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Resumo 

Esse estudo reflete sobre os modos como jornalistas esportivos pensam a respeito de 

suas práticas na cobertura de jogos de futebol. Nesse contexto, a questão norteadora do 

trabalho é: O que pensam e como agem os jornalistas esportivos na preparação de um 

jogo de futebol e suas repercussões? Como intuito de pesquisa, busca-se compreender o 

cotidiano desses profissionais, a partir do mapeamento de ideias, descrições de rotinas 

produtivas e sistematização desses dados. Como percurso metodológico usou-se 

entrevistas semi-estruturadas a profissionais em atuação no mercado jornalístico do Rio 

Grande do Sul. O quadro teórico foi estruturado a partir de autores como Mauro Wolf, 

Paulo Vinícius Coelho entre outros.  

Palavras Chaves: jornalismo, jornalismo esportivo, rotinas produtivas.  
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Abstract 

This study reflects on how sports journalists think about their practices in covering 

football matches. In this context, the guiding question of the work is: What do sports 

journalists think and act in the preparation of a football game and its repercussions? As 

a research aim, we seek to understand the daily life of these professionals, from the 

mapping of ideas, descriptions of productive routines and systematization of these data. 

As a methodological course we used structured interviews with professionals working 

in the journalistic market of Rio Grande do Sul. The theoretical framework was 

structured by authors such as Mauro Wolf, Paulo Vinícius Coelho and others. 

 

Key words: journalism, sports journalism, productive routines. 
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1 Introdução  

Esta pesquisa buscou compreender as práticas jornalísticas, ou seja, o fazer 

jornalístico a partir do conhecimento teórico das rotinas produtivas jornalísticas 

aplicadas em atividades cotidianas de profissionais da área. Delimitou-se o trabalho, a 

partir  do profissional de esporte que atua dentro e fora dos estádios de futebol, em 

contato direto com os torcedores e atletas, ao longo de suas jornadas de trabalho. Como 

questão norteadora do estudo, o problema de pesquisa é: como é organizada a rotina 

produtiva jornalística do repórter esportivo em sua jornada de trabalho à luz de quem 

trabalha no dia-a-dia da cobertura de jogos de futebol?  

A partir desse questionamento, o objetivo geral  desse trabalho é: compreender o 

processo de rotinas produtivas dos jornalistas na cobertura de eventos esportivos. Como 

objetivos específicos, elenca-se: a): Estudar aspectos teóricos do fazer jornalístico a 

partir da pesquisa bibliográfica sobre jornalismo esportivo e rotinas produtivas; b 

)Identificar os processos da rotina produtiva do repórter; e c) descrever as práticas e 

processos de produção jornalística ao longo da jornada de trabalho.  

Entende-se que a investigação contribui para os estudos do campo das Ciências 

da Comunicação por meio de apontamentos sobre as práticas e processos de produção 

jornalística e suas características peculiares. De caráter pessoal, a proposição da 

presente pesquisa enriquecerá o conhecimento sobre uma temática específica de 

interesse do pesquisador, sobre a qual possui curiosidade e pretende, no futuro, 

potencializar habilidades para a sua atuação nesta área do campo profissional. 

Quanto a metodologia, a pesquisa é de natureza qualitativa, na qual o 

pesquisador envolve-se subjetivamente tanto na observação como na análise do objeto 

de estudo. A partir disto, as técnicas utilizadas foram de pesquisa bibliográfica, para 

abranger a busca e análise da bibliografia tornada pública em relação ao tema de estudo, 

colocando o pesquisador em contato direto com o que foi escrito, dito ou filmado sobre 

o assunto. Também utilizou-se a técnica da entrevista semi-estruturada com quatro 

jornalistas que atuam em diferentes mercados de trabalho, mas que têm em comum a 

editoria de esporte.  



12 
 

Justifica-se essa escolha, na intenção de realizar o mapeamento das práticas 

profissionais e descobrir como o repórter estabelece relações que influenciam nos 

processos de seleção e tomadas de decisões, conhecendo suas lógicas e estrutura de 

funcionamento. Também pela curiosidade do pesquisador em descobrir como funciona 

na prática esta área para que após adentrar no campo profissional já obtenha algum 

embasamento teórico e prático sobre o assunto.  

O quadro teórico para dar sustentação ao trabalho foi formado por autores como 

Mauro Wolf, Paulo Vinícius Coelho, Sérgio Villas Boas entre outros que tratam dos 

assuntos sobre Jornalismo esportivo e rotinas produtivas.  

 

. 
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2 Fundamentação Teórica 

 

2.1 Jornalismo Esportivo 

No início do século XX o Rio de Janeiro era o centro das atenções no Brasil, 

onde tudo acontecia, e não seria diferente quando se fala sobre esporte. O destaque, se é 

que podemos chamar assim, se dava apenas para as regatas, modalidade esportiva mais 

popular no país até então e que mesmo assim, obtinha um espaço muito pequeno nos 

jornais. Notícias esportivas eram utilizadas para tapar espaços em branco na 

diagramação dos periódicos. Informações sobre outros esportes não eram nem cogitadas 

dentro das redações dos jornais brasileiros no início século XX. Como afirma Coelho 

(2003): até a década de 1920, o espaço dedicado aos esportes em jornais era, 

praticamente, inexistente. Até o momento em que tudo isto estava para mudar, com a 

chegada de um novo modelo de jogo, vindo diretamente da Inglaterra e batizado de 

futebol. Aos poucos, este novo esporte foi sendo introduzido no Brasil, mas sem 

imaginar ou gerar nenhum tipo de expectativas de que faria algum sucesso próximo do 

que conhecemos nos dias de hoje.  

Esta falta de interesse e a descrença de que o futebol pudesse se tornar algo 

grandioso no Brasil, se deu por diversos motivos, dois deles eram que este esporte foi 

“importado” de outra cultura e era praticado no início apenas por uma parte da elite 

brasileira. Desta forma, não havendo espaço para a popularização das práticas 

esportivas, não havia tampouco se quer expectativa de que houvesse o surgimento de 

uma editoria para tal dentro dos periódicos, devido também a falta de interesse da mídia 

pelos esportes.  

