
 

 

 

 

 

RICARDO SOARES LOPES 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

A INFORMAÇÃO NO SITE WWW.FUTEBOLNAREDE.COM: UM EXEMPLO DE 

WEBJORNALISMO ESPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2008 



1 
 

RICARDO SOARES LOPES 

 

 

 

 

A INFORMAÇÃO NO SITE WWW.FUTEBOLNAREDE.COM: UM EXEMPLO DE 

WEBJORNALISMO ESPORTIVO 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Jornalismo - Área de comunicação 

Social, do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Jornalista.  

 

 

 

Orientadora: Carla Simone Doyle Torres 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS  

2008 



2 
 

RICARDO SOARES LOPES 

 

 

 

A INFORMAÇÃO NO SITE WWW.FUTEBOLNAREDE.COM: UM EXEMPLO DE 

WEBJORNALISMO ESPORTIVO 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Jornalismo - Área de comunicação 

Social, do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Jornalista.  

 

 

_________________________________________ 

Carla Simone Doyle Torres- orientadora (Unifra) 

 

 

____________________________________ 

Iuri Lammel Marques (Unifra) 

 

____________________________________ 

Glaíse Boher Palma (Unifra) 

 
 
 

Aprovado em …….de………………………..de…………. 



3 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a Deus por ter me dado uma família unida e feliz, a qual considero a base de 

tudo. Ao meu pai, Jorge, que me ensinou a viver, a ser digno, a ter respeito e vontade de 

vencer sempre. A minha mãe, Nelci, que, muitas vezes, mesmo sem poder ajudar, estava ao 

meu lado me apoiando, me incentivando para não desistir e chegar lá. A Minha irmã 

Camilla que representa a beleza e a alegria de viver. Faltariam palavras para demonstrar 

minha satisfação em tê-los por perto, porém uma coisa eu não me canso de dizer: muito 

obrigado por tudo. É com muito orgulho, que compartilho e dedico esta vitória a vocês! 

A minha namorada Simone Londero, que me apresentou o amor, o carinho, o afeto e a 

dedicação. 

Aos meus amigos de fé, que sempre me deram força. 

Ao Pedro que com sua calma me transmitia a maturidade de quem almeja vencer. Ao 

Mateus que com seu orgulho, anunciava a satisfação da vitória. Ao Luciano que ensinou a 

conhecer minhas falhas, sempre no intuito de me mostrar como superá-las. 

Aos meus colegas da Base Aérea de Santa Maria, que me transformaram em guerreiro e me 

encorajaram a não desistir e a superar os obstáculos da vida. Ao Ten Deoclides, ao Sgt 

Machado, ao Paulo e a toda a gurizada do SESP que me davam suporte para garantir o 

sucesso de meus estudos. 

A minha orientadora, que teve paciência, responsabilidade e competência para me ajudar a 

manter o foco de minha caminhada. 

Aos meus amigos da faculdade, figuras essências para vencer a rotina dos estudos. Amigos 

das mesas de bar, dos debates esportivos, das angustias e das esperanças. Cabrito, Otto, 

Pedro, Lúcio, Leonardo muito obrigado. E antes de encerrar a lista, mando um alô a Gilson 

Piber, que antes de ser um mestre, eu considero amigo do peito. 

Aos colegas da Rádio Imembuí, que estão me auxiliando a aprender a importância da 

prática de trabalho e suas responsabilidades. Que me proporcionaram fazer parte da Jornada 

Esportiva mais ouvida em Santa Maria, a todos vocês quero dizer que antes de colegas 

vocês foram meus amigos. 

Á todos os mestres que dividiram comigo o conhecimento, que souberam ensinar e fazer 

dos alunos pessoas mais críticas e capazes para o exercício da profissão de jornalista. 

E, a todos que torceram por mim. 



4 
 

RESUMO 
  
Este trabalho tem a proposta de analisar o modo como se estrutura o processo de elaboração 
de notícias no site esportivo www.futebolnarede.com. Dessa forma, será estabelecida uma 
relação entre o veículo estudado e as características do webjornalismo. Num primeiro 
momento, foi apurada a hipótese da formação de uma rede colaborativa em torno do 
veículo noticioso. Desperta-se para o questionamento sobre o resultado dessa união e 
busca-se saber de quem são as marcas que fazem os limites e o foco do material que vai ser 
veiculado no meio de comunicação. Nesse contexto, visa-se a ressaltar as competências 
jornalísticas que transparecem na exposição do objeto de comunicação. O estudo apontou 
que, a internet pode ser um local propício para a prática do jornalismo especializado. Seu 
vasto público e sua abrangência reforçam esta idéia. Também deixa evidente que o 
jornalismo auxilia na visibilidade de outros campos. O estudo ainda define o site  
www.futebolnarede.com no formato de jornalismo especializado, servindo de exemplo de 
webjornalismo esportivo. 
 
Palavras-chave: Webjornalismo; Jornalismo especializado; Internet 
 
  
ABSTRACT 
 
This paper is the proposal to examine how they structure the process of preparing the site 
sports news www.futebolnarede.com. Thus, you establish a relationship between the 
vehicle and studied the characteristics of webjornalismo. Initially, it was found the 
hypothesis of the formation of a collaborative network news around the vehicle. Awake for 
the questioning of the outcome of the union and try to know who are the marks that are the 
limits and the focus of the material that will be run in the medium. In that context, aims to 
highlight the skills reporters that the exhibition reflected the object of communication. The 
study reported that the Internet could be a possible location for the practice of journalism 
expert. His wide its scope and reinforce this idea. It also makes clear that journalism helps 
the visibility of other fields. The study also defines the site www.futebolnarede.com in the 
form of specialized journalism, serving as an example of webjornalismo sports. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho avalia o site “www.futebolnarede.com”. Verifica-se até que 

ponto ele enquadra-se nas características pertinentes ao jornalismo especializado. São feitas 

algumas análises acerca do material noticioso produzido pelo veículo, na busca da 

compreensão sobre como se dá o processo desse modo de fazer jornalismo e como é a 

construção da notícia sobre futebol no site. 

Como nos dias atuais a informação não obedece a limites temporais e espaciais, os 

sites vêm investindo na especialização, gerando uma maior amplitude na área de  cobertura 

sobre determinado conteúdo. Descobrir se a proposta de atingir uma maior cobertura pode 

afetar na qualidade do material postado é uma das metas a serem buscadas. Assim, 

desmembram-se as relações existentes entre superficialidade, coberturas jornalísticas, 

produtores das informações e suas competências discursivas. 

O trabalho possui como foco principal analisar se a informação contida no site, 

“www.futebolnarede.com”, classifica e credencia a mídia como exemplo de jornalismo 

especializado. Para contemplar esse objetivo, foi feito um levantamento do material 

postado. Averiguou-se se existe uma freqüência de matérias em relação a determinados 

times. Observam-se quais valores-notícia influenciam as publicações. Após obter esses 

dados, buscou-se apurar possibilidade de união entre amplitude e abrangência, com 

propósito de analisar a eficiência da informação.  

A pesquisa visa a esclarecer se o site “www.futebolnarede.com” enquadra-se num 

novo modo de fazer jornalismo esportivo, seguindo uma a tendência atual de sites 

colaborativos. Com ela, pode ser possível, por exemplo, descobrir o quanto a ausência de 

uma abordagem mais aprofundada pode afetar na divulgação de informações. O estudo 

ajuda a compreender um novo modo de apresentar as informações, num mundo dito sem 

fronteiras. Também pode facilitar o entendimento do período de transição vivido no mundo 

jornalístico em meio à sociedade da informação, que se expande cada vez mais pelo 

universo on-line. 

O trabalho foi dividido, num primeiro momento, em três capítulos pertinentes ao 

referencial teórico. No primeiro deles, apresentam-se conceitos relacionados ao jornalismo, 

bem como se buscaram apontar algumas características do mundo digital existentes no site 

estudado. O segundo capítulo aborda a temática que da evolução do jornalismo, exibindo o 
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modelo de produção antes e depois do advento da internet. O terceiro capítulo levanta 

apontamentos teóricos a respeito de uma categoria do jornalismo que está presente no 

objeto estudado. Em seguida, é apresentado o modo de execução do trabalho. 

Planejados esses capítulos, arquitetou-se um novo capítulo. Este trata de assuntos 

referentes às discussões geradas durante a realização das análises de conteúdo e discursiva.  

Chamado de “Navegando no site www.futebolnarede.com”, o capítulo foi dividido em 6 

subcapítulos dedicados a descrever o objeto, lançar estratégias utilizadas pela mídia em 

estudo, esclarecer o modo como são empregados os participantes da equipe, estabelecer um 

comparativo entre dois integrantes, definir como o site está estruturado, além de apontar de 

quem é o papel de organização do conteúdo informativo.  

Por último, foram feitas as considerações finais acerca do que foi coletado e 

analisado. Este foi o momento escolhido para expor apontamentos, críticas e sugestões a 

respeito da pesquisa realizada. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 EXPLORANDO O JORNALISMO 

2.1.1 Jornalismo e seus critérios de noticiabilidade 

Antes do advento da internet, o jornalismo se fazia presente nos meios: impresso, 

radiofônico e televisivo. Cada uma destas categorias apresentava suas características 

específicas. Porém, também é importante ressaltar que algumas peculiaridades se 

manifestam em qualquer um destes meios, como: coerência, concisão e simplicidade. 

BARBOZA e RABAÇA (2002 p. 405) definem o jornalismo como a “atividade 

profissional que tem por objeto a apuração e a transmissão periódica de informações da 

atualidade, para o grande público ou para determinados segmentos desse público através de 

veículos de difusão coletiva”. Aqui, os autores mostram uma realidade que independe do 

meio: um jornalista corre atrás de informações com o interesse de repassar a alguém no 

menor tempo possível. 

Os anos 90 são caracterizados pelo surgimento de novas tecnologias, dentre elas 

destaca-se o aperfeiçoamento acelerado da informática. Essas renovações trazem novidades 

ao campo jornalístico. O modo de produção de notícias adapta-se a essas novas tendências, 

sofrendo inúmeras transformações. O caráter informativo passa a receber mais dinamismo e 

sua fórmula interativa conquista uma maior relevância, originando uma relação de 
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imediatismo e simultaneidade. Na internet, todos esses aspectos tornam-se mais evidentes. 

Dessa forma, o modo de se fazer jornalismo passa a ser rediscutido e alguns conceitos. A 

abordagem e público-alvo, passam a ser revisados. 

O material publicado em um veículo noticioso respeita alguns critérios de 

noticiabilidade, que são definidos por Wolf (1995, p.175) como um “conjunto de elementos 

através dos quais o órgão informativo controla e gera a quantidade e o tipo de 

acontecimentos, dentre os quais há que selecionar as notícias”. Ou seja, são estes fatores 

que determinam o conteúdo que vai ser veiculado, organizando-o por meio de uma ordem 

hierárquica.  O autor também salienta a importância de se respeitar alguns critérios na 

publicação de notícia, tais como: a proximidade, a rivalidade e o interesse pessoal. O 

primeiro, permite a participação e o envolvimento do leitor, não apenas no ambiente 

eletrônico, mas também fisicamente. O segundo, é um ingrediente fundamental na prática 

esportiva, provoca o caráter de disputa e fomenta a curiosidade do leitor em relação ao seu 

esporte preferido. O terceiro e último critério, leva em consideração o que cada usuário 

busca de informação, pois, apesar da mídia ter seu público definido, cada parte desse 

público busca algo diferente no site: enquanto uns procuram atualizações, outros buscam 

resgatar dados. Pode-se dizer que as escolhas desses critérios acontecem durante a rotina 

produtiva do veículo. É nesse momento que o público-alvo é definido e o material a ser 

postado passa a ser estabelecido. 

