONDA 

 

 Diferentemente do programa da Rádio Imembuí, que foi criado apenas para ser 

veiculado durante o período de realização do Pan 2007, o programa Mesa Redonda da Rádio 

Guarathan é um programa com apresentação semanal que vai ao ar todas as segundas-feiras 

das 20h às 21h. O programa é produzido pelo jornalista Renato Soares de Oliveira e é 

apresentado pelo radialista André Campos. A grande maioria das notícias abordadas pela 

programa estão ligadas ao futebol da capital com a dupla grenal (Grêmio e Internacional 

POA) e com o futebol da cidade com a dupla rional (Riograndense e Internacional SM). 

Durante o Pan-americano, este programa falou um pouco sobre as modalidades olímpicas 

como vôlei, basquete, futsal e handebol.  

 

7.3 RADAR ESPORTIVO 

 

 Apresentado pela Rádio Universidade, é um programa jornalístico que destaca os 

eventos esportivos locais e regionais. Vai ao ar aos sábados das 11h e 05 mim até às 13h. 

também destina espaço para notícias estaduais, nacionais e internacionais. O rádiojornal 

apresenta a realidade esportiva de Santa Maria e cobre o atletismo, o futebol, o 

automobilismo, o basquete, além do vôlei e do futsal. O programa abre espaço para as 
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modalidades individuais e coletivas em evolução na cidade. Na pauta encontramos 

entrevistas, reportagens, comentários, notícias, quadros e um toque muito especial dos sons do 

esporte, com a equipe jovem de estudantes de Jornalismo da UFSM. O Radar Esportivo está 

no ar desde a década de 1980, sendo apresentado no seu início pelos professores de Educação 

Física da UFSM, Cyro Knackfuss e Sérgio Carvalho. Atualmente o Radar, carinhosamente 

chamado, tem a participação dos acadêmicos de Jornalismo Anderson Carpes, Fernando 

Meneghetti, Raero Monteiro, Tiago Medeiros e Viviana Fronza. O árbitro Síndio Machado 

tem o quadro A Regra do Jogo e o veterinário e pesquisador esportivo Sérgio Cláudio Engel, 

de Cachoeira do Sul, conta tudo em Histórias do Futebol. Também são presenças certas os 

comentários de Renato Molina, sobre automobilismo, e de Gilson Piber, sobre o que de mais 

importante acontece no esporte. 

  

 Levando-se em consideração os jogos Pan-americanos, evento de porte olímpico 

realizado entre os dias 13 e 29 de julho de 2007, na cidade do Rio de Janeiro, consideramos 

que o evento poderia ter contato com um número maior de profissionais na área esportiva 

ligados as rádios do interior do estado do Rio Grande do Sul. A cidade de Santa Maria é 

conhecida por ser um pólo de estudantes, por possuir diversas Universidades e faculdades, 

dentre elas uma Universidade Federal que forma profissionais qualificados na área do 

jornalismo todos os anos. Através destas evidências pode-se chegar a conclusão de que as 

rádios estudadas investem pouco nas grandes coberturas esportivas de outros esportes como 

boxe, judô, natação, voleibol e basquetebol. Levando-se em conta um evento esportivo tão 

importante para o país, observou-se que a cobertura esportiva das três rádios analisadas 

refletiu a falta de profissionais qualificados, que na falta de opções, utilizaram-se da web 

como forma de fonte e seleção das notícias que foram transmitidas aos ouvintes. Desta forma, 

estas informações foram ao ar com demasiada superficialidade. Segundo Doto, a 

superficialidade não reflete a relação entre as notícias e o radialismo em geral. 

A comunicação esportiva nas rádios analisadas enfocou a questão da internet ligada a 

rede mundial de computadores. Diante da pouca rapidez da web, a cobertura esportiva e as 

notícias ligadas ao evento Pan-americano chegavam com atraso. Devido aos problemas 

enfrentados pelas rádios Imembuí, Guarathan e Universidade, apenas um profissional da área 

esportiva de Santa Maria esteve presente nos jogos realizados na capital carioca. O jornalista 

Lima, que utilizou de sites especializados da web para nas transmissões das notícias para as 

das rádios Imembuí e Universidade, realizando a cobertura da canoagem e do handebol, 
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dentro do complexo Rio-Centro, local em que se realizaram as partidas das seleções 

brasileiras de futsal e handebol masculino feminino.  