Nunca nem se imaginou naquela época que os esportes seriam capazes de 

conquistar a atenção e o prestígio da imprensa, como afirma Coelho (2003): 

Nos primeiros anos de cobertura esportiva era assim, pouca gente acreditava 

que o futebol fosse assunto para estampar manchetes. A rigor, imaginava-se  

que até mesmo o remo, o esporte mais popular do país na época, jamais 

estamparia as primeiras páginas de jornal. Assunto menor. Como poderia 

uma vitória nas raias – ou nos campos, nos ginásios, nas quadras – valer mais 

do que uma importante decisão sobre a vida política do país? Não, não 

poderia, mesmo que movesse multidões às ruas em busca de emoções que a 

vida cotidiana não oferecia. Duvidar foi o esporte preferido de muitos 

jornalistas especializados da época (COELHO, 2003, p.7-8). 
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Além dos motivos já citados, outra razão para a lenta popularização do futebol 

no país é que a modalidade possuía regras e denominações em inglês. Todavia, 

conforme é chegada à década de 1920, as coisas começam a mudar. Sendo o Rio de 

Janeiro o “pulmão” do país, logo os jornais cariocas começam a empregar dia após dia 

mais espaço para o futebol. Coelho (2003, p. 9) destaca que “Os jogos dos grandes 

times da época aos poucos foram ganhando destaque. Até que o Vasco, em 1923, 

venceu a Segunda Divisão apostando na presença de negros em seus quadros”.  

Como já citado, vale ressaltar que, nos primórdios do futebol no Brasil era 

praticado apenas pela elite branca nas cidades. Conforme os principais times do país, 

passam a aceitar jogadores negros nos seus quadros profissionais a popularização do 

esporte passa para outro patamar.Esta mudança faz com que a habilidade e o talento dos 

jogadores passe a valer mais do que o sobrenome nobre. Outro reflexo desta mudança 

foi no público e no espaço destinado as notícias relacionadas aos esportes nos jornais. 

Assim, é impossível negar que a história do jornalismo esportivo no nosso país tem o 

seu crescimento e difusão, de forma gradativa e relacionada diretamente a nova 

modalidade esportiva praticada no Brasil. Podemos dizer então, que a história do 

jornalismo esportivo no Brasil, está ligada ao surgimento e nascimento do futebol no 

Brasil, afinal de contas, é após este acontecimento que o esporte começa a ser 

reconhecido nacionalmente.  

O surgimento de novos clubes de futebol ao redor do país arrasta multidões aos 

estádios e começa a dar tons, cada vez mais, de profissionalismo. Esta popularização, 

leva consigo o jornalismo esportivo, que recebe um espaço definido e começa a se 

moldar de forma a criar características peculiares do jornalismo especializado. O futebol 

já não é mais apenas aquela diversão de final de semana entre amigos burgueses 

cariocas, e os jogadores passam a ter uma relação realmente profissional, quando 

começam a tirar o sustento das suas famílias de dentro das quatro linhas. Com esta 

profissionalização, outras profissões surgem dentro dos clubes, a exemplo de 

presidentes, dirigentes, técnicos e jogadores.  

Acompanhando esta evolução, os meios de comunicação enxergam um potencial 

forte nesta seção do jornalismo e iniciam a inclusão de notícias esportivas nos seus 

produtos midiáticos. O que acontece a seguir é que os veículos passam a descrever, 

contar e narrar lances dos campos, das raias nas piscinas e nas pistas de atletismo. É 
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onde vemos surgir os primeiros indícios de uma prática de jornalismo esportivo no 

Brasil. De que se sabe até hoje, o primeiro jornal a esboçar algo parecido com isto, foi A 

Fanfullaem São Paulo, por volta dos anos 1910. Muito embora a prática esportiva, além 

de desvalorizada, não despertasse muito interesse na população em geral, o jornal 

dedicava páginas inteiras para esta prática social. Isto fez com que, as informações que 

temos até hoje sobre os primórdios da prática esportiva no Brasil, sejam resultado das 

coberturas jornalísticas de jornais impressos da época. Schuen e Souza (2004) são 

pontuais para definir o processo de evolução de jornalismo esportivo e futebol no país:  

Para entender a evolução do jornalismo esportivo no Brasil é importante, 

também, entender por que o futebol se tornou o esporte mais popular no país. 

Afinal, futebol e jornalismo esportivo evoluíram juntos nas primeiras décadas 

do século XX, cuja parceria se mantém até hoje (SOUZA, 2004, p. 6). 

 

Com o passar de uma década, nos anos 30, o futebol começa a arrebatar de vez 

as classes mais baixas da população, como operários e trabalhadores, o que fez com que 

o esporte abandonasse o caráter elitista e fidalgo do seu princípio. Como conceito básico 

do jornalismo de fazer com que o público interessado na temática pudesse acompanhar 

e entender as publicações sobre a modalidade, a linguagem elitista é mudada.  “O texto 

parnasiano e pedante do sportmen da origem elitista do football no início foi perdendo 

terreno para a linguagem de botequim das arquibancadas” (BETING apud BOAS, 2005, 

p.19). 

Um novo estilo se criava dentro das redações esportivas dos jornais brasileiros 

daquele período. A popularização do futebol no Brasil havia chegado. E não foi algo 

perceptível somente aos profissionais da mídia, mas também a população que 

acompanhava de perto, com fascínio o esporte que se tornaria a paixão nacional. Com 

os caminhos já entrelaçados, devido ao surgimento e crescimento mútuo de jornalismo 

esportivo e futebol, o primeiro contribui para que o segundo evoluísse cada vez mais. A 

divulgação sobre a migração do quadro amador para o profissional e a “tradução” não 

literal dos termos importados sobre o jogo, ajudavam a arrebanhar cada vez mais 

seguidores.    