Wolf (2003) divide a rotina de produção de um veículo de comunicação em três 

etapas: a coleta, a seleção e a apresentação. É essa rotina de produção que ajuda a modelar 

o material publicado, já que em seu processo é levada em consideração a estrutura técnica 

da mídia e a linha que deve ser seguida. Na coleta de informações do meio estudado, (o site 

www.futebolnarede.com) podem ocorrer benefícios a clubes que possuem assessoria de 

imprensa, pois estas garantem maior credibilidade aos fatos, por se tratarem de fontes 

oficiais. Ainda segundo Wolf, na fase de seleção, os critérios que utilizam a subjetividade 

não apresentam supremacia, uma vez que os valores-notícia recebem um maior grau de 

importância. A terceira etapa é a apresentação, consiste em transformar os fatos em história, 

ou seja, unir todo aquele material que foi coletado e selecionado e repassar ao público na 

forma de notícia.  
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A fim de entender como se dá o processo de escolha dos fatos, analisa-se a 

publicação de matérias esportivas, as quais seguem o mesmo caminho do jornalismo 

convencional, apresentando publicações em forma de recortes dos acontecimentos. Isso 

significa dizer que o material exposto para o leitor foi escolhido de forma sistemática, 

seguindo alguns passos. Assim sendo, vem à tona a hipótese do filtro de informações, que 

esclarece quem detém o poder de determinar o que vai ser publicado na mídia. Wolf (2003) 

afirma que o processo de filtragem é uma forma de induzir o leitor. Ela ocorre por meio das 

escolhas da informação e, dessa forma, o jornalista deixa de ser imparcial, porque passa a 

beneficiar alguém ou algo. No caso do site, essa preferência poderia ser dada a 

determinados times, que, por estarem localizados em regiões mais desenvolvidas e 

possuírem um grande número de torcedores, acabam obtendo um espaço maior na mídia. 

Como pode-se exemplificar com a figura1. 
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www.futebolnarede.com20/11/2008 

Figura 1: Time com assessoria de imprensa pode ser beneficiado 

Porém, às vezes, o fato de dar ênfase a assuntos de determinada região, pode não 

significar dar preferência, mas sim tentar cobrir um fato noticioso que esteja  ao alcance do 

veículo, como ressalta  Wolf “a noticiabilidade é constituída pelo complexo de requisitos 

que se exigem para os eventos, do ponto de vista da estrutura do trabalho e nos aparatos 

informativos e, do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas”. Isto é, o autor quer 

dizer  que cada empresa terá um ponto de vista sobre a importância do fato, isso se dá de 

acordo com a linha editorial de cada veículo. Outra questão que vem à tona, é a viabilidade 

da notícia, é preciso levar em conta se o jornalista tem como acessar os fatos. Também é 

importante salientar o contexto histórico de cada profissional, pois mesmo de maneira 

indireta ele pode determinar se aquilo é notícia ou não.  
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  A associação de critérios de noticiabilidade com os valores notícia é que 

proporciona o “alimento” para a mídia. Depois de montada a notícia, ela passa a ser 

analisada, novamente, por meio dos critérios e valores, processo este que é realizado para 

que seja conhecido o seu poder de alcance. Portanto, é a partir deste momento que será 

definido se o material noticioso terá manchete, imagem, links e etc. Assim, fica evidente 

que os valores-notícia sofrem uma espécie de redefinição ao decorrer do processo de 

elaboração da notícia. E são eles quem viabilizam a rotina jornalística nos meios de 

comunicação. 

 
2.1.2 Jornalismo especializado 
 

O jornalismo especializado é definido por Bahia (1990, p. 215) como “o gênero do 

jornalismo que é destinado a cobrir determinadas temáticas, buscando atingir um público 

identificado com essa especificidade”. Isso garante à notícia uma forma singular de ser 

apresentada. Essa prática jornalística surge para dar mais ênfase a determinados assuntos, 

pois antes o jornalista era marcado por conhecer um pouco de tudo e essa atitude poderia 

deixar os fatos apenas com uma cobertura superficial. Para suprir essa necessidade, passou-

se a disseminar que o jornalista poderia se aprofundar com o que pretendia repassar. 

O campo esportivo possui características próprias. Ele representa movimento e 

prática individual ou coletiva de uma atividade física. Seu conceito remete a situações de 

competitividade. Porém, o gênero esportivo não se restringe somente a isso, ele abre 

ramificações ligadas ao tema. Como exemplifica Alcoba (2001), o esporte representa a 

parte principal de um diagrama, o atletismo é um dos braços ligados à parte central e as 

provas de corrida são extensões ligadas ao braço. Dessa forma, observa-se que campo 

esportivo respeita uma cadeia hierárquica. Paulo Roberto Leandro aponta o início e o 

desenvolvimento do jornalismo esportivo. 

  
A origem do jornalismo esportivo remonta às crônicas de Homero, precursor ao 
narrar as corridas em Tróia. Mas, somente no século XIX, começa a se 
diferenciar em relação ao noticiário geral, construindo sua autonomia dentro do 
formato da imprensa convencional. ( LEANDRO, 2005,  p.66) 
 

 Segundo autor, o despertar de um maior interesse da população em relação à prática 

esportiva é o fator que propicia o desenvolvimento do jornalismo esportivo. Com ele o 
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campo dos esportes passa a ganhar autenticidade e/ou legitimidade. É válido ressaltar que o 

gênero esportivo deve seguir as mesmas regras do jornalismo, portanto seu processo de 

produção segue uma série de etapas, tais como apuração, objetividade e imparcialidade. O 

jornalismo esportivo na internet passa a ganhar força a partir de meados da década de 90. 

Segundo Coelho (2003) uma série de profissionais da área passam a integrar o ciberespaço 

e eles são motivados pela adaptação das mídias convencionais á nova tecnologia. 

 

2.1.3Características do jornalismo on-line em “futebolnarede.com” 

Segundo Pinho (2002) pode-se dizer que interatividade, hipertextualidade e 

personalização são características que atuam quase simultaneamente. A interatividade ajuda 

a transmitir a sensação de que o receptor faz parte do processo. É essa característica que 

identifica a internet como um meio mais democrático que os demais.  

A hipertextualidade auxilia a mídia a não perder em grau de qualidade para os 

veículos convencionais. Ela garante ao site uma um sistema de organização semelhante aos 

outros meios. Enquanto no jornalismo impresso a subdivisão se dá por meio de editorias ou 

cadernos, num site esportivo esta divisão é adaptada e executada da mesma forma. Através 

dos links o usuário garante acesso às informações que deseja. É nesse passeio pelo 

conteúdo, por meio de links, que surge a personalização. Ou seja, nesse momento o leitor 

passa a buscar aquilo que lhe interessa e dessa forma está construindo o seu próprio 

caminho, como é possível verificar na figura 2.  

 
www.futebolnarede.com07/09/2008 

Figura 2: Links  

Reunir dados de forma economicamente viável talvez seja a principal preocupação 

para rádio, televisão e jornal. Na internet, antes de ser um problema, isso passa a ser uma 

identidade, pois ela é a única mídia que garante ao usuário um acesso rápido a um banco de 

dados rico em informação. Na capa do site, é possível verificar que existe uma interação 
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entre as editorias. Devido à rapidez exigida pelo meio, alguns assuntos podem migrar de 

uma sessão para outra. Ao longo de determinado tempo, como mostra a figura 3. 

  

 
 

www.futebolnarede.com08/09/2008 

Figura 3: Recorte da capa do site 

  O que era destaque na edição de ontem e pertencia ao plantão de notícias, hoje pode 

estar no espaço reservado a campeonatos. Ou uma entrevista que aparecia como chamada, 

passa a pertencer ao acervo do site no link nomeado “Entrevistas”. Também é perceptível 

que as notícias são relacionadas num contexto geral e, após transitar nas seções elas passam 

a ser expostas de maneira específica, identificadas com a região do Brasil noticiada ou o 

campeonato a que se referem. Isso comprova a capacidade que o meio internet possui no 

que se refere ao compromisso de armazenar dados. Desse modo, um simples click pode 

remeter o usuário de volta ao passado e, por conta disso, acessar assuntos que já saíram da 

pauta do dia.  Essa valorização dos temas e a facilidade de acesso permitem à internet 

proporcionar um caráter dinâmico ao jornalismo como demonstra a figura 4.    
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www.futebolnarede.com 24/09/2008 

Figura 4: Recuperando informações 

O “Futebol na Rede” também estimula a possibilidade de criar vínculos com seus 

usuários. A mídia disponibiliza uma editoria nomeada Especiais. Nesse espaço são 

encontradas informações referentes a assuntos relacionados aos bastidores do futebol. Com 

isso, o site, disponibiliza ao internauta um complemento de subsídios ligados à temática 

futebolística. Firma-se aí um contrato de leitura, que pode ser definido por Verón da 

seguinte forma:   
Em um universo de discurso em que, do ponto de vista do conteúdo, a oferta é 
quase a mesma, o único meio de cada titulo construir sua “personalidade” é 
através de uma estratégia enunciativa própria, ou seja, construindo um certo 
vinculo com seus leitores. (VERON, 2005, p. 249).  
 

O próprio nome do veículo “Futebol na Rede” ajuda a criar um processo de 

continuidade, pois ele fomenta a identificação do usuário com a temática desenvolvida pela 

mídia. Assim, pela afinidade, os acessos habituais ao veículo estarão garantidos. A 

logomarca e o slogan do site são exemplo disso na figura 5. 
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www.futebolnarede.com20/09/2008 

Figura 5: A identificação do veículo 

Além do nome, uma página de internet possui diversas formas de estabelecer esse 

vínculo com seus usuários, seja por meio do conteúdo ou do visual. Observando o site 

estudado-o, percebe-se outra estratégia do veículo para estabelecer um processo de 

continuidade entre emissor e receptor. É a sessão Especial, com Hinos, Brasões, Escudos e 

Estádios. Essa estratégia é mais uma maneira de tentar manter o contato entre usuário e site, 

engendrando as condições pra a fidelização desse usuário. 

 
2.2 DO MODO CONVENCIONAL À ERA DIGITAL 
 
2.2.1 Webjornalismo 

A internet é o elo entre os computadores espalhados pelo mundo. Com esse sistema, 

é possível o intercâmbio e a divisão de dados. As fronteiras são rompidas e a informação 

passa a estar presente, quase que simultaneamente, em todo o mundo. A mídia apresenta 

como principais características a não-linearidade, fisiologia, instantaneidade, dirigibilidade, 

qualificação, custos de produção e de veiculação, interatividade, pessoalidade, 

acessibilidade e receptor ativo, de acordo com Pinho(2002).  

  No mundo virtual, sites noticiosos especializados podem vir a se tornar referência 

como meios de comunicação. Essa prática pode ser conceituada de três formas: jornalismo 

on-line, jornalismo digital ou webjornalismo.  Mielniczuk facilita o entendimento desses 

formatos, explanando suas definições resumidamente. 
Jornalismo on-line é a aquele que é desenvolvido aproveitando dados em tempo 
real. O jornalismo digital emprega todo e qualquer procedimento que implica no 
tratamento de dados em forma de bits. E o webjornalismo ocorre quando se 
utiliza uma parte específica da internet que é a web. (MIELNICZUK 2003, p.04). 
 