A falta de recursos financeiros das rádios analisadas são um dos fatores que 

influenciaram a cobertura pouco difundida do evento esportivo realizado no Brasil. Outro 

fator que influenciou a pouca cobertura radiofônica em Santa Maria foi a questão do alto 

custo dos equipamentos, como telefones celulares e fixos, e da falta de conectividade com a 

lentidão da internet. Dessa forma, as rádios precisam se adaptar a realidade da web, pois os 

locutores devem transmitir as notícias veiculadas pelo ciberespaço em âmbito local com 

estatísticas locais e informações regionais. 

Segundo Mauro Wolf (2003), acredita-se que os efeitos da mídia se dão de forma 

acumulativa, como conseqüências de longo prazo (efeitos indiretos), diferentemente do que se 

acreditava há algum tempo atrás, quando se pensava que a mensagem emitida pelo emissor 

atingia o receptor no mesmo momento em que este a recebia (efeitos diretos), sem considerar 

o contexto sócio-cultural dos receptores. Sendo assim, o impacto da web dentro das rádios 

analisadas foi considerável, levando-se em conta que a seleção de notícias estava baseada no 

fato de que a maioria das notícias do evento eram retiradas da internet e transformadas em 

locuções para o rádio.  Porém, sem a questão da notícia em âmbito local e com bastante 

superficialidade, sem nenhum aprofundamento na questão dos atletas ligados a cidade.  

Atletas de Santa Maria, estes que, não possuem condições de manter-se na cidade, 

então, precisam mudar de ambiente para obter patrocinadores e locais apropriados para 

melhores condições de treinamento. Alguns atletas são obrigados a deixar as famílias e 

amigos para obterem resultados expressivos no cenário nacional e internacional. A falta de 

apoio e a realidade pobre do esporte santa-mariense fazem com que talentos como Naiane 

Pereira e Givago Ribeiro deixem parentes e amigos, em busca de construírem uma vida 

melhor, com patrocinadores e profissionais que realmente estejam interessados em divulgar o 

esporte a nível nacional e até internacional. 

O Pan-americano levantou uma importante questão, seguindo as considerações de 

Coelho (2003), o esporte não resume-se somente em futebol. O esporte olímpico pode 

interagir como uma forma de paixão do público nacional. O tênis em ascensão com Gustavo 

Kuerten, foi um bom exemplo do boom deste esporte no Brasil. Alguns jornalistas 

especializam-se nos esportes que lhe interessam, casos de Cida Santos16, que é especialista em 

                                                           
16 Cida Santos é jornalista do jornal Folha de São Paulo. 
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voleibol, outros são adeptos do basquetebol como Melquiades filho17. Os repórteres que são 

amantes de determinados esportes e possuem o gosto por eles, dedicam-se na coleta e na 

seleção das notícias esportivas. O empecilho para a criação de jornalistas próprios para 

esportes olímpicos é que, o mercado só permite a criação de especialistas em futebol, de 

automobilismo e por vezes de tênis. Não existem muitos repórteres especializados em 

esportes considerados olímpicos e amadores e isto explica a existência de ex-atletas e atletas 

de determinadas modalidades como atletismo e judô, como comentaristas, quando é 

necessário aprofundar-se em grandes competições como Olimpíadas, Mundiais e Pan-

americanos (COELHO, 2003). 

O mercado não contempla os jornalistas formados e especializados em esportes 

olímpicos, mas contempla atletas e ex-atletas que entendem e compreendem os esportes que 

são praticados por eles próprios, portanto, entendem com maior profundidade do assunto. 

Dessa forma, o jornalista especializado nesta área, tende a procurar o espaço em outros 

esportes como o futebol e o basquetebol. 

A internet tornou-se um meio eficaz e propício para as crianças a partir de doze anos 

tomarem gosto pelo esporte. Na maioria das vezes, o esporte escolhido é o futebol. Conforme 

o autor, a frase é simbólica, ela retrata a maturidade da criança brasileira atual. E isso pode 

transformar um simples repórter esportivo num criativo e objetivo jornalista experiente, que 

saberá unir o útil ao agradável. A prioridade de um jornalista é a notícia com qualidade, 

criatividade e estilo conforme (PEREIRA apud COELHO, 2003). Já, para Coelho (2003) o 

repórter que entende do assunto possui a informação, ama o esporte ao qual se dedica porque 

para ele será mais fácil conseguir aperfeiçoar a técnica da reportagem e torna-se um bom 

jornalista. 