Isto é como se de um modo geral, a imprensa tivesse criado uma nova forma 

específica de olhar o jogo. E esse novo olhar, tem nome: Mario Filho e Nelson 

Rodrigues. 
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Os irmãos marcaram seu nome nas páginas dos jornais da época e de muitas 

publicações teóricas que falam sobre o assunto, até os dias de hoje. Mario Filho, que era 

o mais velho, grande aficionado por esportes, foi o responsável direto por estas novas 

adaptações no jornalismo esportivo. Além de disponibilizar mais espaço para as notícias 

esportivas dentro do jornal A Manhã, traduziu diversos termos da língua inglesa que 

tratavam sobre a modalidade. Além disso, em 1936, Filho compra o Jornal dos Sports 

de Roberto Marinho elabora o “primeiro diário exclusivamente dedicado aos esportes 

no país” (COELHO, 2003, p. 9). 

Claro, que para este novo desafio ele não estaria sozinho, seu irmão e outros 

cronistas de renome da época, formam o time para desbravar e abrir cada vez mais 

espaço para a popularização dos esportes. Sim, o futebol já se tornava cada vez mais um 

dos esportes que pedia passagem nas páginas do periódico, mas se engana quem pensa 

que era única ou principal pauta do jornal. As publicações continham notícias também 

sobre remo, basquete, vôlei entre outras modalidades. Um dos responsáveis pela 

transformação do esporte futebol em paixão nacional foi o jornalismo impresso, 

realizado por estes cronistas, que criaram expressões comuns no discurso esportivo, 

algumas utilizadas até hoje. Os relatos apaixonados começaram a ganhar cada vez mais 

espaço nos periódicos cariocas, onde os narradores destas histórias utilizavam seu olhar 

romântico/literário para descrever cada lance e despertar ainda mais entusiasmo sobre o 

que estava por vir, aumentando ainda mais a fidelidade e paixão dos aficionados pela 

modalidade. 

Com o advento do rádio de forma definitiva, surge uma nova opção de consumo 

de informação sobre o assunto. A transmissão instantânea dos jogos, os resultados dos 

certames direto do palco das partidas, aumentava ainda mais a popularização do esporte. 

O imediatismo do rádio trouxe velocidade as informações esportivas, o que gerou mais 

espaço para o jornalismo especializado e também na vida da população. 

Mas nem tudo são flores, o radiojornalismo esportivo sofreu com algumas 

críticas também. Algum descontentamento quanto ao conteúdo produzido pelo veículo 

era de que as informações trazidas pelo mesmo só tratavam quase que exclusivamente 

só de futebol. Como se este fosse o único esporte que se encontrava, ao menos no 

Brasil. Para isto, Zago (2008) tem uma definição sobre o radiojornalismo esportivo 

brasileiro:  
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Quase uma incógnita: será que ele existe de verdade? Muitos afirmam que 

não, deixou de existir há muito, com a morte dos maiores cronistas esportivos 

(leia-se futebol) do país. Aliás, a crônica esportiva no Brasil, desde seu início 

no século 20, com a “febre da bola”, sempre priorizou o futebol, em 

detrimento dos outros esportes (ZAGO, 2008, p.110-111). 

 

Muito embora existam estes tipos de questionamentos acerca do radiojornalismo 

esportivo, este construiu uma ligação firme com seus ouvintes e que vem desde as 

primeiras transmissões. Mesmo com a aparição dos aparelhos de televisão, muitos 

adeptos do futebol ainda preferem acompanhar as transmissões do seu time de coração 

pelo rádio. Até mesmo quem vai ao estádio, que para não perder nenhum lance, fica 

com o seu “radinho” colado ao pé do ouvido sintonizado na estação de sua preferência. 

Para contextualizar o início do rádio esportivo no Brasil, pode-se dizer que a 

primeira amostra de uma transmissão foi em 1925, na rádio Educadora, em São Paulo. 

Ainda que as informações repassadas aos ouvintes se restringissem apenas ao resultado 

das partidas.  Nessa época, ainda não havia transmissões na íntegra das partidas, pois as 

jornadas esportivas galgam espaço no veículo apenas a partir da década de 30, com o 

surgimento de novas emissoras pelo país.  

O rádio já completava nove anos desde sua primeira transmissão, para só então 

receber na íntegra uma partida de futebol ao vivo, na Rádio Sociedade Educadora 

Paulista, na voz de Nicolau Tuma, em 19 de julho de 1931. O confronto se deu entre as 

seleções de São Paulo e Paraná. No mesmo ano, Ernani Ruschel narrou no Rio Grande 

do Sul, em 19 de novembro o jogo entre Grêmio versus seleção do Paraná. 

Surge aí, um novo modo de se fazer radiojornalismo, que requereu uma 

adaptação, tanto por parte da sociedade como dentro das emissoras. A partir disso, o 

rádio esportivo começa a ter uma maior aceitação, disseminação e entendimento do 

futebol para que fosse possível transmitir, com riqueza de detalhes, cada minuto das 

partidas. 

Periódicos com alto valor impossibilitavam que grande parte da população 

brasileira tivesse acesso ao esporte, principalmente ao futebol. O surgimento do rádio 

fez com que essa realidade fosse modificada e as classes com menor poder aquisitivo, 

também pudessem consumir informação esportiva.  



18 
 

Como em todos os veículos de comunicação, logo após a sua criação, os custos 

eram muito altos e de difícil obtenção por boa parte da população, o que com o passar 

dos anos se modificou. A partir daí, as ondas do rádio invadiram as residências dos 

brasileiros.  

Com esta mudança, foi possível que boa parte da população não pertencente a 

elite pudesse acompanhar as partidas, e tornar o assunto do esporte cada vez mais 

presente em suas vidas.  

Soares (2008), explica como o rádio esportivo  teve papel fundamental na 

massificação do futebol no Brasil:  

O rádio esportivo foi essencial para a transformação do futebol em esporte de 

massa e um importante complemento na definição do rádio como meio de 

comunicação de massa. O ponto de partida deste processo é a primeira 

narração detalhada de um jogo de futebol (SOARES apud BEZERRA, 2008, 

p.38). 

 

Era possível perceber a cada ano, que o radiojornalismo brasileiro vinha em uma 

crescente. Segundo Ferraretto (2001), o grande impulso do rádio ocorreu na década de 

50, quando o Campeonato Mundial de Futebol aconteceu no país do samba e com a 

conquista da Copa do Mundo de Futebol em 1958, na Suécia. A qualidade das rádios 

tem um salto em função deste evento, afinal são elas que fazem as transmissões, 

mobilizando ouvintes por todo o país.  