  Para tentar atingir os objetivos do jornalismo on-line é preciso estar inteirado de 

como deve ser a linguagem na internet. Por isso, Rodrigues (2000) diz que, ao produzir 

algo para a rede,  deve-se buscar  uma harmonia entre texto, tecnologia e design. É a união 

desses três itens que da maior visibilidade e qualidade ao material a ser repassado. Isso 

significa dizer que é necessária uma busca pela associação de texto, imagem e som. Cabe 

ao profissional de comunicação estabelecer os limites dessa interação, pois é ele quem deve 

organizar as idéias e aproveitar ao máximo os recursos do meio, sem gerar confusão no 

processo de transmissão de informação.   



16 
 

O formato de redação textual da web apresenta características próprias, por isso é 

necessária atenção em sua fase de produção. A primeira etapa desse processo é a 

construção de um bom lide, ou seja, inicialmente deve-se responder as seguintes perguntas: 

o que? Quem? Quando? Onde? Como? E por quê? Este tem função de convocar o 

internauta para a leitura. Além disso, é ele quem pode criar um vínculo com o usuário, a 

fim de manter uma relação de continuidade com o site.  

 Segundo Canavilhas (2001) a internet não dá oportunidade para a escrita formal, 

pois um excesso de palavras rebuscadas no texto pode significar correr o risco de perder o 

sentido do que se pretende transmitir. O hipertexto caracteriza-se como o modo de 

concatenar informações sobre determinado assunto. Dessa forma, é possível criar um 

aspecto de proximidade e abrangência ao mesmo tempo, dando um caráter dinâmico ao 

texto produzido para a internet. No jornalismo esportivo, a hipertextualidade ganha 

importância, pois com ela, uma maior parcela de leitores poderá ser atingida, por exemplo: 

uma matéria que fale sobre uma determinada competição esportiva pode, ao mesmo tempo 

evidenciar resultados, estatísticas, pontuações e perspectivas.  Mesmo com um público-

alvo, a hipertextualidade ajuda a criar um leque de opções, facilitando o aumento no 

número dos receptores identificados com a área esportiva. Além disso, as informações 

tornam-se concatenadas com o dinamismo existente no esporte, uma vez que as noticias 

esportivas necessitam de dinamismo. 

Descobrir o público alvo é fundamental na etapa de produção de notícias na web. 

Esse cuidado tem um grau de importância elevado, porque é o público que se deseja atingir 

que vai determinar a edição da notícia. No caso do site estudado, as notícias relativas ao 

futebol apresentam predominância (figura 6). Os internautas têm a seu dispor informações 

sobre times, campeonatos, tabelas, escalações, histórico e entrevistas relacionadas ao 

esporte.   

 
www.futebolnarde.com 22/09/2008 

Figura 6: Assunto abordado pelo site 
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No sistema de redes de informação o receptor ganha muito mais importância e 

poder. É ele quem determina ou escolhe o caminho a ser seguido. Por conta disso, é notório 

o crescimento desse meio de comunicação. Em seus primórdios, a internet foi considerada 

um complemento de outras mídias, mas com o passar dos anos já é perceptível um certo 

amadurecimento, e hoje já podemos constatar que suas características a consolidam como 

um meio de comunicação autêntico. Agora existe uma nova nomeação para notícia, pois 

com o desenvolvimento da internet o que deve ser apresentado ao usuário é denominado de 

webnotícia. O leitor passa a ser considerado também como um ouvinte e um telespectador, 

merecendo atenção especial. 

Nessa mídia, o jornalismo rompe o campo dos veículos de comunicação 

convencionais, rádio, televisão e impresso, e passa a atuar no campo do ciberespaço, que é 

definido por Barbosa e Rabaça (2002, p.130) como “o universo virtual formado pelas 

informações que circulam e/ou estão armazenas a todos os computadores ligados em rede”. 

Ou seja, a informação não se prende a um local específico, agora ela passa a pertencer a um 

sistema global e isso a insere ao ciberespaço. Com essa localização, passa a surgir uma 

nova categoria no jornalismo rotulada como jornalismo digital. Segundo Gonçalves (2000), 

trata-se da área do jornalismo que se preocupa em elaborar conteúdo noticioso voltado para 

a internet, isto é, no processo de produção de notícias o usuário recebe como privilégio uma 

maior interação, possibilitando que o leitor se inclua como autor das mensagens publicadas, 

como veremos a seguir.  

O webjornalismo passou por várias etapas até chegarmos nos dias atuais. 

Mielniczuk (2003, p. 8) classifica o jornalismo praticado na web em três momentos. : 

“Produtos de primeira geração ou fase da transposição; produtos de segunda geração ou 

fase da metáfora; e produtos de terceira geração ou fase da exploração das características do 

suporte web”.  A primeira fase se resume a transpor o material elaborado em jornalismo 

impresso para a internet. Não existe uma identidade. Só muda o meio de comunicação, pois 

o conteúdo é o mesmo. O segundo momento é caracterizado como um período de 

adaptação. A transposição continua existindo, porém a ela são agregadas algumas 

referências próprias da web. O terceiro momento é a criação de uma identidade. Nessa 

etapa, predomina a exploração de toda a potencialidade da mídia. A linguagem é própria e 

o formato que passa a vigorar segue os padrões definidos pela internet. Hipertextualidade, 
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interatividade, multimidiatilidade passam a ser utilizadas na exibição das informações e a 

atualização do conteúdo passa a ser constante. 

 

2.2.2 Raio “X” do Site 

A apresentação de um site se dá por meio de uma página. É nela, que o internauta 

tem à disposição todo o conteúdo global do veículo. Aqui, observa-se a importância de se 

trabalhar a questão visual da mídia.  Essa atitude colabora para que o leitor garanta acesso 

fácil, rápido e claro às informações que deseja. Ao fazer o levantamento das seções, foi 

possível constatar a sistemática dos conteúdos disponíveis. Assim, o organograma (figura 

7) abaixo tenta reproduzir a estrutura geral do site.  

 
Figura 7 : Estrutura organizacional 

A partir desse primeiro contexto, é possível elencar, com base em Mielniczuk 

(2003), as cinco características básicas do jornalismo on-line usadas no objetivo de 

satisfazer as necessidades do seu consumidor. São elas: interatividade, hipertextualidade, 

convergência de mídias, personalização e memória.    

No veículo estudado, é possível verificar que existe uma concatenação de vários 

formatos específicos de outras mídias. Texto, som e imagem funcionam como co-textos, 

utilizados para expor o conteúdo noticioso. Assim, origina-se o conceito de 
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Da Hora 
 

Campeonatos 
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Atualização 

Multimídia Site 
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continuidade União de mídias Institucional 
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multimidialidade, que expressa a fusão num único produto informativo dessas e outras 

bases textuais. A união dessas três mídias viabiliza um efeito de realidade e fomenta a 

compreensão do conceito de texto, como nos aponta Peruzzolo (2004, p. 135). “A unidade 

de comunicação não é o signo, não é a palavra nem o traço, mas a organização deles numa 

matéria significante, como uma unidade comunicativa, um conjunto coerente, a que 

chamamos de ‘texto’”.  

No produto noticioso parcialmente figurativizado abaixo, é possível visualizar a 

integração de texto e imagem, o que amplia a informação do conjunto. Segundo Rodrigues 

(1999), uma fotografia passa a adquirir um caráter especial quando aparece casada com 

informações escritas.  Assim, a mensagem que está sendo repassada passa a apresentar uma 

delimitação, que é definida pelo entrelaçamento de linguagem escrita com visual (figura 8).  

 

 
www.futebolnarede.com 24/09/2008 

Figura 8: União texto e imagem 

Isto se torna mais claro à medida que comparamos a figura 8 com a figura 9. Em 8, 

temos imagem apoiando o texto.  Enquanto em 9 temos uma imagem que não apoia o texto 
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mas serve como referência, uma vez que a figura 9 relaciona o produto escrito ao clube que 

está sendo mencionado na notícia.  

 

 
www.futebolnarede.com 24/09/2008 

Figura 9: Ilustração substitui fotografia 

 Ambos exemplos, nos ajudam a compreender o modo de como as informações 

adquirem sentidos. E também, nos revela importância de se manter linguagem textual e 

visual afinadas, a fim de evitar um desvio ou até mesmo um ruído nas informações que 

estão sendo repassadas. 

 
Sem suporte lingüístico, uma fotografia jornalística tornar-se-ia quase sempre 
enigmática. Daí a necessidade de um enquadramento verbal que tanto pode ser 
dado pela legenda como pelo título e pelo texto do artigo que a enquadra e lhe 
reduz substancialmente as significações potenciais (RODRIGUES, 1999, p.125).    
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 Saber inter-relacionar estes dois tipos de linguagem ajuda a produzir um material 

noticioso de qualidade. Caso isso não ocorra, perde-se toda a tentativa de arranjo das 

estratégias significantes e a teia de sentidos ganha a possibilidade de abertura ainda maior, 

deslocando o leitor do eixo central de leitura. 

2.3 OUTRAS CATEGORIAS DO JORNALISMO E SUAS INFLUÊNCIAS 

2.3.1 Jornalismo participativo entra em campo 

O modo de fazer jornalismo está sendo remodelado à medida que os meios de 

comunicação avançam tecnologicamente. Essa reestruturação dá origem a novas práticas 

jornalísticas. Dentre as novas tendências destaca-se a maneira de fazer notícias com a 

participação de quem antes restringia-se a somente receber as informações. Essa nova 

técnica é baseada na troca de experiências entre emissor e o receptor, em que ambos 

passam a produzir notícias. Bowman e Willis definem o jornalismo participativo da 

seguinte forma: 
 
Periodismo participativo: es el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que 
juegan un papel activo en el proceso de colectar, reportar, analizar y diseminar 
información. La intención de esta participación es suministrar la información 
independiente, confiable, exacta, de amplio rango y relevante que una democracia 
requiere. (BOWMAN e WILLIS 2003, p. 9)   

 

O consumidor de notícias passa a colaborar na formatação do material noticioso que 

será repassado. O Auxilio no repasse de informação se dá pelo fato do consumidor de 

notícia estar presente no local do acontecido. Dessa maneira, ele passa atuar como um 

“repórter eventual”.  Então, surge uma nova categoria de produtores de informação 

nomeada por Rocha (2005) de “pro-sumidores”. Essa nova classe possui como 

característica misturar e interar as funções de produtores e consumidores de informação. A 

internet é onde este novo gênero jornalístico pode ser observado e reconhecido. Um 

exemplo é o portal Terra, que promove a participação do internauta por meio do link 

denominado “Você Repórter”. Também podemos citar como modelo de participação do 

leitor, na transmissão de informação, os portais clicRBS e Folha On-Line. No primeiro, o 

cidadão interage por meio do canal denominado “Leitor Repórter”, enviando matérias, 

fotos, áudios e vídeos de algo que tenha registrado. Já na Folha On-Line a participação é 

incentivada pelo link “Painel do Leitor”, que se configura como um espaço para discussões 

de idéias e exposições de opinião. Os três exemplos citados são baseados no jornalismo 
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participativo, tendo como característica comum a dispensa da especialização jornalística 

para a produção de conteúdo noticioso. Como já foi dito, isso acontece pelo fato de o 

cidadão atuar como testemunha ocular do que está sendo repassado. Credencia-se como 

produtor de informação pelo fato de elaborar um conteúdo julgado como detentor de grande 

potencial informativo e noticioso. 

 A interatividade potencializada no mundo on-line é o que possibilita a existência 

dessa nova forma de produção da notícia. Segundo o dicionário Houaiss (2008) de língua 

portuguesa, interatividade é “capacidade de um sistema de comunicação ou equipamento de 

possibilitar interação”, ou ao “ato ou faculdade de diálogo intercambiável entre o usuário de 

um sistema e a máquina, mediante um terminal equipado de tela de visualização”. E a 

interação é definida por Primo (2007) como: “ação entre os participantes (inter + ação)”. 

