
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO 

GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 

 

 

 

ANNA CATARINA LUCCA DA CUNHA MAGAGNIN 

 

 

 

REPORTAGENS INVESTIGATIVAS NO JORNALISMO ESPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2009 

 

 



 2 

ANNA CATARINA LUCCA DA CUNHA MAGAGNIN 

 

 

 

 

REPORTAGENS INVESTIGATIVAS NO JORNALISMO ESPORTIVO 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Comunicação 

Social – Jornalismo, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social – 

Jornalismo. 

 

Orientadora: Profª Sandra de Deus 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2009 

 

 



 3 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, que me tornou o que sou hoje. Cada pessoa de minha família é 

responsável por uma parte de mim. 

À minha avó Aurélia pelo amor incondicional em todos esses anos. Em momentos 

distantes, em momentos de tensão, e mesmo nos últimos meses de saúde debilitada. Por 

acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditei. Por estar sempre comigo, mesmo quando 

achei que sua presença não era necessária. Nenhuma palavra é suficiente para expressar meu 

amor e gratidão. 

A meu pai pelo apoio incansável, garantindo todo o suporte necessário e me 

estimulando a seguir em busca de meus sonhos. Pelas palavras de reconhecimento em cada 

pequena conquista de minha vida. 

 A meu avô David pela sabedoria e por fazer brotar em mim uma verdadeira ânsia por 

conhecimento. Entre tantos ensinamentos, pelo significado da palavra confiança. 

Aos demais membros de minha família, pelos elogios, sermões, risos e lágrimas e por 

fazer desejar que cada passo de minha vida se transformasse numa conquista a ser 

compartilhada com mãe, irmãos, avós, tios e primos. 

Aos amigos e colegas que tiveram paciência com os últimos meses em que meu 

empenho e energia estiveram focados neste trabalho. Pela compreensão de quando minha 

energia se dirigia a outra coisa que não esse trabalho. 

À minha orientadora pela paciência, dedicação e por me propiciar o apoio acadêmico 

necessário para seguir com esta obra. A outros professores, verdadeiros mestres, que me 

inspiraram nestes anos de faculdade, como Wladymir Ungaretti e Geraldo Canalli. 

A Mino Carta e Ricardo Noblat que me inspiraram a escolher o jornalismo como 

profissão e estilo de vida. A João Saldanha e Juca Kfouri que me fizeram olhar para o 

jornalismo esportivo e não desejar estar mais em outra editoria. 

A Pelé, Garrincha, Falcão, Zico, Fernandão, Alexandre Pato, Ronaldinho, Kaká, Pato 

e tantos outros homens que parecem brincar com a bola quando jogam e, despertaram em 

mim uma das paixões mais avassaladoras e ao mesmo tempo eternas da vida, o futebol. 



 4 

MAGAGNIN, Anna Catarina Lucca da Cunha. Reportagens investigativas no 

jornalismo esportivo. 56 f. 2009. Monografia (Graduação) – Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

 

 

RESUMO 

Estudo sobre reportagens de cunho investigativo da editoria esportiva. O trabalho 

utiliza o método de análise de conteúdo proposto por Laurence Bardin. Através da 

identificação de unidades de registro busca classificar três reportagens de mídia impressa 

como jornalismo investigativo ou jornalismo esportivo, ou uma mistura de ambos. As 

matérias aqui analisadas, de datas diferentes, abordam a corrupção no futebol e são oriundas, 

por ordem cronológica (1982, 2005 2007), da revista Placar, revista Veja e jornal Folha de 

São Paulo.  
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1. Introdução 

 