O que solidificou ainda mais a produção de jornalismo esportivo no país e o 

esporte em si. Jargões e gírias se perpetuavam na voz dos narradores, o que cria uma 

linguagem própria para os eventos esportivos transmitidos no veículo. A emoção 

contida na voz dos cronistas que contavam ao vivo o que seus olhos podiam ver 

contagiava as multidões e fazia com que a imaginação fluísse longe. 

Os anos passam e a evolução, mais uma vez chega até os veículos midiáticos, 

produtores de conteúdo. O rádio havia construído sua trajetória até ali, estava no auge, 

mas ainda sem muito espaço para o esporte, eis que surge uma nova ferramenta de 

mídia de massa nos anos 50, a televisão.  

Sem nenhuma novidade, o novo advento não se firmou logo de cara. A maior 

parte da audiência ainda estava concentrada nos hertz do rádio, pelo menos até o final 
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da década de 1960. Por ser um veículo novo, a televisão ainda não trazia o imediatismo 

do rádio e não fazia transmissões ao vivo. O que começa a mudar nos anos 70. A 

imagem na tela, começa a ganhar adeptos e muito em breve torna-se outro veículo das 

modalidades esportivas, talvez o principal. A nova ferramenta arrebata mais 

apreciadores de esportes. 

Os esportes passam a ter mais ação no dinamismo da imagem, que faz com que a 

televisão comece a ganhar cada vez mais audiência e admiradores. Os lances de gênios 

do futebol, como Pelé e Garrincha, os punhos de aço de Maguila, como as cortadas do 

vôlei, braçadas nas piscinas entre outros esportes.  

Assim, a TV vai galgando cada vez mais espaço e recursos para transmitir as 

informações sobre os diversos eventos esportivos que acontecem no país. 

A percepção de que a imagem seduz o telespectador, associado ao texto e ao 

som desperta mais a atenção e ficam mais interessantes aos olhos do público. O poder 

de humanizar os relatos no jornalismo esportivo, junto com a conexão entre o lado 

humano dos ídolos e as emoções dos jogos faz com que as informações deixem de ser 

mecanizadas. Bistane e Bacellar (2005) explicam que “Imagem é a representação do 

real. Ao transmiti-la, a televisão transforma o telespectador em testemunha”.   

O jornalismo esportivo então, inicia uma nova fase nos anos 90. A quantidade de 

informações disponíveis aos consumidores dos veículos de mídia de massa faz com que 

estes também mudem de posição. Informação mais completa, sobre diversos esportes, 

diversos clubes, leva estes leitores/ouvintes/espectadores a buscar cada vez mais 

notícias sobre diferentes modalidades e certames.  

Esta transformação da audiência leva os jornalistas ou o fazer do jornalismo 

esportivo a outro patamar, com novos tipos de informação, formatos diferentes dos 

programas, se adaptando também ao caminhar da tecnologia que está sempre em 

constante evolução. Com isso, surgem novos canais dentro do jornalismo esportivo, 

como por exemplo, a TV a cabo e o pay-per-view, que colocaram o futebol ainda mais 

como destaque no jornalismo esportivo.  
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2.2 Rotinas produtivas 

A partir dos valores-notícia e critérios de noticiabilidade, existem outros 

conceitos que pautam o fazer jornalístico do dia-a-dia. Este caminho que é percorrido 

até o produto final, que chega ao leitor, é o que pode-se chamar de rotinas produtivas. 

Dentro do conceito de rotinas produtivas temos alguns pontos importantíssimos 

que conduzem a produção jornalística numa fase posterior aos critérios de 

noticiabilidade. Porém não é possível apontar todos eles, tendo em vista que somente 

analisando cada redação individualmente seria possível faze-lo. 

Mesmo assim, pode-se apontar alguns processos que ocorrem durante a 

construção da notícia e que são universais para esta tarefa. Wolf aponta três aspectos 

que são essenciais e comuns em todos os veículos de comunicação. São eles: a recolha, 

a seleção e a apresentação.  

O processo que dá início ao fazer jornalístico, que transforma o acontecimento 

em notícia, depois de passar pelo crivo dos valores-notícia do jornalista ou do veículo, é 

a fase da recolha dos materias informativos. Esta, se dá de forma diferente entre 

televisão, rádio e jornal impresso, como aponta Wolf: 

A recolha é factível proporcionalmente aos recursos disponíveis, mas 

continua a ser a “cereja em cima da tarte”. Até nos órgãos de informação 

fortes e organizados se verifica, na fase da recolha, uma enorme utilização 

das notícias de agência e de algumas e importantes fontes institucionais 

(Wolf, Mauro, 1987, p. 219 apud Golding – Elliott, 1979, p.102). 

 

A recolha se dá, sobretudo, através das fontes estáveis, que tendem a fornecer 

material informativo de fácil aplicação nos procedimentos produtivos normais de uma 

redação. Outro fator que caracteriza a recolha é a preocupação de ter notícias 

importantes, com um fluxo constante e seguro de notícias, de forma a conseguir-se 

sempre executar o produto exigido. 

  Não menos importante e fator preponderante na hora de dar veracidade e 

conferir credibilidade às notícias, temos a seleção das fontes. Estas se tratam de um 

fator determinante para a qualidade da informação transmitida pelas mídias de massa. 

Um dos aspectos mais importantes, é que a escolha das fontes não se dê de 

forma arbitrária ou casual: 
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A ideia de que os jornalistas transmitem a informação das fontes ao público  

sugira um processo linear, de fato, o processo é circular, complicado, 

posteriormente, por um grande número de efeitos circulares de retorno. Na 

realidada, fontes, jornalistas e público coexistem dentro de um sistema que se 

assemelha mais ao jogo da corda do que a um organismo funcional inter-

relacionado. No entanto, os jogos da corda são decididos pela força: e as 

notícias são, entre outras coisas, o exercício do poder sobre a interpretação, 

da realidade (Wolf, Mauro, p. 223 apud Schlesinger, 1972 p.4 e Gans, 1979 

p.8 1). 

