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Introdução: O presente artigo é fruto das primeiras observações da pesquisa 

“A relação entre jornalistas e fontes no jornalismo esportivo”, coordenada pela 

Professora Sandra de Deus. O estudo é financiado com bolsa de Iniciação 

Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e objetiva analisar a 

relação entre os jornalistas e as fontes no jornalismo esportivo (JE), iniciando 

pelo levantamento dos TCCs apresentados no curso de Jornalismo da UFRGS.  

Metodologia: O levantamento bibliográfico permite estabelecer inicialmente o 

estado da arte dentro do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e compor uma revisão nos estudos 

de JE e sobre emissoras de rádio no Rio Grande do Sul, especificamente em 

Porto Alegre. A finalidade da revisão bibliográfica é tipificar e classificar as 

fontes de acordo com sua natureza, origem, duração e legitimidade. Após a 
                                                
1  Resultado parcial da pesquisa “A relação entre jornalistas e fontes no jornalismo esportivo 
(estudo de radiojornalismo esportivo)”, financiada com bolsa de iniciação científica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul com prazo de conclusão previsto para dezembro de 
2011. 
2  Estudante de graduação. Bolsista de Iniciação Científica. 
3  Jornalista, professora orientadora da Pesquisa “A relação entre jornalistas e fontes no 
jornalismo esportivo (estudo de radiojornalismo esportivo)”. 
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etapa inicial, será constituído o corpus da pesquisa, formado pela programação 

esportiva das emissoras que operam em Amplitude Modulada (AM) em Porto 

Alegre. Esta delimitação será possível a partir do acompanhamento da 

programação e a classificação dos programas com observação das rotinas de 

produção. A etapa seguinte, com base nas referências bibliográficas e no 

levantamento da produção dos estudantes, constitui-se em uma análise da 

programação para definir os programas jornalísticos e a relação jornalista x 

fonte. 

Resultados parciais: Nos últimos 10 anos, limitado entre 1999 e 2009, foram 

registrados 234 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) na Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

abordando o JE. Apesar de a especialização em JE ter pouco prestígio na 

academia e nos veículos, a quantidade de trabalhos produzidos revela forte 

interesse dos estudantes em relação ao tema. O ano de 2007 registrou o maior 

número de trabalhos produzidos: cinco. Um dos motivos pode ter sido a 

realização da Copa do Mundo em 2006. Ao analisar o quadro de evolução de 

monografias produzidas sobre JE, percebe-se um aumento significativo nos 

últimos anos. O período 2005-2009 registrou 14 produções.  

ANO Nº 

1999 2 

2000 1 

2001 1 

2002 3 

2003 0 

2004 2 

2005 2 

2006 1 

2007 5 

2008 2 

2009 4 

Total 23 

Quadro 1. Produção nos últimos dez anos. 

                                                
4  De acordo com a Comissão de Graduação da Faculdade, são concluídos em média 20 TTCs de 
jornalismo por ano. 
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 O assunto com maior incidência foi Copa do Mundo, com quatro 

trabalhos produzidos. Questões relacionadas à atuação profissional e o resgate 

histórico de emissoras ou de personagens foram outros temas com grande 

abordagem: três cada um. Em relação ao exercício profissional na editoria de 

esportes, os trabalhos apontaram as características e os campos de ação no JE. 

Na parte histórica foi relatado o desenvolvimento da veiculação esportiva nas 

rádios e a trajetória de profissionais. 

Assunto Nº 

Copa do Mundo 4 

Profissionalismo 3 

Resgate histórico 3 

Algum programa 2 

Jornalismo Investigativo 2 

Fundamentos de JE 2 

Mulheres no JE 2 

Comparação de impressos 1 

Novas tecnologias 1 

Esporte amador 1 

Espetáculo no JE 1 

Jogos Olímpicos 1 

Quadro 2. Assuntos mencionados nos trabalhos pesquisados. 

 

Os veículos mais mencionados foram impresso (9) e rádio (8). Dois 

trabalhos analisaram o JE de maneira geral, tratando todos os veículos. 

Portanto, o veículo rádio, foco desta pesquisa, foi estudado por dez graduandos. 

O que confirma a alta relevância deste veículo dentro do JE . 

Veículo Nº 

Impresso 9 

Rádio 8 

TV 4 

Internet 1 

Geral 2 

Quadro 3. Veículos mencionados. 
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Os anos de 2004, 2005 e 2009 apresentaram maior produção de TCCs 

sobre o radiojornalismo esportivo: duas cada. Especialmente o período 2004-

2005 teve quatro trabalhos. O assunto com maior freqüência foi “resgate 

histórico”. Três pesquisas foram realizadas com essa abordagem. Dois trabalhos 

foram bastante específicos: retrataram o desenvolvimento histórico do JE em 

determinadas emissoras. Somente um fez um estudo mais geral do JE, 

mencionando diversos veículos. 

Diferentemente do que foi visto, as copas do mundo não foram 

analisadas por nenhum trabalho focado em radiojornalismo. Outros assuntos 

recorrentes foram: “programa específico”; “profissionalização”; e 

“fundamentos”. Nota-se que há uma expressiva preocupação com a 

especialização e com as questões profissionais da área. As emissoras 

Bandeirantes e Guaíba5 foram abordadas especificamente por um TCC cada. Os 

dois trabalhos realizaram resgate histórico da parte esportiva das emissoras.  

Conclusão: O número de TCCs na Faculdade de Comunicação da UFRGS 

ofereceu o diagnóstico sobre o grau de interesse dos alunos pelo Jornalismo 

esportivo e quais assuntos foram mais abordados. Poucas pesquisas são 

realizadas nas faculdades de comunicação sobre o tema. Porém, esta etapa 

inicial da pesquisa mostrou que há uma significativa produção de trabalhos de 

conclusão, o que determinou a inclusão de uma disciplina eletiva – jornalismo 

esportivo – no semestre em curso. Portanto, há interesse dos estudantes de 

graduação em uma área cada vez mais especializada do jornalismo. 
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