Um professor me disse certa vez que o tema do trabalho de conclusão deve ser algo 

apaixonante para o aluno. O jornalismo esportivo sempre me instigou e me apaixonou. Um 

primeiro trabalho na área e eu já encontrara meu tema do trabalho de conclusão. Mas as 

razões que me motivaram a seguir a profissão eram nobres e, talvez, utópicas. Como conciliar 

o jornalismo que denuncia mazelas com o jornalismo esportivo? Juca Kfouri deve ter feito 

essa pergunta em 1982 quando participava da equipe de Placar que publicou uma das 

reportagens mais famosas do jornalismo, seja ele esportivo ou não. Uma das reportagens que 

marcaram o futebol brasileiro. A “Máfia da Loteria” gerou frutos e o tipo de jornalismo 

esportivo praticado naquele ano, por aquela equipe, ocorreria na Veja em 2005 ao denunciar a 

“Máfia do apito” e na Folha de São Paulo, com o mesmo Juca Kfouri participando, em 2007 

ao relatar a lavagem de dinheiro no Corinthians. Então outro chavão que muito escutei na 

faculdade estaria errado, o jornalismo esportivo pode ser sério? 

Mais do que provar a seriedade da editoria de esporte no jornalismo, nosso trabalho 

buscava conhecer uma parte de profissão pouco explorada e, infelizmente, pouco praticada. 

Entender a difícil combinação entre jornalismo esportivo e jornalismo investigativo feito 

pelos profissionais de Placar, Veja e Folha de São Paulo (e muitos outros que nosso tempo 

escasso não permitiu pesquisar). Afinal, essa combinação é possível?  

Tentamos organizar nosso trabalho da melhor maneira a responder essa e outras 

questões que surgiram ao longo de nossa pesquisa. No capítulo 2 abordamos sobre as teorias 

do jornalismo, incluindo um breve histórico do surgimento da imprensa e seu 

desenvolvimento em 150 anos. Apresentamos as teorias de construção das notícias e os 

critérios de noticiabilidade. Abordamos, ainda, a questão dos gêneros no jornalismo, bem 

como da divisão nas editorias. Definimos o jornalismo investigativo, tomando os conceitos de 

Nilson Lage.  No capítulo seguinte apresentamos o jornalismo esportivo. Fizemos um breve 

histórico dessa editoria, ou gênero, como consideram alguns autores – embora não nos 

detemos nesta discussão –, definimos o jornalismo esportivo através de um breve conceito de 

Alcóba Lopez, um dos primeiros a teorizar sobre o tema. Também tomamos com base autores 

brasileiros que tratavam de jornalismo esportivo, como Paulo Vinícius Coelho, Herédoto 

Barbeiro e Patrícia Rangel. E definimos esse tipo de jornalismo pelo profissional que o 

pratica, a figura do jornalista esportivo e a linguagem típica utilizada. Entender o universo do 
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jornalismo esportivo, e principalmente do profissional dessa área era essencial para 

prosseguirmos com nossa análise. 

No capítulo 4 apresentamos o método escolhido: análise de conteúdo. Justificamos a 

escolha, tomando como base a obra de Laurence Bardin, teórica que melhor explica esse 

método. Esclarecemos como se deu o processo de análise de conteúdo dentro de nosso 

trabalho. Mais adiante, no quinto capítulo, realizamos a análise propriamente dita. 

Apresentamos as matérias, que eram nosso objeto, contextualizado sobre os jornais e revistas 

em que estavam inseridas, bem como a descrição do assunto em que tratavam. Por fim, 

catalogamos unidades de registro em cada uma das três matérias. 

Nas considerações finais, comparamos as unidades de registro catalogadas em nossa 

análise, observando frequência e repetição. Buscamos entender porque apareciam em nosso 

objeto. Retomamos conceitos de nossos capítulos teóricos para apresentarmos uma conclusão 

que respondesse às nossas hipóteses. 

Esperamos elucidar e compreender um jornalismo pouco praticado, representando em 

nosso trabalho pelas reportagens investigativas no jornalismo esportivo. 
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2. O JORNALISMO E SEUS GÊNEROS 

 

Afinal o que é o jornalismo? Várias definições podem ser encontradas: 

quarto poder, histórias contadas, reprodução da realidade, construção da realidade, 

distorção dos fatos, manutenção do estabilishment. Antes de defini-lo, parece-nos 

mais apropriado falar sobre como se chegou ao jornalismo que temos hoje. 