 

Desta forma, não temos como afirmar que, todas as fontes são relevantes ou que 

o acesso até elas e aos jornalistas não esteja distribuído de forma igual. A relação 

estabelecida entre fonte e veículo estabelece a estrutura social e de poder que existe e 

organiza-se a partir das exigências dos procedimentos produtivos, como afirma Wolf 

(1987). 

A apresentação das notícias consiste na capacidade de traduzir valores-notícia, 

dados como certos, em regras de produção.  

Quanto a apresentação destas rotinas, nesta última fase produtiva, executa-se 

uma operação de recontextualização dos fatos, para a notícia que chega até o público. 

Segundo Wolf (1987), a fragmentação dos conteúdos e da imagem da realidade social 

situa-se exatamente, entre esses dois movimentos: por um lado a extração dos 

acontecimentos do seu contexto; por outro, a reinserção dos acontecimentos noticiáveis 

no contexto constituído pela confecção, pelo formato do produto informativo.  

  . 
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3 Metodologia: o percurso de estudo 

Diante do cenário teórico apresentado pode-se configurar o problema da 

pesquisa, que remete a seguinte questão: como é organizada a rotina produtiva 

jornalística do repórter esportivo antes, durante e após o evento esportivo? 

Optou-se assim por entender esta questão num panorama de reflexões através de 

entrevistas aplicadas a jornalistas que atuam na área de jornalismo esportivo no Rio 

Grande do Sul, para posteriormente analisar, por meio das respostas quais são as 

características desta editoria. 

 

3.1. Natureza qualitativa 

Minayo (1997, P.16) concebe metodologia como caminho do pensamento e da 

prática exercida na abordagem da realidade, estando inclusos nesta ótica, concepções 

teóricas, técnicas de trabalho e a criatividade do pesquisador. Trata-se do “caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, a 

metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está sempre em referência a 

elas”. 

 Para o andamento da presente pesquisa, definimos uma abordagem qualitativa, 

em função de esta englobar um universo amplo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos a simples variáveis. A pesquisa qualitativa, 

conforme Gil (2010), leva em consideração múltiplos significados, motivos, aspirações, 

crenças e, especialmente, valores e atitudes. A análise qualitativa também favorece a 

avaliação dos contextos e dos sujeitos envolvidos no problema de pesquisa, propiciando 

uma perspectiva mais completa da situação investigada. 
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3.2 Técnica de pesquisa: a entrevista 

A entrevista semi-estruturada foi aplicada com quatro profissionais que atuam 

dentro das editorias de esporte nos veículos em que trabalham. O intuito foi de verificar 

como funcionam as rotinas produtivas destes, no processo de construção das suas 

jornadas de trabalho ao longo dos eventos esportivos.  

A escolha pelos entrevistados foi realizada de forma pontual, para que fosse 

possível averiguar o trabalho dos jornalistas esportivos fora dos grandes centros. 

Portanto, três dos entrevistados realizam o fazer jornalístico, dentro das páginas do 

esporte no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria e apenas um dos quatro atua 

em Porto Alegre, capital do Estado.  

Segundo Triviños (1987), a entrevista semi-estruturada em geral, “parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa e que, em seguida oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo a medida que se recebem as respostas dos informantes”. 

Desta maneira o entrevistado segue sua linha própria de raciocínio, além de expor suas 

experiências anteriores, contribuindo assim para responder o foco principal exposto pelo 

entrevistador.  

A entrevista foi realizada através da internet tendo em vista as vantagens que 

essa ferramenta proporciona. Agilidade e baixo custo são alguns dos benefícios de 

utilizar este método. Além disso, o entrevistado tem a possibilidade de refletir e 

expressar da melhor forma as suas respostas. Este método é muito prático, pois ele é 

auto-aplicável, onde o entrevistado não tem a necessidade de ficar diante do 

entrevistador para responder as questões propostas.    
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3.2.1 As questões 

a) No trabalho de repórter, a cobertura jornalística de esporte tem alguma rotina 

diferente das demais editorias? 

Com essa pergunta buscou-se entender as especificidades dentro da editoria de esportes 

dos veículos. 

 

b) Como lidar, dentro da editoria de esporte, com a questão da imparcialidade, tendo 

um time de coração? 

Nesta questão buscou-se entender sobre a imparcialidade dos jornalistas em suas 

coberturas esportivas. 

 

c) Detalhe as suas rotinas produtivas de cobertura jornalística em eventos esportivos. 

Com esta pergunta busco-se descobrir como funcionam as rotinas de trabalho dos 

entrevistados na editoria esportiva. 

 

d) Como é para você trabalhar em uma editoria de esportes? Foi uma escolha ou 

oportunidade dentro da profissão?  

Por fim, a última indagação foi para descobrir o que motivou os profissionais a 

buscarem tal área de atuação. 
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3.3. Objeto empírico 

Entrevistou-se quatro jornalistas, sendo três deles especializados na área do 

jornalismo esportivo e um que atua de forma periódica, mas regularmente em eventos 

esportivos, tendo assim contato direto com a editoria e propriedade para falar sobre 

assunto também. Uma das curiosidades é que todos entrevistados são egressos do curso 

de jornalismo da Universidade Franciscana, e ocupam lugares importantes nos veículos 

onde trabalham.  

Para elucidar quem foram os entrevistados, traçaremos abaixo um breve perfil 

sobre os mesmos, dentro de suas respectivas formações e histórico profissional após a 

conclusão do curso de jornalismo. 
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3.3.1. Bruno Tech  

Formado em jornalismo pela Universidade Franciscana no ano de 2010, Bruno 

Tech tem 30 anos e a quase uma década atua na profissão. Tech é um dos responsáveis 

pela criação do portal de notícias esportivas online EsporteSUL, que completa sete anos 

de sua existência, em uma jornada árdua de trabalho por parte de seus colaboradores. O 

foco do site é divulgar e difundir notícias sobre o maior número de modalidades 

esportivas praticadas pela população do interior do estado do Rio Grande do Sul.  
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3.3.2 – Laura Gross 