 Em função do investimento e do trabalho realizado em conjunto pelos Governos 

Federais e Estaduais e com o Comitê Olímpico Brasileiro (COI), a cidade do Rio de Janeiro 

torna-se uma forte candidata a sediar os jogos olímpicos de 2016. O legado reflete em 

profundas transformações para o esporte brasileiro. Segundo Soares (2007), a questão do 

turismo transmite as ações nas questões de eventos de porte internacional como o do Pan-

americano do Brasil em 2007. O crescimento deste setor transmitiu uma sensação de alívio 

para o estado do Rio de Janeiro, que através da mídia esportiva e do esporte conseguiu 

arrecadar cerca de 270 milhões de reais. Grande parte deste dinheiro foi arrecadada com a 

vinda de estrangeiros ligados aos países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Canadá.  

                                                           
17 Melquiades Filho, editor chefe do caderno de esportes do jornal Folha de São Paulo. 
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A participação da torcida diante de um evento esportivo bonito e cheio de glamour foi 

fundamental, pois empurrou os atletas brasileiros à várias conquistas em esportes pouco 

tradicionais e esportes coletivos com pouca visibilidade no cenário nacional. Para Soares 

(2007), o esporte pode contribuir para o avanço da sociedade e das estruturas e complexos 

esportivos. 

 O sonho do Comitê Olímpico Brasileiro (COI) é através dos jogos Pan-americanos 

arrecadar subsídios consistentes para a realização dos jogos olímpicos em 2016. Subsídios 

estes ligados a estrutura esportiva com centros de excelência de alta qualidade, uma Vila Pan-

americana com estrutura de Vila Olímpica, com refeitório e apartamentos considerados de 

primeiro mundo. Mas para a cidade carioca realizar um evento de grande porte como é a 

Olimpíada, é preciso ter o apoio da mídia. Apoio este, que as principais emissoras de televisão 

e estações de rádios sempre deram.  

O foco principal deste estudo foi a coleta, a seleção e a informação vinculada pela web 

nas rádios analisadas, bem como suas estruturas de trabalho. Mostramos que a cobertura 

esportiva do maior evento das Américas foi muito pequena para uma cidade como Santa 

Maria, com tradição na canoagem e no handebol. Mas isto se explica devido a falta de 

investimento na inovação dos equipamentos radiofônicos e tecnológicos e na falta de 

investimentos financeiros adequados para a cobertura esportiva de grandes eventos no Brasil. 

Dessa forma, as rádios primam pelo local e muito pouco pelo nacional.   

 No Pan 2007, o ciberespaço foi utilizado de forma constante, para propiciar a 

interação da informação com o ouvinte. Desta forma conclui-se que o jornalismo esportivo 

digital é importante para a seleção e a construção da notícia dentro de um contexto 

radiofônico local. É necessário porem, aprofundar as informações e contar com investimentos 

financeiros para entrar na transmissão de um evento esportivo internacional como são os 

jogos Pan-americanos. Assim, a falta de profissionais especializados contribuiu para uma 

cobertura esportiva pequena e de pouca qualidade e criatividade destas três emissoras 

analisadas.  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em prol do desenvolvimento do esporte brasileiro, as políticas públicas, foram 

direcionadas para o maior evento esportivo das Américas, os jogos Pan-americanos do Rio de 

Janeiro. Que foi considerado pelo atual presidente da Organização Desportiva Pan-Americana 

(ODEPA), Vasquez Hanna, como o melhor Pan da história. Levando-se em consideração a 

criação de complexos esportivos qualificados como o de Jacarepaguá, com o nome de 

complexo Rio-Centro, a competição esportiva do Brasil formou um legado para a sociedade 

carioca. Os próprios complexos esportivos e a questão da saúde pública contribuíram para o 

avanço da sociedade da cidade fluminense.  Por considerar o futebol como o principal esporte 

do país, os jogos Pan-americanos modificaram o contexto social e contribuíram para o 

crescimento da informação factual, dentro dos sites especializados que divulgam as notícias 

dos esportes.  