 

2.1 Definição 

2.1.1 Histórico 

 

O nascimento do jornalismo não tem uma data precisa. Para alguns autores 

o início se deu no Império Romano, através das cartas que, mais do que 

informações pessoais faziam relatos da vida social àqueles que estavam longe. 

Lage (1979) lembra os avisi e zeitungen, da Itália e da Alemanha nos séculos XIII 

e XIV.    

Os avisi eram folhas manuscritas, copiadas várias vezes e 

frequentemente redigidas em proveito de ricos comerciantes 

ou banqueiros por pessoas que disso faziam profissão. Algo 

semelhante acontecia com os Zeitungen da Alemanha. 

(LAGE, 1979, p. 17)  

            Os registros dos primeiros jornais datam do ano de 1609 na 

Alemanha e acredita-se que tenham sido produzidos numa oficina em Bremen. 

Publicações consideradas "primitivas"
1
 também foram editadas perto dessa data, 

sendo uma em Estrasburgo no mesmo ano, e outra em Colônia em 1610. O 

primeiro jornal londrino, Current of General News, começou a circular em 1620. 

Lage aborda características dessas publicações primitivas:  

Os jornais primitivos continham notícias do estrangeiro 

(aponta-se como exceção o destaque a notícias locais, 

dados por um jornal vienense em 1629), tratando de 

                                                 
1
 Termo usado por Nilson Lage (LAGE,  , 1979 p. 18). 
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assuntos comerciais e de problemas que afetavam o 

comércio. Mas, já o incomum e o sensacional apareciam 

nos textos. (LAGE, 1979, p. 18)  

Mas foi nos séculos XIX e XX, na Europa, que a imprensa, tal como a 

conhecemos hoje, se desenvolveu. O século XIX é considerado a "época de ouro 

da imprensa". Neste período se desenvolveu o jornalismo que chamamos de 

Penny Press
2
. Mais pessoas puderam se dedicar integralmente a profissão, 

surgiram os valores do jornalismo que existem até hoje e a imprensa passou por 

uma crescente comercialização. Um novo paradigma surgiu nesta época: a 

informação era priorizada, em detrimento da opinião. Sobre isso, falaremos mais 

tarde. Antes abordarmos as razões para o surgimento da Penny Press. 

   As razões podem ser encontradas nas mudanças pelas quais a sociedade 

passava. O sistema político e econômico estava em evolução, juntamente com 

avanços tecnológicos e outros fatores sociais que podem explicar o desabrochar da 

imprensa, como salienta Traquina (2004):  

  O desenvolvimento da imprensa está relacionado com a 

industrialização da sociedade e com o desenvolvimento 

de uma nova forma de financiamento, a publicidade. 

(TRAQUINA, 2004, p. 36)  

A nova forma de financiamento a que Traquina (2004) se refere está 

relacionado ao fato de que até então os jornais funcionavam como manifestos 

políticos. O próprio autor lembra que:   

Embora houvesse pessoas que, por exemplo, fizeram 

negócio com a venda de jornais durante a Revolução 

Francesa no fim do século XVIII. (TRAQUINA, 2004, p. 

34)  

Os textos antes da Penny Press focavam na informação. A partir deste 

período o jornalismo passa a enfatizar os fatos em detrimento das opiniões. 

Através de anúncios, os jornais podem alcançar a independência para priorizar a 

informação na construção das notícias.  

Produtos de marca, promovidos a nível nacional, como 

sabonetes, fermentos e outros, começaram a aparecer nas 

colunas dos jornais. (TRAQUINA, 2004, p. 37) 

                                                 
2
 Penny, do inglês, cêntimo de dólar e press, imprensa. Surgiu quando o preço comum do jornal, que era de seis 

centavos passou a um centavo, visando a aumentar a circulação. 
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 Essa liberdade que a publicidade proporcionou a imprensa foi, como se 

pode ver, importante para a expansão do jornalismo. Números podem demonstrar 

esta expansão:  

Sem entraves, a imprensa francesa iria também explodir. Já 

entre o período 1869-1880, tinha aumentado as suas 

tiragens na ordem dos 46 por cento; entre 1880 e 1891, a 

expansão intensificou-se com um crescimento da ordem de 

52 por cento. (TRAQUINA, 2004, p. 41)  

  A visão das redações como empresas que poderiam gerar lucro teve 

reflexo no preço dos exemplares. O aumento da tiragem foi consequência da 

maior procura pela população e, evidentemente, da diminuição do preço.  