Laura se formou em jornalismo na Universidade Franciscana em 2014 e tem 27 

anos. Também ingressou no mercado de trabalho logo após finalizar o curso, o que 

soma quase seis anos de atividade profissional. Atualmente, ela faz parte do quadro de 

jornalistas da Rádio Guaíba, situada em Porto Alegre. Nesta área do rádio, ela faz 

jornadas esportivas da dupla Grenal e tem contato direto, com os clubes e torcidas dos 

dois maiores times do Estado. 
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3.3.3 – Naiôn Curcino 

Formado em Jornalismo no ano de 2014, pela Universidade Franciscana, Naiôn 

tem 27 anos e uma longa experiência no jornalismo, antes mesmo de ser diplomado para 

tal. Em sua cidade natal, Restinga Sêca, teve experiências no jornal Tribuna de 

Restinga, de propriedade de sua família, outro motivo que o levou a escolher a 

profissão. Depois de formado, Naiôn integrou o time de jornalistas do Diário de Santa 

Maria, onde trabalha até hoje. No início, eram todos os tipos de pautas, mas sempre com 

o pensamento no esporte. Alguns anos de casa e experiência depois, hoje é o editor de 

esportes do maior jornal do Coração do Estado.  
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3.3.4 Gilson Alves 

Gilson formou-se em jornalismo, na Universidade Franciscana no ano de 2009 e 

especializou-se em jornalismo esportivo pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). De lá para cá, atuou em diversos veículos midiáticos em Santa Maria, 

como no extinto jornal A Razão, nas rádios Rádio SantaMariense, Medianeira FM e 

Imembuí e Gaúcha SM. Na maior parte do tempo envolvido diretamente com a editoria 

do esporte. Aos 35 anos, é repórter do Diário de Santa Maria e comanda um programa 

aos sábados na rádio Medianeira FM, sobre esportes.  
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4. Discussão e apresentação dos resultados 

Nesse capítulo, apresentam-se as análises que foram feitas a partir das respostas 

baseadas em quatro entrevistas. Estas entrevistas foram direcionadas aos profissionais 

que atuam diariamente ou em coberturas pontuais nas editorias de esporte dos veículos 

onde trabalham.  

 

 4.1 Sobre o perfil dos entrevistados  

Foram entrevistados quatro jornalistas, todos formados na cidade de Santa Maria 

e com uma faixa etária entre 27 e 37 anos. Foi possível identificar, de acordo com as 

respostas de que 90% deles, já pensavam em atuar na área de jornalismo esportivo antes 

mesmo de ingressar no curso superior. Apenas 10% deles, ao acaso, por se tratar 

também de uma questão de mercado, trabalha hoje, além de suas diversas pautas diárias 

em outras editorias, com a parte do esporte. 

  

4.2 Motivações  

Perante a indagação sobre o motivo pelo qual esses profissionais escolheram ou 

foram designados para tal área de atuação, as respostas dos entrevistados apresentaram 

as consecutivas motivações:  

“Sou um dos tantos profissionais que entrou nesta editoria justamente pela 

paixão e envolvimento com esporte desde pequeno. Feliz por até hoje sempre 

trabalhar nesta área e vivenciar suas peculiaridades. 

Contar fatos, histórias, vibrar junto, se emocionar e chorar com cada 

conquista, vitória ou derrota dos nossos atletas/equipes e experimentar todos 

sentimentos que envolve o mundo esportivo é gratificando. Saber que 

contribuímos com o crescimento e evolução dos mesmos é recompensador. 

Nos dá forças para seguir trabalhando em prol do esporte”. Bruno Tech 

“Entrei no curso só por causa do Esporte. Hoje estou no Diário e tenho 

passado por outras editorias, mas confesso que se pudesse, faria só esporte. 

A gente faz outras editorias para manter o emprego, não ser taxado de que 
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sabe "fazer só aquilo", mas gostar mesmo, eu gosto apenas do Esporte, mais 

do que do jornalismo na verdade”.  Gilson Alves 

 “É a realização de um objetivo. Cursei jornalismo pensando nisso. No 

entanto, passei por diversas editorias antes do esporte. Fiquei a maior parte 

do tempo como repórter de polícia. Três anos depois, passei a ser repórter 

de esportes e dois anos depois, assumi como editor da área”. Naiôn 

Curcino 

 

Os três depoimentos acima revelam a vontade, a persistência e a paixão dos 

profissionais de jornalismo que se colocaram a prova, até chegar na editoria de sua 

escolha e poder dedicar suas horas de trabalho no conteúdo que mais se identificam. 

Já em contra partida, um dos entrevistados conta como teve o primeiro contato 

com a editoria de esporte e que de certa forma, além de um desafio foi também uma 

motivação: 

“Trabalhar dentro da editoria de esporte é um desafio. Acredito 

primeiramente que é um desafio porque eu sou mulher e trabalho no rádio, 

ambiente que já é muito mais masculino do que feminino e depois, porque 

atuando nos estádios sabendo que aquele local é predominantemente 

masculino e machista. O segundo fator de ser um desafio é justamente 

porque nunca sonhei e nem escolhi necessariamente atuar na área do 

esporte. Quando entrei na Rádio Guaíba, poucos meses depois, abriu uma 

vaga para fazer reportagem de torcida e fui convidada pela direção a tentar 

esse desafio. Aceitei e com ele também vieram todas as dificuldades de se 

estar dentro de um estádio. O desafio é muito grande e diário, a cada 

jornada. Mas é gratificante muitas vezes saber que as pessoas reconhecem o 

teu trabalho, a tua voz e quem tu és”. Laura Gross 
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 4.3 Rotina de trabalho  

Para elucidar como funcionam suas rotinas diárias de trabalho, por se tratar de 

diferentes veículos e plataformas as respostas, apesar de as rotinas coincidirem, cada um 

dos entrevistados destaca de uma forma: 

“A minha cobertura jornalística em dia de jogos normalmente começa mais 

cedo do que o horário inicial da partida. Se for um jogo maior, como por 

exemplo, algum de Libertadores, ou Gre-Nal ou até mesmo final de algum 

campeonato, a preparação inicia com entrar em contato com as assessorias 

dos clubes para pegar informações sobre ingressos, expectativa de público, 

valores, quanto foi disponibilizado para torcida adversária, informações 

básicas que giram entorno do que possa interessar ao torcedor. 