 É dentro deste contexto que as rádios Imembuí, Guarathan e Universidade, estiveram 

presentes nos jogos Pan-americanos de 2007, para transmitir poucos eventos esportivos como 

futebol feminino, canoagem e handebol. Isto foi fruto dos poucos profissionais que existem 

em Santa Maria e que cobrem os esportes considerados olímpicos. Foi também, resultado da 

precariedade dos equipamentos que compõem a rotinas das rádios locais, como: 

computadores antigos e lentos; custos com transportes, alimentação e hospedagem. Por isso, 

as únicas rádios da cidade a levaram representantes foram às rádios Imembuí e Universidade. 

Ambas com apenas um profissional, o radialista Clery Quinhones de Lima, que se utilizou da 

tecnologia como suporte para as transmissões esportivas de handebol e canoagem, além de 

outras informações em primeira mão relacionadas aos resultados dos atletas brasileiros.  

 Os jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro revelaram ao mundo uma organização de 

primeira linha, com a transmissão dos eventos esportivos em tempo real na web e na 

televisão. Em Santa Maria, além dessas mídias citadas anteriormente, pode-se ainda, contar 

com algumas informações divulgadas pelas rádios Imembuí, Guarathan e Universidade. É 

conforme esta logística que o computador e a internet chegaram ao contexto da informação 

esportiva baseada na era digital.  Na era da web, a organização do jornalista esportivo é um 

pouco precária.  Porque os profissionais que atuam na área não dispõem de uma estrutura 

qualificada para o seu trabalho.Alguns fatores influem  na qualificação do jornalista esportivo 

atual, como por exemplo, o que acontece nas rádios do interior do estado do Rio Grande do 

Sul.  
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A falta de equipamentos qualificados para a construção da informação com 

profundidade, voltada para a sociedade. A internet, que deveria auxiliar os repórteres 

esportivos da atualidade, omite fatos e não apura alguns acontecimentos. O que acaba se 

refletindo de forma negativa, pois, os repórteres da área vivem de questões superficiais. Eles 

não podem ter em mãos as ferramentas e os materiais que permitam estimular o avanço da 

cobertura esportiva e assim não possuem condições para elaborar as notícias esportivas de 

forma mais profunda e com qualidade. 
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ANEXO A – Entrevistas 
 
 
Entrevistas com os apresentadores do programa Radar Esportivo. Data: 15/05/2007 

Raero Monteiro 

1-Como é feita a seleção de notícias e por que elas são importantes para a globalização?  

Raero Monteiro: As rotinas produtivas fazem parte de uma cadeia de elementos construídas 
para a informação.  

2-Porque a web é importante para o rádio na seleção e veiculação de notícias? 

Raero Monteiro: A conexão entre web e a seleção de notícias é feita na globalização da rede 
mundial de computadores e contribui para o avanço da informação e da tecnologia digital.  

Tiago Medeiros 

1-Como a web possibilita a seleção de notícias esportivas?  

Tiago Medeiros: A web possibilita a seleção das notícias esportivas com qualidade, pois, as 
rotinas produtivas devem incluir informações vinculadas e produzidas na web. Porque sem a 
internet a globalização poderia não existir, pois ela facilita a seleção de notícias em âmbito 
nacional e internacional e possibilita uma interação entre o radialista e o ouvinte.  

2-Porque o rádio se pauta pela web?  

Tiago Medeiros: Porque existe um casamento entre o rádio e a internet que é fundamental 
para as notícias vindas de locais distantes e que possam ser veiculadas no rádiojornalismo. 
Existem pontos negativos sim, como a superficialidade da informação, mas existem os pontos 
positivos também, como a notícia pronta, feita com seriedade e no ato do acontecimento.  

Anderson Carpes 

1-O que mais pode atrapalhar a cobertura esportiva do Pan 2007 pela Rádio Universidade?  

Anderson Carpes: No caso o que pode nos atrapalhar numa cobertura esportiva pode ser uma 
greve na universidade que é publica e esta possibilidade existe, ai o programa sai fora do ar 
porque nos os apresentadores a maioria são estudantes, e assim não poderemos agilizar 
entrevistas com nenhum competidor da cidade ou da região.  

2-O que você acredita ser necessário para uma cobertura esportiva como o Pan 2007? 

Anderson Carpes: As informações esportivas exigem mais pesquisas e entrevistas com muitas 
fontes que são lógico relacionadas ao esporte. 

 

 



46 

 

Entrevista com Evandro Doto. Data: 05/08/2007 

1-Como o impacto da web influencia na cobertura esportiva de uma radio local?  