 As novas tecnologias - como ocorre até hoje - também foram importante 

para esse processo de desenvolvimento da imprensa. Em 1844 surgia o telégrafo e 

em 1866 o telégrafo a cabo. Essa nova tecnologia auxiliou o jornalismo, não só na 

transmissão da informação, quanto na atualidade, uma nova identidade que a 

imprensa adquiria. Desde então, o jornalista “briga” com o tempo na transmissão 

dos fatos. “O impacto do telégrafo no jornalismo foi significativo porque 

consolidou tudo o que a Penyy Press tinha posto em movimento (TRAQUINA, 

2004, p. 53). 

Quanto à técnica tipográfica, as novas tecnologias contribuiriam para 

tornar o jornalismo um produto de massas. 

 Na época de Gutemberg, em meados do século XV, a 

tecnologia existente permitia a impressão de 50 páginas 

por hora. Com a invenção de Koenig, em 1814 (os prelos 

com cilindros), era possível a impressão de 1.100 

páginas/hora e com as rotativas de Marinoni, em 1871, 

tornou-se possível imprimir 95.000 páginas por hora” 

(TRAQUINA, 2004, p. 38) 

Também na reprodução de imagens, a tecnologia auxiliaria o jornalismo. 

Em 1837, o francês Louis Daguerre cria o daguerreótipo, um aparelho cuja 

reprodução de imagens levava cerca de 20 a 30 minutos, utilizando uma camada 

de prata polida aplicada sobre uma placa de cobre e sensibilizada em vapor de 
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iodo. Outros inventos marcam a história da fotografia, em 1851 chegou a 

fotogravura e em 1905 a heliogravura
3
. 

Não nos deteremos aqui na fotografia, mas em sua importância para o 

desenvolvimento do jornalismo. A partir da reprodução de imagens, as notícias 

ganham mais credibilidade e o jornalismo adquire um caráter de transmissor fiel 

da realidade dos fatos, auxiliando, portanto, no paradigma da informação a que a 

Penny Press se propunha. 

Surge, com o desenvolvimento da imprensa, um novo grupo social, os jornalistas. Este grupo 

tomou para si o “monopólio do saber” (TRAQUINA, 2000, p 35). Foi somente a partir do 

aparecimento da figura do repórter, no entanto, que este grupo ganhou o respeito da 

sociedade: “A imprensa era identificada como demagogos, fanáticos ou, simplesmente, 

escritores de terceira categoria” (TRAQUINA, 2004 p. 45). 

A primeira definição de repórter surge na Inglaterra e caracteriza o 

jornalista como alguém que “vê como seu dever tomar notas do desenvolvimento 

dos acontecimentos e que tem o estranho hábito de considerar os fatos como 

fatos” (CHALABY, 1836 apud TRAQUINA, 2004, p.56). 

Mas como a sociedade deixou de ver os jornalistas como demagogos para 

vê-los como detentores do monopólio do saber? Há de se considerar, como foi 

citado antes, o momento político em que vivia essa sociedade onde a Penny Press 

se difundia. No século XIX, a Revolução Industrial trouxe o capitalismo, fruto de 

uma classe que se desenvolveu com a derrocada do absolutismo nas nações 

européias: "Por detrás da evolução da imprensa (...) encontra-se o processo de 

surgimento e afirmação da burguesia" (LAGE, 1979, p. 18). 