Posteriormente, é preciso ficar atento à trânsito, temperatura, clima, para 

também informar de forma correta ao torcedor que está se deslocando ao 

estádio o que ele gostaria ou precisaria saber. Normalmente iniciamos a 

transmissão com o “Esperando o Futebol”, que ocorre aproximadamente 

duas horas antes da partida. A partir deste momento, posso estar ou na 

esplanada dos estádios ou até mesmo dentro nas arquibancadas para já 

repassar as informações e também começar a conversar com o torcedor. 

Depois que termina o jogo, durante a apresentação do Vestiário posso fazer 

a coletiva do técnico visitante e também aguardar jogadores que passarão 

pela Zona Mista do estádio para tentar alguma entrevista. Não acredito que 

o fato da apuração e de tentar checar o máximo de informações possíveis 

antes de entrar no ar seja diferente de alguma outra editoria, entretanto, a 

preparação que precisa ter para deslocamento, uma logística como um todo 

para que absolutamente nada dê errado no momento, é fundamental e 

necessita que seja muito precisa. Não podemos atrasar, nem o microfone 

falhar, por exemplo. O momento da Jornada Esportiva é um dos mais 

importantes no Rádio”. Laura Gross 

 

“Procuro ter um bom relacionamento com as pessoas, ser educado, não me 

indispor com ninguém. Ainda mais no interior, a relação com as fontes é 

diferente, porque tu acabas estando mais próximo dos jogadores, comissão 

técnica e diretores do que nos grandes centros. Tem que ter jogo de cintura, 

as vezes evitar de colocar uma palavra que pode ser mal interpretada, mas 

ao mesmo tempo é preciso informar para conquistar a confiança de quem 

acompanha o teu trabalho”. Gilson Alves 
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“Por trabalhar em um portal de notícias totalmente voltado para o esporte 

de Santa Maria, priorizamos todas as coberturas dos fatos esportivos locais. 

Em sete anos de atividades mais de quarenta modalidades já foram 

noticiadas pelo EsporteSUL, sem nenhuma exceção ou exclusão de qualquer 

desporto que temos contato ou que chegam até nós. Colocar em evidência 

outras modalidades menos prestigiadas é uma de nossas premissas. 

Noticiamos principalmente competições nas quais atletas ou entidades locais 

participaram, com o cuidado de acompanhar de perto, quando possível 

sempre in loco.  

Assim, nos baseamos muito pelo calendário das competições e eventos para 

publicação do nosso conteúdos informativos, com matérias pré e pós eventos, 

além de reportagens especiais em pautas mais relevantes e de grandes 

feitos/conquistas. 

Por ainda ser o esporte mais consumido, o futebol ganha uma atenção 

especial com um setorista exclusivo, cobrindo diariamente treinos, atividades 

e jogos. 

Já a seleção das demais notícias ocorre pela relevância da competição em 

questão, apesar de noticiarmos praticamente tudo referente ao esporte santa-

mariense. 

Em eventos in-loco, além do texto, sempre produzimos galeria de fotos e, 

dependendo, material audiovisual do mesmo”. Bruno Tech 

“Em eventos esportivos, geralmente penso a pauta antes de ir para o local. 

Há uma série de protocolos necessários, como credenciamento. No estádio, 

ginásio, ou onde for a pauta, faço a cobertura da partida, luta, o esporte que 

for contando o que acho mais importante e depois falando com os 

personagens principais”. Naiôn Curcino 
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4.4 Especificidade 

Para definir as pautas, os entrevistados afirmam que o calendário de competições 

é um parceiro dos repórteres, pois com ele em mãos é possível se programar para o 

evento que irá acontecer e chegar sempre bem preparado: 

 

“Geralmente, no esporte se trabalha com pautas agendadas, já que as 

competições esportivas seguem um calendário. Então, pode se programar 

matérias especiais com base em eventos que vão acontecer. Além, é claro, do 

factual”. Naiôn Curcino 

 

Infelizmente, por muitos e por tempos, o jornalismo esportivo era encarado 

como de entretenimento. No entanto temos que lembrar que ele segue as 

mesmas etapas e rotinas de produção de qualquer outra editoria. O que 

muda muitas vezes é o fato de seguirmos certa agenda (de 

competições/eventos) já estabelecida com personagens (clubes/atletas) 

também já conhecidos. Talvez diferença maior, é mesmo a paixão que ele 

envolve e desperta, o misto de emoções, sentimentos e diferentes caminhos 

que podem surgir em um lance, um golpe, uma jogada, uma ação. Bruno 

Tech 

 

Já um dos repórteres lembra sobre a responsabilidade que é “mexer” com a 

paixão nacional e que um pequeno erro pode ser fatal durante o processo da produção 

da notícia: 

 

Para mim é a mais diferente de todas e a mais difícil. Se alguém errar um 

partido político em outra página, provavelmente ninguém vai perceber, 

agora experimenta errar o autor do gol. Vão chover ligações. Muita gente 

entende, ou ao menos acha que entende de Esporte, e acompanha, é fanática, 

portanto a responsabilidade que carregamos é sempre maior.  

Ainda sobre rotina vejo parecida com as demais, o detalhe principal é que o 

final de semana geralmente é mais trabalhoso que os outros dias.  Gilson 

Alves 

 

 

 

Por fim, a repórter da Rádio Guaíba lembra que é preciso estar preparado 

também psicologicamente para enfrentar as jornadas, pois muitas vezes estão em 
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contato com torcedores e atletas no auge da euforia e por vezes a emoção acaba falando 

mais alto que a razão, o que pode colocar o repórter em maus lençóis. 

 

A rotina produtiva é basicamente o que está dito ali em cima, acrescentando 

estar preparada psicologicamente para atender a todos os tipos de 

torcedores. Laura Gross 
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4.5 Imparcialidade 

Este é um dos pontos mais difíceis da profissão, pois sabemos que pela ética da 

profissão a imparcialidade é uma regra, mas nem sempre é possível colocar 

completamente de lado o que mexe com as nossas escolhas pessoais antes de ser 

jornalista. Como é possível perceber nas respostas dos entrevistados: 

 

“O trabalho faz e indiretamente te obriga a não torcer. Como somos 

jornalistas e trabalhamos com imparcialidade em todas as partes, seja na 

área do esporte, política, economia acaba se tornando natural não dizer o 

time do coração. Entretanto, algumas empresas não veem como problema o 

repórter/comentarista/narrador dizer para qual time torce. Mas ao mesmo 

tempo, precisa-se entender que os torcedores não conseguem lidar de forma 

tranquila com essas informações. Normalmente, se o repórter que abriu o 

time, e está fazendo o trabalho de campo no adversário (rival direto), ele 

pode ser atingido hostilizado, como já aconteceu com diversos colegas meus 

na Rádio Guaíba.  