Com isso, é possível afirmar que através da interatividade torna-se viável, ao usuário, o 

comentário, análise, complemento e até mesmo a transmissão notícia. Dessa forma, 

evidencia-se que o processo de elaboração e publicação de notícia passa o sofrer uma 

descentralização. Verifica-se que o usuário, além de passar a integrar ativamente as etapas 

de produção de informação, também atua verificando o que está sendo repassado. Assim, 

um sistema de colaboração e cobrança passa a ser gerado. Como afirma ALZAMORA: 

  
Como os membros de uma dada comunidade virtual participam eventualmente de 
outras comunidades virtuais, essas compõem uma teia informativa hipertextual, 
expandindo-se pelas demais formas comunicativas que coabitam no espaço 
mutante do ciberespaço. ALZAMORA (2004, p. 17)  

 

Isso significa dizer que uma espécie de corrente de informação começa a ganhar 

forma e esta recebe as mais diversas influências possíveis, uma vez que é constituída por 

valores oriundos de locais diferentes.  Nesse tipo de sistema, é fundamental que o 

comprometimento com os fatos prevaleça entre os participantes, pois é isso que garante a 

credibilidade de um veículo noticioso. 

Para tornar-se um produtor de informação numa rede colaborativa, é necessário 

conhecer o seu funcionamento, pois existem várias formas de se executar o jornalismo 

participativo. O site estudado representa um modelo identificado como “fechado” que é 

definido por Brambilla (2005, p. 8)  como “aqueles que limitam a leitura, a publicação e a 

edição das notícias a um grupo previamente definido”. Esse conceito. torna-se evidente à 
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medida que se observa que o material postado no site é elaborado por uma equipe de 

colaboradores estipulada pela mídia, sendo que uma pessoa responsável  pelo material 

apresentado ao leitor. Dessa forma, pode-se considerar que o site estudado enquadra-se 

parcialmente como uma publicação colaborativa sob perspectiva de Bowman e Willis: 
 
La tecnología detrás de muchas comunidades en línea es de código abierto y 
gratis. Además, las herramientas de edición Web y los sistemas de administración 
de contenido están llegando a ser más fáciles de instalar, distribuir y administrar. 
Como resultado, miles de comunidades de edición colaborativa han aparecido en 
los últimos cinco años. BOWMAN e WILLIS (2003, p.26)  
 

Com isso, é possível afirmar que o grande desafio existente numa publicação 

colaborativa encontra-se no processo de formação da rede, pois é nesse momento que a 

estrutura organizacional do sistema começa a ser lapidada. Para atingir êxito nessa etapa é 

fundamental que o papel e as normas que cada participante deve seguir sejam fixadas e 

dadas a conhecer, é isso que pode determinar uma dita melhor qualidade no material que 

vai ser postado. Porém o estabelecimento de regras compromete o jornalismo participativo, 

pois no momento que alguém estabelece o que é permitido fazer, a liberdade de participar 

já não fica tão explícita. Pode-se citar como exemplo de sites que utilizam uma sistemática 

semelhante ao Futebol na Rede para exposição de conteúdo os seguintes veículos como: 

“Bola na Área”, e “Fanáticos por Futebol”. O “Bola na Área” notícias do Futebol Mundial, 

quase que num todo, permite visualizar informações referentes a competições que ocorrem 

no estado, no Brasil e no exterior. No “Fanáticos por Futebol” é possível perceber um 

enfoque maior destinado ao futebol nacional, trazendo as atualizações dos times que 

disputam as séries A e B do campeonato brasileiro.    

  O jornalismo baseado nesse sistema de colaboradores pode vir a ser nomeado de 

webjornalismo participativo, que é definido por Primo e Träsel (2006, p.09) como “práticas 

desenvolvidas em seções ou na totalidade de um periódico noticioso na web, onde a 

fronteira entre produção e leitura não pode ser claramente demarcada ou não existe”. Essa 

significação evidencia a dificuldade que existe ao se tentar estabelecer limites para 

informações que circulam na rede.  

No mundo virtual, as práticas jornalísticas tradicionais continuam sendo respeitadas 

normalmente, porém elas podem se configurar de acordo com toda a potencialidade 

existente na internet. Uma miscelânea de características próprias do meio, tais como 
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perenidade e instantaneidade passam a influenciar no conteúdo desenvolvido. Assim, é 

possível constatar que o webjornalismo participativo tenta proporcionar a continuidade da 

notícia, pois, este formato jornalístico recebe influência de diversificados pontos de vista, 

que ganham sustentabilidade por meio do incentivo à participação do leitor no processo de 

elaboração da informação. 

Com essas novas fórmulas de se praticar jornalismo, o papel do profissional passa a 

sofrer alterações. Hoje sua função é remodelada, pois com o desenvolvimento tecnológico o 

jornalista passa atuar em diversos segmentos, antes operava em algo específico, enquanto 

hoje está mais diversificado. Pode-se dizer que esta mutação origina o profissional 

multimídia que segundo aponta Martín (2000) são consideradas pessoas com uma mistura 

de dons ou características tradicionais e futuristas, que conseguem trabalhar com qualidade 

e oportunismo tanto em textos, como fotos, áudio e vídeo. Otimizando em um profissional 

especificidades, que antes eram desenvolvidas de maneira individual.   

Assim, torna-se nítido que o responsável em transmitir informações começa a receber 

novos atributos e também passa a se adaptar a novas tecnologias. É com esse pensamento 

que o profissional de comunicação vai se consolidando no mundo digital, pois está evidente 

que, nos dias atuais, o jornalista não é mais soberano no campo da informação.  

Antes do desfecho deste capítulo, é importante ressaltar o motivo que promove tanto 

destaque a essa nova maneira de produzir notícias. O desenvolvimento tecnológico 

proporcionou um grande avanço nas ferramentas que possibilitam a interação entre mídia e 

usuário. Com isso, a participação e a inserção das pessoas no mundo virtual foi estimulada. 

É nesse contexto de renovações que surge a denominação Web 2.0, que é definida por 

Primo como: 

 
Práticas ligadas a uma combinação de técnicas informáticas (serviços web, 

linguagem Ajax, Web Sindication, etc), a um momento histórico, a um conjunto 

de novas estratégia mercadológicas para o comércio eletrônico e a processos de 

interação social mediadas pelo computador. (PRIMO, 2006, p.1) 

 

Assim, é possível compreender o fato de o mundo virtual estar em constante 

modificação, e com isso, percebe-se que seus produtos e serviços passam a se adaptar a esta 
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situação, apresentando ao cidadão comum inovações e novas práticas existentes no meio 

on-line. 

2.3.2 Campo jornalístico: palco do duelo de outros campos 

No www.futebolnarede.com é possível perceber que existe a atuação de diversos 

segmentos profissionais. O fator comum entre os produtores da informação é a paixão pelo 

esporte. Assim, podemos dizer que o site transforma-se em ponto de encontro de amantes 

do mundo futebolístico. Desse modo, o “Futebol na Rede” atua como um mediador de 

assuntos relativos ao futebol, tornando-se representante do campo jornalístico. Logo, é 

possível fazer um breve relato sobre a importância do campo jornalístico e de quais são 

suas principais características. Bourdieu (1997) nos auxilia a compreender a sua formação. 

 
O campo jornalístico constitui-se como tal, no século XIX, em torno da oposição 
entre os jornais que ofereciam antes de tudo “notícias”, de preferência 
“sensacionais” ou, melhor, “sensacionalistas”, e jornais que propunham análises e 
“comentários” aplicados em marcar sua distinção com relação aos primeiros 
afirmando abertamente valores de “objetividade”. (BOURDIEU, 1997, p.104-
105). 

    

Com esse aspecto, o campo jornalístico passa a se consolidar e apresentar sua 

identidade própria. Ainda, segundo Bourdieu (1997), o campo jornalístico pode ser 

retratado como um local legitimador, baseado no reconhecimento de valores internos e na 

consideração da maioria, que pode ser notado pela materialização do número de receitas ou 

pessoas que serão atingidas. Também é inevitável afirmar que o campo jornalístico passa a 

influenciar outros campos. Isso se dá pela existência de profissionais que atuam em local 

transitório, ou seja, migram freqüentemente das áreas específicas para a jornalística e vice e 

versa. Assim, Bourdieu aponta uma nova definição para esses produtores culturais e passa a 

chamá-los de “intelectuais-jornalistas”. No site estudado, podemos ilustrar como exemplo o 

setor de colunistas (figura10).  
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www.futebolnarede.com 28/09/2008 

Figura 10: Colunistas 

Em ambos exemplos assinalados na figura acima, pode-se perceber que a formação 

dos profissionais é referente a áreas diferentes da comunicação, porém interligadas com o 

esporte. Essa aproximação pela admiração como acontece Com o psicólogo Cleuber 

Roggia, ou pelo vínculo direto com o futebol, no caso do médico ortopedista André 

Guerreiro. 

3 METODOLOGIA 

A execução da pesquisa será sustentada pela aplicação de algumas técnicas, 

empregadas no intuito de alcançar os objetivos propostos. Numa etapa inicial, utiliza-se o 

estudo de caso como ponto de partida do trabalho. Essa escolha viabiliza ao pesquisador 

uma maior capacidade de concentrar ferramentas necessárias, a fim de proporcionar 

sustentabilidade para uma boa análise de dados. Yin traz a definição de estudo de caso que 

traduz estes momentos iniciais do trabalho. Para o autor.  
O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de um contexto de vida real, quando a fronteira entre o 
fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 
evidência são utilizadas. (YIN, 2001, p. 32) 
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Esse conceito dá garantia de que qualquer análise realizada numa entidade, evento 

ou objeto que pertinente à realidade que segue uma tendência, pode representar um estudo 

de caso. Além disso, o estudo de caso é uma técnica que permite o desenvolvimento de um 

estudo tanto qualitativo quanto quantitativo e até mesmo uma mescla dos dois gêneros. 

    Numa segunda fase de execução foi proposta a realização de uma análise de 

conteúdo aplicada a etapa de circulação da informação. LOZANO (1994, p. 141-142) 

aponta o motivo da estruturação da análise e explica sua utilização. 

 
Análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É 

também confiável - ou objetiva – porque permite a diferentes pessoas, aplicando 

em separado as mesmas categorias a mesma amostra de mensagens, podem 

chegar às mesmas conclusões. 

 
 A reunião de um material pré-determinado é que viabiliza o sucesso da análise. É 

essa estrutura sistemática que vai ajudar no apontamento de questões que norteiam os 

desdobramentos da pesquisa. A função e aplicação de análise de conteúdo, é seguida 

conforme apontamentos  realizados por Hercovitz. 

 
Pode ser utilizada para detectar tendências e modelos na análise de critérios de 
noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos.Serve também para descrever e 
classificar produtos, gêneros e formatos jornalísticos, para avaliar características 
da produção de indivíduos, grupos e organizações, para identificar elementos 
típicos, exemplos representativos e discrepâncias e para comparar o conteúdo 
jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas. HERCOVITZ(2007, 
p.123). 
 

Esses apontamentos mencionados pelo autor reforçam o motivo da utilização da 

análise de conteúdo, pois é por meio deles que os dados necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa serão coletados. Assim, tornar-se-á viável a criação de uma 

seleção de material noticioso suficiente para um posterior aprofundamento. 

Por fim, também será aplicada ao trabalho uma breve análise de discurso. Ela será 

executada com base em matérias e colunas postadas no site. Além desse material, a marca-

slogan do veículo será detalhada, a fim de identificar elementos que contribuam com a 

pesquisa num caráter geral..  DUARTE e BARROS (2005, p.306) apresentam um conceito 
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de análise de discurso que encaixa à proposta estudada. “Análise de discurso é a 

desconstrução do texto em discursos, ou seja, em vozes. A técnica consiste em desmontar 

para perceber como foi montada”. 