Evandro Doto: A web influencia na questão da superficialidade que não reflete nas conquistas 
dos atletas e no suor deles e também não reflete na relação do atleta com a notícia.  

2-Por que e como as rádios de Santa Maria se utilizam da web para a informação?  

Evandro Doto: As emissoras de rádio de Santa Maria estão por sofrer com a falta de 
profundidade das notícias, porque elas são feitas de informações superficiais e com 
embasamento nos sites da web.  

3-Quais são os principais problemas na iserçao da web dentro do radiojornalismo local?  

Evandro Doto: As notícias e os acontecimentos relatados pela web que deixam as reportagens 
muito superficiais dentro do meio radiofônico, sem consistência e sem aprofundamento 
adequado, sendo assim, a internet torna-se uma ferramenta de busca e veiculação de notícias.  

 

Entrevista com Renato Soares de Oliveira. Data: 10/06/2007.  

1-Como será feita a cobertura dos jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro em 2007 pela 
Rádio Guarathan?  

Renato Soares de Oliveira: A cobertura esportiva será baseada na web, pois a Guaíba levará 
profissionais e equipamentos qualificados para o Pan.  

2-Os sites da web auxiliam na cobertura esportiva das rádios?  

Renato Soares de Oliveira: Auxiliam sim, pois, a internet é importante para as coberturas 
esportivas de eventos de porte nacionais e internacionais como os jogos Pan-americanos, pois 
eles não são em Santa Maria e sim no Rio de Janeiro.  

3-Como você acha que serão feitas as coberturas esportivas de outras emissoras radiofônicas 
de Santa Maria?  

Renato Soares de Oliveira: O que sei é que a Imembuí vai enfocar a cobertura da canoagem e 
do handebol, com os atletas da região.  

 

Entrevista com Clery Quinhones de Lima. Data: 20/08/2007. 

1-Como foi feita a cobertura esportiva durante os jogos Pan-americanos em 2007?  

Clery Quinhones de Lima: A cobertura esportiva foi baseada na Resc, rede que foi criada por 
mim e que engloba as rádios Imembuí e Universidade 800am, além do jornal A Cidade e 
agora mais recentemente um site intitulado www.saudepelapratica.com.br. A cobertura foi 
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baseada nos esportes considerados prioritários em Santa Maria, a canoagem com os três 
representantes, a Naiane , o Jonatan Maia e o Givago Ribeiro e é claro o handebol escolhido 
por mim como o meu segundo esporte por Santa Maria ser forte neste esporte nas escolas 
públicas e  particulares.   

2-A web auxiliou você na cobertura esportiva do Pan 2007?  

Clery Quinhones de Lima: Durante o Pan 2007 eu criei o website 
www.saudepelapratica.com.br que foi atualizado por mim com fotos e textos do evento Pan-
americano. A web também serviu para enviar boletins eletrônicos sobre a canoagem e o 
handebol, esportes prioritários na minha cobertura. 

3-E a possibilidade das 42 modalidades do Pan serem seletivas para as Olimpíadas como é 
feito nas 10 modalidades do Para-pan?  

Clery Quinhones de Lima: Isso seria uma boa idéia para trazer atletas considerados do time A 
dos EUA e também países como Cuba e o próprio EUA seriam obrigados a serem 
representados pelos melhores atletas de esportes considerados olímpicos. Assim quem sabe o 
programa esportivo da ODEPA que poderia ser mais valorizado.  

4-E a conferência que você faz com jornalistas mexicanos e cubanos?  

Clery Quinhones de Lima: Os contatos são importantes para a obtenção da notícia em 
primeira mão e a rádioweb é um novo meio comunicacional que pode ser eficaz nas 
coberturas esportivas. Uma das minhas metas é tentar levar um estudante para Pequim em 
2008 e tentar formar novos jornalistas e atletas.  

5-E sobre as instalações esportivas e da imprensa, o que pode dizer?  

Clery Quinhones de Lima: O centro de imprensa apresenta belas instalações com a utilização 
da internet e com informações de jornais, revistas e também dentro do centro de imprensa 
alguns aparelhos como televisão e rádio que auxiliaram os repórteres durante o Pan 2007.  
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ANEXO B – Edição de agosto do Jornal Saúde pela Prática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cola aqui a primeira folha 
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Cola aqui a segunda folha 