O sistema econômico influencia no político. A sociedade ansiava por 

liberdade, os trabalhadores buscavam a conquista de direitos: “A expansão da 

imprensa foi alimentada pela crescente conquista de direitos fundamentais como 

a liberdade" (TRAQUINA, 2004, p. 41). 

                                                 
3
 O termo surgiu em 1826 e significa gravura feita com a luz do sol. O invento é creditado à Joseph Niépce, que 

colocou uma imagem numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo chamado Betume da Judéia  e 

a deixou por oito horas a exposição da luz solar. A imagem produzida é considerada a primeira fotografia 

registrada. 
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Estas mudanças, evidentemente, variam em cada país. Os jornais liberais 

se desenvolveram mais facilmente nos Estados Unidos do que na França, por 

exemplo.  

Mas as características que propiciaram tais mudanças são semelhantes. A 

conquista da liberdade, em decorrência da democracia, independente da nação, é 

considerada indispensável para o fortalecimento da imprensa. Thomas Jefferson, 

certa vez, disse que “não há democracia sem liberdade de imprensa” (citado em 

Traquina, 2004, p 49). Alex Tocquevile também fala sobre isso: "A soberania do 

povo e a liberdade de imprensa eram coisas absurdamente inseparáveis" 

(TOCQUEVILLE 1840 apud TRAQUINA,  2004, p 49). 

A relação entre democracia e jornalismo é 

fundamentalmente uma relação simbiótica, em que a 

liberdade se encontra como estrela brilhante de toda uma 

constelação teórica que fornece ao novo jornalismo uma 

legitimidade e identidade para seus profissionais. 

(TRAQUINA, 2004, p. 42) 

 

Foi esta legitimidade, que permitiu ao público valorizar e respeitar a figura 

do jornalista e, consequentemente, a imprensa.  

O novo designado “Quarto Poder”
4
 , a imprensa, o 

jornalismo, necessitava de uma legitimidade para 

tranquilizar os receios, justificar o seu ligar crescente na 

sociedade, e dar cobertura a um negócio rentável. 

Encontrou essa legitimidade nos intérpretes convincentes e 

influentes da teoria da opinião pública. O conceito de 

opinião pública foi um produto das filosofias liberais de 

finais do século XVII e XVIII e, sobretudo, as teorias 

democráticas do século XIX. Mas é particularmente nas 

ideias dos “utilitaristas ingleses” do século XIX que a 

imprensa iria encontrar uma série de argumentos para 

combater a imagem de uma força perigosa e revolucionária 

que alguns políticos queriam impor” (TRAQUINA. 2004, 

p. 47) 

 

                                                 
4
 Segundo Traquina, o termo foi dado por um deputado do Parlamento inglês, McCaulay, em 1828.  Durante a 

revolução Francesa, três poderes (etat em francês) compunham a sociedade: o clero, a nobreza e o troisième état, 

que englobava a burguesia e o povo. Na nova democracia, outros três poderes: Executivo, Legislativa e 

Judiciário, a imprensa seria o quarto poder nesta nova sociedade 
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A opinião pública, a que se refere Traquina (2004), só surge em um 

sistema democrático que garanta ao cidadão a liberdade, como citamos acima. 

Essa opinião pública teria suas próprias escolhas e ideologias. E caberia a 

imprensa “alimentá-la com os ingredientes necessários para que pudesse tomar 

suas decisões” (TRAQUINA, 2004, p. 47). 

Os jornalistas seriam os porta-vozes da opinião pública. Daí deriva um outro significado 

muitas vezes dado à imprensa, o de contra-poder, por sua outra função: a de “vigilante do 

poder público” (Traquina, 2004, p. 48) é comunicar fatos: as minhas instruções não permitem 

qualquer tipo de comentário sobre os fatos, sejam eles quais forem" (correspondente da 

Associated Press, 1856, citado em Traquina, 2004, p. 51). 

Sobre este novo jornalismo, interessante ressaltar este trecho do Anuário 

da Imprensa Francesa, do prefácio escrito por Edouard Locroy em 1889: "A 

imprensa sofre uma transformação completa. O leitor exige brevidade acima de 

tudo...E sobretudo nada de doutrina! Nada de exposição de princípios" (citado 

em Traquina, 2004, p. 51).  