 Para fortalecer a busca de resultados, será ainda realizada, uma entrevista estruturada 

com o responsável pelo veículo e com alguns participantes do site. Esta será realizada de 

forma aberta, que segundo Duarte e Barros (2005) permite ao entrevistado responder o 

questionamento de maneira livre e no formato de texto.    

 

4.REFLEXÕES 

4.1 NAVEGANDO NO SITE WWW.FUTEBOLNAREDE.COM 

4.1.1 O esquema de jogo do site 

O site “Futebol na Rede”  apresenta seu conteúdo relacionado ao mundo do futebol. 

As notícias são atualizadas freqüentemente e, através dele, é possível saber os resultados da 

última hora, os próximos jogos e a análise do que está acontecendo. Com uma rede de 

comentaristas o site faz uma leitura dos assuntos futebolísticos do momento. A 

disponibilização de uma série de entrevistas ajuda a dar novas abordagens a determinados 

assuntos. Na mídia, ainda existe a possibilidade de acompanhar a transmissão de algumas 

partidas ao vivo. O site apresenta algumas características de uma rede colaborativa de 

informação como pessoas espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul que auxiliam 

enviando matérias. Também pode-se citar como exemplo os colunistas, que sem vínculo 

com o site, auxiliam na postagem de notícias. Somando-se a essas ilustrações, vale salientar 

que o cidadão comum pode enviar suas informações para a mídia. A supervisão do 

conteúdo fica por conta de Fábio Correa responsável pelo veículo 

 No site, estão postadas informações dos campeonatos: Gaúcho, Catarinense, 

Brasileiro, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América e Campeonato Gaúcho de Futsal. 

Esses arquivos retratam competições que estão ocorrendo ou que já aconteceram. Nele, está 

apresentada uma série de arquivos especiais, que relatam assuntos como: história do esporte 

e de competições, perfil de jogadores, informações sobre clubes, estádios e curiosidades do 

esporte em geral. O internauta também tem acesso a leis e estatutos do futebol. Como 

característica multimídia, o site traz acesso a hinos, brasões, wallpapers e escudos dos 
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clubes da região sul do Brasil. A interatividade é promovida por enquetes  e troca de e-

mails (figura 11).   

 

 
www.futebonarde.com21/11/2008 

Figura 11: Canais de interação 

Na página inicial do site, o internauta pode visualizar no canto superior, o logotipo do 

veículo Futebol na Rede complementado pelo slogan O Futebol do sul do Brasil. Na mesma 

linha, porém mais centralizado, existem alguns informes publicitários. Na parte lateral 

esquerda da página é observado um menu que detém vários links. Esses estão divididos em 

quadros, no primeiro, nomeado “Da Hora”, existem os seguintes links: Home, Notícias 24h, 

Shopping FNR, Últimos Jogos, Colunistas, Entrevistas e Futebol ao vivo (Figura 12).  
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www.futebonarde.com21/11/2008 

Figura 12: Descrição da parte superior da página 

O segundo quadro recebe o nome de Campeonatos e apresenta os seguintes links: 

Brasileirão, Segundona Gaúcha, Libertadores, Futsal RS, Copa do Brasil, Catarinense, 

Carioca, Paulista e Paranaense. O bloco seguinte é identificado como Especiais e possui os 

links: Estádios, Regras do Futebol, História do Futebol, História Brasileiro, Jogadores, 

Clubes, Loteca, Mascotes, Estatuto do Torcedor e Lei Pelé (figura 13). 

 

 
www.futebonarde.com21/11/2008 

Figura 13: Parte lateral da página 

O próximo quadro é o espaço Multimídia e é composto pelos seguintes atalhos: 

Brasões, Escudos e Botões, Hinos, Rádios Parceiras e Walpapers. O conjunto da última 
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série de links, localizada no canto esquerdo da página é nomeado de O Site e contém os 

menus Mapa do Site, Publicidade e Contato (figura 14).    

 
www.futebolnarede.com 21/11/2008 

Figura 14: Canto esquerdo da página 

 No centro é possível observar os destaques do site, geralmente são sete. Estão no 

formato de manchete e apresentam horário de atualização. Três deles, são acompanhados de 

imagem e chamada e localizam-se na parte mais central da tela.  Do centro para a esquerda 

da página formando uma espécie de coluna do topo ao pé da página observa-se os seguintes 

atalhos em destaque: Colunistas, Entrevistas, Clubes, Estádios, Escudos de botões, 

Brasileirão e Futebol no Rádio. Todos com uma breve descrição cada.  A parte lateral 

esquerda é destinada para um box nomeado placar ao vivo, informes publicitários uma 

enquete e também possui um formato de coluna.  As cores verde e branco, predominam no 

site, a escrita é quase que total na cor preta (figura 15).    
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www.futebolnarede.com 02/10/2008 

Figura 15: Recorte da visão geral da página 

4.1.2 Estratégias de jogo da mídia 

Num primeiro plano, pode-se perceber o afloramento de uma questão de afinidade, 

pois, nesse momento, a mídia começa a estabelecer uma espécie de vínculo com seu 

usuário. O termo “futebol” ajuda a filtrar o vasto público que a internet alcança. Aqueles 

leitores que são ligados ao esporte vão ter navegabilidade facilitada na página, pois 

associarão o nome do veículo com a paixão pela modalidade esportiva.  

Outro fator interessante é a simbiose existente na expressão “Futebol na Rede”. O 

objetivo do futebol é o gol e, para que ele aconteça, é necessário balançar as redes da 

goleira. Somente esse fator já significaria um atrativo para a captação e retenção do 

internauta. O sentido imediato nesse caso é de contato quase permanente com o esporte, 

pois futebol e balanço de redes são coisas interligadas. Se analisarmos as duas palavras 

principais do nome do site –“futebol” e “rede” – como resultado obteremos o cruzamento 

dos sentidos de participar da modalidade esportiva e de navegar pela rede mundial de 

computadores. Essas estratégias podem ser imperceptíveis num primeiro momento, mas 

colaboram para a criação de um contrato de leitura entre consumidores de informação e a 

mídia estudada. É na busca de um relacionamento com seus usuários que o veículo 

necessita lançar mão das ditas estratégias (figura 16), mesmo que sequer as compreende 

teoricamente. 
A análise do contrato permite determinar a especificidade de um meio (ou 
programa) para construir uma relação com seus receptores. Esta especificidade 
reside tanto nos conteúdos quanto nas formas que a emissão adota para se 
comunicar. (NATANSOHN, 2005, P.3) 

    
 

 
www.futebolnarede.com 02/10/2008 

Figura 16: expressão icônico-verbal em meio às redes da goleira 
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Além disso, considera-se junto ao nome do site o slogan do veículo “O futebol do 

Sul do Brasil” podemos inclusive aprofundar a análise desse exemplo de contrato utilizado 

pela mídia em sua marca-slogan para atingir seu público alvo e, por conseqüência, fazer 

com que ele mantenha uma rotina de acesso ao site. Também podemos nos prender um 

pouco mais nos detalhes e nas possibilidades que a marca-slogan do veículo pode nos 

transmitir. Peruzzolo (2002, p.181) aponta que existem certos recursos que atuam como 

intermediário entre o enunciador e o receptor. Estes recursos possuem a função de estimular 

o vínculo entre as partes já citadas. O autor os nomeia de “recursos de persuasão”.  

 
No seu trabalho de operar a persuasão, o enunciador fabrica um dizer 

que, nos termos em que é posto estrutura e organiza um modo de leitura. Espalha 
as marcas e dispõe traços que devem ser notados, de modo seguidos e 
interpretados pelo destinatário. Uma pressuposisão se estabelece entre o 
destinador e destinatário, quer dizer, estas relações mostram que há um pacto 
comunicacional estabelecido entre eles.  ( PERUZZOLO, 2002, p. 181) 

 

No site, percebemos que automaticamente o núcleo de internautas interessados com 

informações a respeito de clubes e as noticias relacionadas à região identificada no slogan, 

vá ter tendência de ser remetido ao veículo. Além disso, torna-se perceptível a presença de 

outros componentes que facilitam o entendimento da construção do processo de formação 

de um caminho a ser seguido, como aponta Peruzzolo. Na marca-slogan do site, existem 

componentes simbólicos do futebol, tais como bola, redes goleira e a figura do movimento, 

que no caso é representada por um boneco que aparenta estar se preparando para um chute, 

enclinando em seu eixo central de equilíbrio. A união desses componentes pode vir a 

facilitar a compreensão de um maior número de pessoas, pois a coesão dos elementos passa 

a atuar de forma publicitária em prol do que se está tentando repassar. Para uma melhor 

fixação do que foi dito propõe-se uma tabela, que tenta transmitir o que cada figura 

presente na marca-slogan do site pode nos representar em vários níveis de significado. 

Tabela 1: figura x níveis de interpretação 

         Figura               1° nível                         2°nível                   3° nível   4° nível 

Boneco Pessoa inclinada Pessoa em movimento Esporte Estilo de vida

Bola Brincadeira Esporte Jogo Futebol 

Goleira Esporte Futebol Gol vitória 
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redes Esporte Goleira futebol Gol 

Slogan Identificar o produto Associar a marca procurar interagir 

     

A figura abaixo (figura 17) mostra o resultado do somatório do conjunto de 

elementos apresentados na tabela acima. Assim, é possível observar como pode ocorrer um 

processo de criação de um vínculo entre o emissor e o receptor da mensagem, uma vez que 

as figuras presentes na logo-marca, refletem em cada leitor diferentes interpretações, 

variado níveis. 

 

 
www.futebolnarede.com 02/10/2008 

Figura 17: União de logo-marca, slogan e patrocinador. 

Uma característica da internet é possuir um público muito variado, isso demonstra o 

seu potencial de abrangência em relação às outras mídias. Numa fração de segundos, é 

possível estar conectado a qualquer parte do mundo. Baseado nesse aspecto surge espaço 

para a publicidade. Na tentativa de um melhor reconhecimento e até mesmo um maior 

retorno para seu produto, ganha corpo a estratégia de mesclar informação jornalística com a 

informação publicitária, em que as informações se interpenetram.  

No site estudado, obtém-se o exemplo estampado na figura da marca-slogan do 

veículo, pois ela está exposta junta com a marca de um patrocinador do site. Se for 

analisado o ponto de vista estrutural da imagem acima, é possível notar que o informe 

publicitário transmite a idéia de que dá, literalmente, sustentação para o Slogan “O futebol 

do sul do Brasil”. 

 
Hoje, o jornalismo on-line se transformou em uma atividade lucrativa, 
acompanhando a ascensão da Internet como meio de comunicação. A obtenção de 
receita através dos anúncios publicitários se desenvolveu e a publicidade na web 
movimenta bilhões de dólares em todo o mundo, sendo que, entre os maiores 
publishers (sites que exibem publicidade paga), estão os jornais online 
(SOUZA,2005, P.3 a 9). 
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Assim, o fator de a internet possibilitar um acesso mundial a informações que antes 

ficariam restritas, também viabiliza um crescimento de uma nova parceria que pode 

garantir vida longa aos veículos noticiosos. A aliança de informação com publicidade, além 

de diminuir os custos de divulgação, pode garantir um suporte para o veículo noticioso, 

uma vez que, como no caso do “www.futebolnarede.com”,  é possível canalizar o público-

alvo tanto na propaganda quanto nas notícias.    