Eu, por exemplo, que atuo na torcida, em ambas, evito expor o time 

justamente porque eles não entendem e não aceitam que estamos ali única e 

exclusivamente para fazer o trabalho. E se conseguimos e precisamos fazer 

isso em outra área do jornalismo, não tem motivos para não conseguirmos 

fazer no esporte. Como lidamos com a paixão do torcedor, com algo que vai 

além do simplesmente “assistir futebol”, precisamos entender que quando a 

gente é movido por paixão, amor, inevitavelmente nos tornamos “cegos” em 

alguns momentos quando precisamos pensar friamente e separar a razão do 

emocional”. Laura Gross 

Vai da ética de cada profissional. No meu caso, consegui separar bem as 

coisas sem nenhum problema. Quando você escolhe essa profissão, e mais 

especificamente o jornalismo esportivo, perde um pouco da “paixão” pelo 

time que torce. Para mim, as maiores provas foram diversas matérias que fiz 

na melhor fase do rival e na pior fase do meu time.  Naiôn Curcino 

 

Entendo que uma boa reportagem, notícia ou debate, enfim, um bom 

jornalismo, não precisa ser imparcial, mas sim sempre primar pela 

qualidade. 
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Todos temos gostos e preferências, um por “A” e outro por “B”, mas o 

jornalismo sério deve ouvir e esmiuçar todos os lados e ângulos, levando-se 

em conta seus valores e ética. 

Atualmente, onde muitos portais e veículos utilizam até mesmo uma forma 

clubista de passar opinião e também essas informações, com os inúmeros 

“blogs de torcedores” dentro de sites com suas linguagens próprias, houve 

um certo amadurecimento dos leitores/ouvintes neste quesito. Mas sempre e 

necessário separar a paixão da profissão, manter a neutralidade esportiva, 

sermos acima de tudo justos diante da veracidade de fatos sem se perder em 

ilusões. Bruno Tech 

 

Dos quatro entrevistados, apenas um relatou a dificuldade em separar as coisas. 

Apesar do tempo de serviços prestados ao jornalismo ele explica que a escolha da 

profissão também se deu por ter um time de coração: 

Para mim é complicado. Muito da escolha da minha profissão passa 

exatamente pela paixão que tenho por meu time do coração. É brabo, ainda 

mais quando tem algum jogo importante e tu acabas não conseguindo 

acompanhar direito por estar trabalhando. Nem sempre é a maravilha que 

quem está distante acha que é. Por vezes, tu gostaria de estar no estádio, ou 

olhando em casa, descontraído, mas tem que estar ali, observando 

profissionalmente. Gilson Alves 
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Considerações finais 

Esta pesquisa estudou o cotidiano de jornalistas que atuam no esporte, para fazer 

o confrontamento entre as questões teóricas das rotinas produtivas e as práticas do 

profissional de esporte que atua dentro e fora dos estádios de futebol, em contato direto 

com os torcedores e atletas, ao longo de suas jornadas de trabalho.  

O interessante desse trabalho, é que três dos entrevistados atuam no interior do 

Estado, com todas as dificuldades que são conhecidas do jornalismo fora dos grandes 

centros. Apenas um dos entrevistados atua na capital e pode se perceber as diferenças 

nas respostas. 

  Foi possível entender a partir das respostas dos quatro entrevistados, que as suas 

rotinas produtivas são bem similares. Todos buscam se munir de informações antes 

mesmo do dia dos eventos esportivos, para que na hora da ação estejam bem preparados 

para informar os aficionados da melhor forma possível. Mas mesmo assim, pode-se 

constatar que a paixão dos consumidores da informação esportiva nem sempre estão 

satisfeitos com o conteúdo que recebem. A questão da paixão por parte dos 

consumidores das notícias faz com que às vezes eles mesmos de olhos bem abertos não 

enxerguem o que está escrito nas linhas da reportagem e coloquem o caráter dos 

repórteres à prova.  

Desta forma, notou-se que além de estar com dados completos sobre o evento a 

ser pautado, é preciso que eles estejam preparados psicologicamente para enfrentar as 

jornadas de trabalho. Principalmente as repórteres mulheres, que mesmo estando cada 

vez em maior número dentro da editoria de esportes e mesmo dentro da quadra, do 

campo, das piscinas, trabalhando como auxiliares do evento esportivo ou competindo, 

ainda sofrem com ataques e preconceitos de pessoas que esquecem o real motivo do 

porque foram até o local do certame para acompanhar seus ídolos e acabam atacando os 

profissionais que estão trabalhando, de certa forma para estes mesmos torcedores.  

As editorias de esportes crescem cada vez mais. Novos canais de TV a cabo, 

mais canais de pay-per-view, inúmeras modalidades praticadas no mundo todo, fazem 

com que estes profissionais precisem estar sempre atentos as inovações de toda áreas 

em que forem exercer o seu ofício.  Os esportes são os mesmo, porém os profissionais e 

os veículos estão em constante mutação. A busca por mais informações e pelo 
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imediatismo faz com que os jornalistas tenham que se reinventar a cada dia e encontrar 

novas formas e dados para transformar em notícia.  

Coisa que não é fácil, mas esta evolução que traz novidades, vem também com 

pautas novas, a exemplo do árbitro assistente de vídeo (VAR), que a pouco entrou em 

funcionamento, mas já tem pautado todos os veículos jornalísticos por horas, quando é 

utilizado em alguma partida. Portanto o fazer jornalístico é a rotina produtiva destes 

profissionais, que se moldam e se adaptam ao novo dentro do esporte e da profissão, 

mas seguem a base teórica/prática das rotinas de jornalista. 
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