 

4.1.3 O aproveitamento de seus componentes nas partidas 

A respeito de critérios de noticiabilidade (em termos da proximidade das 

informações), pode-se dizer que o site retrata em primeiro plano pautas com informações 

esportivas ligadas à região sul do Brasil, ainda que outras regiões estejam contempladas ao 

longo das coberturas esportivas. O site busca repercutir a agenda futebolística semanal, que 

é fortemente baseada em fatos pré-determinados. Cabe ao site realizar a cobertura midiática 

desses acontecimentos.  

No início do ano, estão em destaque os campeonatos estaduais,(que possuem 

duração aproximada de três meses) e a taça Libertadores da América, porém percebe-se que 

o veículo dá um enfoque maior aos campeonatos regionais do sul do país. No mês de abril 

começa o campeonato Brasileiro e as notícias futebolísticas passam a ombrear-se desse 

acontecimento esportivo. No decorrer da pesquisa, estava em andamento o campeonato 

brasileiro 2008. A competição divide-se em jogos nas quartas e quintas e fins de semana. 

Isso só não ocorre quando, no meio de semana, está em disputa outro campeonato, como, 

por exemplo, a Copa Sul-Americana. Seus jogos são realizados às terças, quartas e quintas-

feiras. Para compreender um pouco mais a agenda esportiva que site se propõe a cumprir, 

será exposta uma tabela da programação esportiva semanal de acordo com o conteúdo 

encontrado no www.futebolnarede.com., nomeada de prancheta do site. 

Tabela 2: A prancheta de coberturas do site 

Domingo Pré-jogo 

 

Jogo Pós-jogo Espaço para comentários 

(tematizações, 

especulações)        

Segunda Repercussão dos 

resultados 

Treinos Agendamento 

próxima rodada 

Projeções da próxima 

rodada 
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Terça Treinos Histórico 

dos 

confrontos 

Agendamento 

pré-jogo de 

quarta 

Projeções do próxima 

rodada 

Quarta Pré-jogo 

 

Jogo Pós-jogo Agendamento pré-jogo 

quinta 

Quinta Repercussão dos 

resultados 

Pré-jogo 

Jogo e Pós-

jogo 

Treinos Agendamento do Pré-jogo 

(final de semana) 

Sexta Repercussão dos 

resultados 

Treinos Agendamento 

próxima rodada 

Agendamento do pré-jogo 

sábado 

Sábado 

 

Pré-jogo jogo Pós-jogo Agendamento pré-jogo 

domingo 

 

Tabela 3: Legenda dos termos da tabela acima 

Termo  Significado 

Agendamento do pré-

jogo 

Inicio de circulação das primeiras informações a respeito do próximo 

jogo. 

Pré-jogo Notícias relacionadas aos clubes que vão se confrontar na rodada 

(escalações, dúvidas, desfalques). 

Jogo Partida em tempo real. 

Pós-jogo Repercussão dos fatos. 

Treinos Notícias relacionadas aos treinamentos dos clubes. 

Rodada Jogos. 

 

Como se pode observar, freqüentemente a rotina para a cobertura dos eventos 

futebolísticos é estruturada conforme a tabela, porém, em determinados momentos, pode 

sofrer alguma variação. As alterações, na maioria das vezes, ocorrem porque um outro 

campeonato está em andamento simultaneamente. Com isso, pode-se dizer que estabelecer 

uma rotina produtiva para a coleta de dados parece favorecer a identificação do site com as 

necessidades da rotina de busca de informações de seus usuários. A figura abaixo 
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exemplifica como um item da tabela cima pode parecer numa notícia esportiva dentro do 

site.  

 
www.futebolnarede.com16/10/2008 

Figura 17: Exemplo de agendamento do pré-jogo 

 No agendamento do pré-jogo e na repercussão dos fatos, nota-se o 

surgimento de uma terminologia bastante utilizada no meio futebolístico: a especulação. 

Ela nasce no intuito de tentar antecipar o que poderá acontecer e também ajuda a 

compreender a situação e o contexto da competição que está em andamento.  Os 

agendamentos do pré-jogo são perceptíveis em matérias relacionadas ao dia-a-dia dos 

clubes, como no exemplo em destaque na figura acima. Já a repercussão dos resultados se 

faz presente nos quadros de opinião. No caso do site estudado, a especulação pode ser 

percebida por meio dos textos produzidos pelos colunistas. Estes possuem livre-arbítrio 

para reproduzirem os fatos, podendo se preocupar em apenas transmitir ou ingressarem no 
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tema e remeter sua opinião. No trecho da coluna escrita por Cleuber Roggia fica explícita a 

exposição da liberdade de opinião do autor. 

 
   www.futebolnarede.com 24/11/2008 

Figura 18: coluna de Cleuber Roggia 
 

Os colunistas possuem liberdade para expressar os assuntos que julgam importantes. 

Não há interferência nessa escolha, porém, também não é garantido que as colunas serão 

publicadas, pois elas passam por uma filtragem realizada pelo responsável pelo site. Com 

isso, torna-se claro que o co colunista decide a temática que será abordada e o “Futebol na 

Rede” é quem define sua circulação. Essa constatação pode ser comprovada pelo trecho da 

entrevista realizada com o colunista Cleuber Roggia em outubro de 2008. 
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Com relação às matérias que não escrevo mais (não faço mais matérias por que 
não é minha área e não gosto). Já, com relação às colunas, escrevo sem 
intermediação. As opiniões e a responsabilidade delas são de quem escreve. 
Certamente que a direção do site intervém quando é preciso, elogiando ou 
criticando. O site sempre buscou a colaboração de pessoas interessadas em fazer 
progredir o Futebol Na Rede. A coluna é escrita em php, aonde coloco login e 
senha (www.futebolnarede.com/colun) e publico minha opinião. 
CLEUBER ROGGIA 10/10/2008 

 

No final de cada coluna, entra em cena a isenção do veículo de comunicação. O site 

deixa explícita a informação de que a opinião escrita não significa que seja a visão do 

veículo sobre o tema abordado. Além disso, é possível um contato com o autor do texto 

através do link “Fale com o Autor” e também, se for interesse do leitor, acessar outras 

colunas assinadas pelo colunista. A figura abaixo (figura 19) elucida como o site tenta se 

isentar de qualquer tipo de opinião e aponta a localização do atalho de contato.   

 
www.futebolnarede.com10/09/2008 

Figura 19: A isenção do veículo 

Esta figura nos remete a outra discussão interessante, que engloba quase todo o 

contexto de estruturação do site. O debate retoma aspectos relacionados à influência do 

jornalismo em outros campos sociais. Num primeiro momento, percebe-se que 

www.futebolnarede.com atua como um local de encontro para amantes do mundo do 

futebol e oportuniza a livre discussão sobre o esporte.  Sendo assim, a internet funcionaria 

como elo entre esses esportistas. Como a internet reflete um lugar amplo em que é 

impossível se traçarem limites, o site passa a adquirir a função de aproximação de afins 

sobre futebol.  Então, apura-se que o “Futebol na Rede” torna-se intermediário entre quem 

produz a notícia e quem a consome. Isso rememora a idéia de um palco, pois ele é quem 

promove o espetáculo da notícia esportiva unindo as partes interessadas. 
 

Não há discurso (análise científica, manifesto político etc.) nem ação 
(manifestação, greve etc.) que, para ter acesso ao debate público, não deva 
submeter-se a essa prova de seleção jornalística, isto é essa formidável censura que 
os jornalistas exercem, sem sequer saber disso ao reter apenas o que é capaz de lhe 
interessar, “de prender sua atenção”, isto é, de entrar em suas categorias, em sua 
grade, e ao relegar insignificância ou a indiferença expressões simbólicas que 
mereciam atingir o conjunto de cidadãos. (BOURDIEU, 1997, p. 67). 
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A explanação de Bourdieu confirma a idéia de que o site, como meio jornalístico, 

tem interesse em promover o debate futebolístico, porém, a própria mídia, ao anexar uma 

mensagem padrão de que não se responsabiliza pelas palavras de cada colunista e que, 

ainda, vem por meio desta afirmar que pode alterar ou excluir o material escrito, passa a 

admitir que quando não lhe convém ou não lhe é tão necessário assim o livre debate 

esportivo.       

O site possui sua estrutura organizacional baseada em colaboradores. Estes não são 

remunerados e buscam sua exposição na mídia para estarem presentes nas discussões que 

envolvem a área esportiva. Antes, o site apresentava um quadro, na parte inferior de sua 

home page, destinado a interessados em fazer parte do veículo. Hoje não existe mais esta 

opção. Porém, há possibilidade de um contato com a produção do veículo, por meio de um 

link disponibilizado no canto esquerdo da página principal, para aqueles internautas que 

demonstram interesse em participar da equipe. (figura 20) 

 
www.futebolanarede.com05/10/2008 

Figura 20: estabelecendo contato 

Clicando no botão denominado “Contato” o internauta chegará até uma caixa de e-

mail (figura 21), em que poderá explanar suas dúvidas, sua sugestão sua opinião e até 

mesmo emitir sua vontade de ser parceiro do veículo. Essa possibilidade é ponto em que se 

pode tentar estabelecer maior interatividade com o veículo, umas vez que o site não 

apresenta fóruns de discussões entre seus colaboradores e os leitores. Porém essa 

possibilidade parece não chamar a atenção de que é responsável pelo site, pois, durante a 

execução da pesquisa, tentou-se o contato com a produção por meio deste caminho, por no 

mínimo três vezes consecutivas, todas sem sucesso.  
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www.futebolnarede.com10/10/2008 

Figura 21: caminho para o contato 

Ainda com intenção de buscar uma reposta por parte do responsável pelo veículo, 

através do colunista santamariense, Cleuber Roggia, obteve-se um novo endereço de e-

mail. Nesse espaço, entrou-se em contato e tentou-se o agendamento de uma entrevista ou a 

realização da mesma por correio eletrônico. Fábio Corrêa, responsável pelo “Futebol na 

Rede”, informou que se tornaria inviável responder, devido às informações pertinentes ao 

site ser de caráter sigilo (figura 22). 

 
www.yahoo.com.br04/11/2008 

Figura 22: Única resposta obtida 

4.1.4 Um comparativo entre dois Esportistas do “Futebol na Rede” 

Nesse momento, se faz necessária uma atenção especial à seção dos colunistas. A 

equipe do site é formada por dez pessoas. A maioria dos integrantes representa o estado do 

Rio Grande do Sul e um colunista escreve de Santa Catarina. Segundo dados apresentados 

no veículo, a maioria possui uma ligação com a área de comunicação. Dentre os dez 
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colaboradores, a proposta agora é estabelecer um comparativo entre dois deles. O primeiro 

é Luis Carlos Carvalho. Escreve sobre o futebol de Passo Fundo-RS. É narrador e 

apresentador de programas esportivos na rádio Planalto AM. É bacharel em Letras e 

acadêmico de Direito. O segundo profissional escolhido é Cleuber Roggia. É psicólogo e 

responsável pela cobertura do futebol de Santa Maria. O Comparativo que se busca é 

apontar dados acerca da linguagem e do modo utilizado pelos dois colunistas para se 

comunicar com o leitor. A partir de agora, serão intercalados seis recortes de textos escritos 

pelos dois profissionais durante o mês de outubro (Figuras 23,24,25,26,27 e 28) 

      
www.futebolnarede.com 16/10/2008 

Figura 23: Primeiro recorte da coluna de Luiz Carlos Carvalho   

  Na coluna de Luiz Carlos Carvalho é perceptível a presença de uma linguagem 

objetiva e direta. O autor procura passar a informação utilizando um dos pilares do 

jornalismo, o lide. Apesar de o autor não ser jornalista, sua experiência radiofônica parece 

atuar como suporte para essa linguagem. A seguir, será apresentado um trecho do outro 

colunista. 

 
www.futebolnarede.com 16/10/2008 

Figura 24 : Primeiro recorte da coluna de Cleuber Roggia 
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     Na coluna de Cleuber, nota-se que o autor penetra no texto e em nenhum 

momento busca ser objetivo. Ele aproveita sua coluna para fazer comentários a respeito do 

jogo. Ao comparar o texto de Cleuber com o de Luis, evidencia-se que o segundo colunista 

deixa explicito seu caráter opinativo, enquanto o primeiro transmite a sensação de 

imparcialidade.    

 
www.futebolnarede.com 16/10/2008 

Figura 25: Segundo recorte da coluna de Luiz Carlos Carvalho 

Mais uma vez, o início da coluna de Luiz se prende a objetividade e a 

imparcialidade. Lendo o trecho, o internauta tem acesso às informações mais importantes 

relacionadas ao jogo realizado. 

 
www.futebolnarede.com 16/10/2008 

Figura 26: Segundo recorte da coluna de Cleuber Roggia 

No trecho da coluna de Cleuber, é possível ter um panorama geral do time em 

questão. Mais uma vez o autor utiliza seu espaço para transmitir sua opinião. O colunista 

faz projeções e analisa o contexto da competição. Comparando novamente Cleuber e Luiz, 
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nota-se que o primeiro amplia e repercute os fatos, já o segundo detém-se em repassar as 

informações. 

 

 
www.futebolnarede.com 16/10/2008 

Figura 27: Terceiro recorte da coluna de Luiz Carlos Carvalho 

No último trecho do colunista Luiz Carvalho, a ser desmembrado é claro que não há 

mudança no formato de transmitir informações. Prioriza-se de forma direta os pontos mais 

importantes dos fatos. 

 
www.futebolnarede.com 16/10/2008 

Figura 28: Terceiro recorte da coluna de Cleuber Roggia 

     No último fragmento extraído da coluna de Cleuber Roggia, percebe-se que o 

autor segue o critério de, já na primeira frase, transparecer sua visão a respeito dos fatos. E 

novamente, faz projeções e contextualizações do clube em relação aos demais dentro do 

campeonato em disputa. 

Finalizada a apresentação dos recortes e as primeiras análises em torno dos dados 

coletados, é hora de partir para um parâmetro geral do que foi colhido. Notou-se que ambos 
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colunistas possuem um estilo próprio de transpor informações. Esse aspecto torna-se 

interessante à medida que cada autor passa a demonstrar sua identificação e não é o que ele 

diz, mas ele passa a ser a referenciabilidade.      
Os efeitos de real, na sua maioria, são construídos pelo procedimento da 
semântica discursiva que  se costuma denominar de ancoragem. Trata-se de 
atrelar o dito a pessoas, espaços geográficos conhecidos, datas, fatos históricos, 
fotografias, simulações computacionais.... que o receptor reconhece como “reais”, 
como existentes.   (PERUZZOLO, 2002, p. 174-175). 

 
No caso dos exemplos extraídos das colunas, esse efeito é construído por meio da 

apresentação de datas, e locais geográficos comuns. Enquanto Luiz aponta em suas colunas 

o local, a data e o nome do estádio, Cleuber incorpora em seu texto a narrativa do “eu”. 

Exemplo é “eu estive ontem no estádio dos Eucaliptos”. Em ambos os casos nota-se que 

esses detalhes supra-citados remetem o leitor a sensação de realidade.        

Outro apontamento importante no que diz respeito aos fragmentos expostos, retrata 

a questão do modo de comunicar. No caso narrador, Luiz, é notável que sua escrita 

transcorre de forma objetiva e imparcial. Esse estilo comprova que, quando se usa a terceira 

pessoa do singular num texto, isso gera um sensação de afastamento, que automaticamente 

remete o leitor a um elevado grau de imparcialidade, como nos mostra Peruzzolo.  

 
Como se pode ver, o tempo verbal tem muito a revelar no modo como o sujeito se 

liga ao seu discurso[...]Primeiro, resumindo, ao usar uma linguagem em terceira 

pessoa ele dá a ilusão de estar longe, sem nada ter a ver com o que está sendo 

dito. (PERUZZOLO, 2002, p. 171). 

 

Já no colunista Cleuber, verifica-se que existe o contrário, pois o autor busca 

transmitir um sentido de proximidade ao escrever seu texto em primeira pessoa. Ele passa a 

contar a história do jogo e deixa estampada sua posição em relação aos fatos. Para o 

jornalismo isto seria inaceitável, mas como o texto é postado num espaço de opinião, essa 

postura passa a ganhar autenticidade e identidade própria. 

 
O uso da primeira pessoa impregna de subjetividade e parcialidade o enunciado, 
mas fabrica também a credibilidade da experiência e/ou do fato vivido, porque 
simula a narração do fato acontecido e da experiência por quem os viveu ou 
presenciou ou os experimentou. (PERUZZOLO, 2002, p.171). 
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4.1.5 O desenho tático do site e como cada jogador participa 

O “Futebol na Rede”, como já foi dito, relata assuntos pertinentes ao futebol do sul do 

país. As matérias são postadas de diversas cidades da região sul. A Direção do site possui 

como função mediar as notícias. As informações chegam até o local e em seguida são 

disponibilizadas na rede mundial de computadores por meio do site. Pode-se dizer que a 

mídia estudada é apresentada de maneira temática, tendo “rede” como palavra chave (figura 

29).  

 
Figura 29: Organograma Estrutural  

Tudo no meio de comunicação é norteado pela palavra “rede”. O que não é 

diretamente associável a ela, passa a sugeri-la, como é o caso de “contato”, pois essa 

palavra é uma tematização de “rede”. Somando as duas expressões o resultado é rede de 

contatos, que na comunicação é essencial para a transmissão de mensagens. O fato de mídia 

ser temática também pode ajudar o leitor a montar seu caminho na busca por informação. 

Do ponto de vista de quem está de fora da mídia, pode-se traçar o seguinte roteiro de 

entendimento de funcionamento do veículo: os colaboradores que produzem as notícias se 

valem de informações próximas,  por meio de um contato alcançam o site “Futebol na 

Rede”,  que absorve o material produzido pelos colaboradores e amplia na internet,  

que também é conhecida como rede mundial de computadores. Verifica-se que tudo isso só 

foi possível porque todas as etapas estão envolvidas por uma espécie de rede, que mesmo 

sem proporcionar o contato direto entre as etapas, viabiliza uma interação de todas as fases 

durante o processo. 

Segundo Palácios (2004), os portais eletrônicos ou sites, podem apresentar-se me 

modelos organizacionais interligados e que as características da internet a credenciam com 

Rede  

www Futebol na Rede colaboradores contato 
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um meio capaz de agir com um ambiente abrangente com informações múltiplas e 

interconectadas ademais sistemas.            

Isso pode pressupor que não é um meio de comunicação que propicia a formação de 

uma rede e, sim uma rede quem disponibiliza suporte para um meio de comunicação. 

Formando uma organização sistemática pode-se integrar o que se passa em diversos pontos. 

Desse modo, estará estruturado um sistema que permite uma maior abrangência de alcance 

de informação, tanto por parte de sua produção, quanto por parte de seus leitores. É como 

se o veículo de comunicação se desdobrasse em diversas ramificações capazes de atingir o 

maior número possível de leitores. 

No “Futebol na Rede” verifica-se que a mídia propicia a participação do cidadão 

comum como emissor da notícia, mas, além disso, é possível apontar que o veículo possui 

uma rede permanente de pessoas comuns que a alimentam com informações. Como já foi 

relatado antes, para participar da produção de notícia, bastava entrar em contato com a 

produção e demonstrar interesse, essa possibilidade era explícita no site através do link 

“Seja um Colaborador do Futebol na Rede”. Essa maneira de contato, foi extinguida da 

página principal da mídia, porém ainda existe a possibilidade de se comunicar com a 

produção pelo próprio site. 

Não se pode afirmar que o jornalismo cidadão propriamente dito é o que estrutura o 

site, porém por meio do estudo realizado é evidente que essa nova modalidade jornalística 

foi quem deu suporte para o veículo no decorrer de sua formação, pois para ser um 

colaborador atual do veículo, se fez necessário que cada colaborador no mínimo, por uma 

vez, demonstrasse essa vontade, ou até mesmo enviar uma matéria com intuito de colaborar 

com a mídia. 

4.1.6 E quem comanda o “time”? 

Um dos temores que essa nova modalidade jornalística despertou nos profissionais 

da área foi o de perda de espaço. Passou-se a pensar que, como cada cidadão estava 

produzindo notícia, o papel do jornalista ficaria em segundo plano. Essa idéia é totalmente 

equivocada, pois como já foi visto, o jornalista ao construir e desenvolver sua formação, 

torna-se uma pessoa dotada de “óculos especiais” capazes de apontar o que é notícia, isso 

indica que os profissionais conquistam no decorrer de seu processo de formação uma 

sensibilidade a mais que os difere do restante da população, como aponta Bourdieu (1997). 
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Segundo Zamora (2001), a importância do jornalista estará cada vez mais ressaltada, 

pois sua função se adaptará a nova mídia e o profissional passará a atuar como um 

organizador da informação. O leitor necessitará de alguém, que transmita confiabilidade, 

para interpretar a informação. Sendo assim sempre será necessário alguém com a 

capacidade de pautar, selecionar e publicar os assuntos de interesse geral. Essa renovação 

se dá pelo cotidiano corrido do cidadão-comum.      

Com isso, pode-se afirmar que o espaço do jornalista estará sempre assegurado. O 

que esta ocorrendo no momento pode-se dizer que é um período de transformação, em que 

o profissional tem que se adequar a novas técnicas e novas maneira de produzir informação. 

O momento atual reflete um cidadão mais ativo do que nunca e com isso é normal que ele 

queira interagir cada vez mais.  
A partir do momento em que os leitores se tornam os seus próprios contadores de 
histórias, o papel de gatekeeper passa, em grande parte, do jornalista para eles. 
(...) Mas os jornalistas adicionaram a função de cartógrafo ao seu papel e, na 
biblioteca universal que é a Internet, também se tornarão autenticadores e 
desenhadores para aqueles que seguem os mapas que eles desenham (HALL apud 
AROSO, 2005, p. 3) 
 

Nesse grande fluxo de troca de mensagens, o que se tem de concreto é que alguém 

precisa organizar essas informações, caso contrario, estará sendo cometido um grande erro, 

que é o de pecar por excesso. Muita informação pode confundir o leitor isso já é 

comprovado, pois quando o volume de mensagens é muito elevado, proporcionalmente a 

possibilidade de ruído também cresce. Cabe ao jornalista assumir de vez o seu papel de 

mediador de informação e confirmar sua função de ser o filtro daquilo que está sendo 

repassado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comunicar sempre foi uma necessidade do homem. Sem haver comunicação, a 

humanidade parece perder seu valor. Emitir algum tipo de som pode ser considerado um 

sinônimo de vida. Ao longo de sua existência o homem foi moldando novas maneiras de 

concretizar a prática da comunicação. Ao fim da primeira década do século XXI, nota-se o 

grande avanço tecnológico vigente. A humanidade tenta acompanhar esse desenvolvimento 

e vai gerando modificações na tentativa de alcançar a tecnologia. Essas mudanças tornam-
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se evidentes em todos os pontos da sociedade e, na área de comunicação, elas passam a 

acontecer simultaneamente com o decorrer do avanço tecnológico.    

O jornalismo como um todo tende a se expandir cada vez mais. Novos métodos vão 

nascendo, o modo de contar histórias vai se adequando às novas tendências. O espaço está 

cada vez mais abrangente. Antes, apenas uma minoria tinha acesso à informação; hoje ela 

encontra-se mais distribuída e, de um certo modo, mais democrática. 

  O campo jornalístico firma cada vez mais sua importância. Sua área de atuação 

rompe suas próprias fronteiras, isso permite o ingresso nos demais campos. Seus limites 

também permitem uma certa permeabilidade e com isso, fica permitido que outros campos 

invadam seus domínios, porém é notável que o campo jornalístico é quem impõe as regras 

dentro de seu território.  

Promover a interação comunicacional continua sendo sua principal função, mas, 

além desta, o campo passa a tornar-se um autenticador de papéis e um amplificador de 

funções. Com um poder de mediação absoluto, passa a fornecer credibilidade e auto-

afirmação para outros setores. Baseado nisso, pode-se dizer que o campo jornalístico é 

quem dá voz a outros segmentos. Essa atitude permite um desenvolvimento e uma abertura 

de espaço para os demais campos sociais. 

 

 O desenvolvimento da internet facilita a expansão do poder jornalístico. Hoje é 

possível se comunicar em qualquer parte do mundo por meio dela. Não existem mais 

fronteiras e, assim, pode-se dizer que o mundo está conectado em rede. É esse poder de 

amplitude que garante a internet o enquadramento como meio de comunicação. Como a 

internet é um meio de comunicação bastante abrangente é quase impossível determinar o 

público que está sob o poder de seu alcance. Parece contraditório, mas ao meu ver, o grande 

desafio existente na internet é fazer com que uma mídia de muitos, consiga filtrar um 

público determinado, pois de nada adianta atingir um grande número de pessoas, se estas 

não possuem interesse naquilo que se está sendo transmitido. Para um meio de 

comunicação garantir sucesso é necessário, ao invés, de atingir todo mundo, buscar atrair o 

maior número de pessoas ligadas àquilo que se busca transmitir. 

O jornalismo na internet tende a crescer e se desenvolver cada vez mais, pois como 

já foi dito, a mídia apresenta amplitude e o jornalismo necessita dessa amplificação. Para 
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ser notado, um veículo de comunicação carece ser identificado. No mundo on-line, isso 

torna-se algo totalmente possível de ser atingido, pois para obter sucesso em sua 

comunicação é fundamental captar ou resgatar o público alvo que se encontra inserido na 

grande massa que o meio alcança. Com isso, pode-se dizer que, além do jornalismo se 

expandir, gradualmente suas ramificações também atingem um estágio de 

desenvolvimento. Isso faz gerar a idéia de que a união de jornalismo com internet 

proporciona um progresso ao jornalismo especializado, no caso do estudo realizado, o 

jornalismo esportivo.  

Como já foi visto, o jornalismo esportivo é um dos gêneros que esta categoria 

apresenta. Na pesquisa desenvolvida, procurou-se traçar o seu percurso paralelamente com 

avanço da internet. Isso fez com que outras categorias também ganhassem ênfase e 

tivessem suas estruturas desmembradas. O jornalismo esportivo foi quem exemplificou o 

trabalho realizado, o site “Futebol na Rede” serviu de apoio teórico, demonstrando na 

prática como algumas questões apareciam. Volta-se a afirmar que considera-se que a 

internet permite total amparo a esta categoria jornalística. 

Com isso, é possível renomear esta pratica, a chamando de webjornalismo 

esportivo, pois essa modalidade reúne três segmentos: internet (web), jornalismo e mais 

prática de esportes (esportivo). Dessa forma, pode-se filtrar da massa que a internet atinge 

um público específico que são aqueles ligados ao mundo dos esportes. Dentro disso ainda é 

viável focalizar ainda mais um público alvo. Para isso, se faz necessário determinar qual 

modalidade esportiva o site deseja realizar a cobertura. Esses componentes são encontrados 

no objeto que permeia a pesquisa. Com isso, obtemos o primeiro ponto favorável ao 

veículo, na busca de apurar sua afirmação como mídia jornalística. 

A respeito do conteúdo apresentado pelo site, conclui-se que há abrangência e 

atualização constante. Isso demonstra o interesse em satisfazer o preenchimento de 

características próprias da web. Como pode-se observar, o material postado é produzido por 

uma série de colaboradores espalhados pelo sul do Brasil. Essa metodologia garante ao 

veículo uma vasto alcance em sua cobertura. É um fator que soma valores ao site, uma vez 

que a descentralização da informação permite um acréscimo na credibilidade do veículo, 

pois isto fornece ao leitor uma sensação de referencialidade naquilo que está sendo 

repassado. Ao escalar seus colaboradores em diversos pontos de cobertura, causa a 
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impressão de que o meio jornalístico esteja se multiplicando, tornando-se capaz de estar em 

vários locais ao mesmo tempo. E, no momento em que transmite aos seus colaboradores a 

responsabilidade de cobrirem seus respectivos eventos esportivos, o site assume um papel 

de co-responsável por aquilo que está sendo postado. 

Com o concretizar da pesquisa é possível renomear essa prática de acordo com o 

meio, então passa-se a chamá-la de webjornalismo participativo. E o defini-se como a 

participação de qualquer cidadão na cobertura noticiosa de algo, no caso do trabalho, 

cobertura esportiva.  Além disso, pode-se apurar que o veículo comunicacional em questão 

faz uma alternância entre a participação de pessoas comuns e a participação de uma rede de 

colaboradores específicos e pré-determinados pelo site. É importante ressaltar que alguns 

dos colaboradores específicos que atuam na mídia, tiveram, em sua maioria, o acesso ao 

veículo como um cidadão-comum emissor de notícia. Dando origem a um ciclo, em que a 

pessoa comum enviava sua matéria e a repetição dessa ação a credenciaria como 

colaborador específico. Esse fato abre espaço para que outra pessoa ingresse no ciclo e 

assim o sucesso da rede pode ser garantido. Para reforçar o que foi descrito, anteriormente 

no site existia a possibilidade de ingressar na equipe, por meio de um link, disponibilizado 

na própria página. Com a extinção dessa possibilidade, subentende-se que a equipe de 

colaboradores é fixa.  

 O jornalismo participativo cedeu espaço para a discussão em relação à participação 

de pessoas de fora do campo jornalístico. Constatou-se que o site possui participações de 

pessoas extras à área de comunicação. Essa atitude não descredencia a mídia como 

jornalística, pois já foi relatado que a produção da informação foi descentralizada e com 

isso a responsabilidade de ser jornalístico passa para o site e não para seus produtores. Isso 

demonstra que o veículo representa o campo jornalístico e é o próprio campo que dita as 

regras de participação. É algo contraditório, porém notável, pois, ao mesmo tempo, que o 

veículo descentraliza sua produção, centraliza o poder e o status jornalístico ao seu redor. 

Essa idéia fica explicita em vários pontos do site. Um deles é o aviso aos colunistas (figura 

30) que também fazem parte da rede de colaboradores.   
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www.futebolnarede.com 15/11/2008 

Figura 30: Isenção de opinião 

 No aviso fica evidente que existe a preocupação em se isentar das informações que 

estão sendo repassadas. Essa atitude transparece a preponderância do campo jornalístico 

sobre os demais. Assim, é possível afirmar que o aviso transmite o seguinte dizer: “o 

campo jornalístico abre espaço para todos, porém cada um é responsável por seus atos, não 

é dever do jornalismo sustentar o que os colaboradores defendem. Porém, sua participação 

é muito importante para o site, continuem enviando seu material. As colunas e notícias são 

interessantes até o momento em que as mesmas sejam relevantes para o site”.  

Concorda-se que o jornalismo deva ser isento e imparcial, aliás acredita-se que essa 

é base do jornalismo, porém é preciso ressaltar que já que o veículo noticioso demonstra 

tanta preocupação em se isentar, também deveria se preocupar em dar suporte a seus 

colaboradores. No caso do site, existem vários textos com erro de digitação. Como um 

mediador soberano e imparcial, o filtro de informações deveria intervir quando os erros 

ocorrem. Assim, estaria garantido o equilíbrio entre colaborador e mediador. Essa 

adequação fomentaria a credibilidade e diminuiria a vulnerabilidade do veículo de 

comunicação e seus produtores. 

  Com isso, mais uma vez fica comprovado que o campo jornalístico atua de maneira 

totalmente parcial, pois transmite a impressão que existe somente para satisfazer seus 

próprios desejos. Por outro lado, o que foi analisado comprova a real necessidade de um 

jornalista para executar o papel de mediador de informação. Hoje em dia, o receptor acaba 

transmitindo ou produzindo informações para ele próprio, queimando etapas e com isso a 

informação acaba perdendo em qualidade. Fica evidente que jornalista adquire cada vez 

mais importância, pois sem exercer seu papel de mediador ou organizador, a informação 

fica vulnerável e corre o risco de ser perdida ou no mínimo desqualificada ao estar imersa 

nesse emaranhado de informações.            

 Considera-se que o site www.futebolnarede.com é um exemplo de webjornalismo 

participativo, uma vez que a participação dos cidadãos comuns é estimulada, às vezes de 

forma direta, por meio do próprio site, ora de modo indireto, através de colaboradores que 

indicam outras pessoas. É um espaço novo que tende a crescer, para isso se faz necessário o 

comprometimento tanto dos colaboradores, quanto do próprio veículo de comunicação. 

Dessa forma, fica cada vez mais evidente o sucesso do site e sua atuação como 
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representante de uma nova modalidade jornalística. E, destaca-se ainda, que para 

crescimento e identificação de um veículo noticioso, por mais interação que ele promova, 

sempre terá de buscar os recursos, o amparo e o suporte de um jornalista para mediar 

comunicação. É essa estratégia que garantirá todo o apoio ao processo de comunicação, 

uma vez que o jornalista é um ser que possui capacidades de identificar, pautar, filtrar e 

transmitir aquilo que apresenta valor-noticioso de interesse geral da população, de forma 

imparcial e objetiva necessárias a qualquer canal de comunicação.         

Assim, o “Futebol na Rede” credencia-se como webjornalismo esportivo acima de 

tudo. Porém carece de algumas adequações, pois o jornalismo esportivo apresenta um 

caráter dinâmico, portanto acompanhar a agilidade do esporte se faz necessário. Um 

exemplo de adequação: seria a criação de um espaço destinado a promover o debate 

esportivo. Já que o futebol e o palco das especulações e discussões. Realizar esta adaptação 

garantiria uma maior interação entre o site, os produtores e seus leitores. Outra 

remodelação pertinente, seria o desenvolvimento da multimidiatilidade, pois as matérias 

poderiam adaptar-se a convergência de mídias, disponibilizando ao leitor a possibilidade da 

notícia em texto, imagem e som. Com isso, o veículo estaria coeso com uma pontecialidade 

exclusiva da internet.       

Ainda apresentando algumas transformações, acrescenta-se o cuidado da renovação. 

Na internet a evolução é rápida e constante, logo cuidar da aparência do veículo torna-se 

vital. Ao desenvolver a pesquisa notou-se que o Slogan “O Futebol do Sul do Brasil” 

encontra-se desatualizado, pois na capa do site as informações em destaque são 

relacionadas ao âmbito nacional (figura 31).     
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Figura 31: Recorte da página inicial do site  

Essa mudança poderia evoluir como aconteceu no e-mail do responsável pelo 

veículo, como percebe-se a seguir (figura 32). 

 
Figura 32: Recorte do e-mail do responsável 

 Desta forma, slogan e conteúdo do site estariam em sintonia e, assim, o alcance 

poderia ser expandido. O presente trabalho visou esclarecer o objetivo proposto, porém não 

descarta-se o apontamento de questões que não foram analisadas, estas poderão encaminhar 

novos horizontes, alinhavando novos estudos.   
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