Através deste histórico percebe-se os valores trazidos pela Penny Press que viriam a guiar, 

nos últimos 150 anos, até hoje - juntamente com outros adquiridos ao longo do tempo - o 

trabalho dos jornalistas: imediatismo, credibilidade, objetividade, noção de serviço ao 

público, procura da verdade. O italiano Mauro Wolf define assim noticiabilidade: “o conjunto 

de critérios, operações e instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a 

tarefa de escolher, cotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de fatos, 

uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias”.  Sendo assim trataremos agora 

destes valores que orientam a construção das notícias. 

 

2.1.2 Teorias do jornalismo 

          Através da evolução do jornalismo, percebe-se que a peça chave é a notícia. 

Mas afinal, como se constrói uma notícia? Várias teorias ao longo dos anos 

tentaram responder essa pergunta, falaremos um pouco sobre elas.  

De acordo com a teoria dos espelhos, a construção da notícia se dá pela 

realidade: "As notícias são como são porque a realidade assim as determina" 

(TRAQUINA, 2004, p. 146).  O papel do jornalista seria a de comunicar ao 
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público a realidade, como um observador desinteressado. Já na teoria da ação 

pessoal, também conhecida como “gatekeeper” (gate, do inglês, porta, e keeper, 

guardião), o jornalista toma uma decisão, a da pauta e do lead, baseado numa 

sequência de decisões. 

O processo de produção da informação é concebido como 

uma série de escolhas onde o fluxo da notícia tem de 

passar por diversos “gates”, que nada  mais são do que 

áreas de decisão em relação às quais o jornalista, isto é, o 

gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou 

não. (Traquina, 2004, p. 150) 

 

A produção da notícia também depende da estrutura organizacional a que o 

jornalista está submetido, conforme a teoria organizacional. O conformismo ou 

obediência às regras da empresa, e sua visão, bem como de seus superiores e 

colegas, condiciona o jornalista a escolher sua pauta e linha editorial seguindo a 

linha da empresa em que trabalha. E aqui não se trata de questão de manter no 

emprego ou subir na carreira, mas de uma “socialização” 5
 a que o funcionário 

passa no convívio com os colegas. "As notícias são o resultado de processos de 

interação social que têm lugar dentro da empresa jornalística" (TRAQUINA, 

2004, p. 157). 

Diversos autores viram o jornalista como “uma forma instrumentalista, isto é, que serve 

efetivamente a certos interesses políticos” (TRAQUINA, 2004, p 163), são as teorias de ação 

política. Surgiram estudos tanto pelo lado da direita (Kristel e Efron, em 1975 e 1971) quanto 

pela esquerda (Herman e Chomsky, em 1989). Chosmky acreditava que os “media 

reforçavam os pontos de vista do estabilishment  - o poder instituído ”  (TRAQUINA, 2000, p 

164). Para os estudiosos da direita, os jornalistas eram “uma classe de burocratas e 

intelectuais que tem interesse em expandir a atividade reguladora do Estado à custa das 

empresas privadas” (TRAQUINA, 2000, p 163). 

Elaborados nos anos 1970, as notícias são vistas como construção. As 

teorias construcionistas rejeitam a teoria do espelho ao considerar “impossível 

distinguir os media e a realidade” (TRAQUINA, 2000, p 168), visto que os 

jornalistas constroem a realidade através das notícias. Ainda nega a possibilidade 

                                                 
5 Termo usado por Traquina. “O jornalista acaba por ser socializado na política editorial da organização através 

de uma sucessão sutil de punição e obediência.” ( Traquina, 2004, p. 152) 
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de transmitir os fatos por que julga “impossível a linguagem neural” 

(TRAQUINA, 2000, p 169). Considera a teoria organizacional, mas acrescenta 

outros fatores que motivam a construção das notícias. "A notícia, como todos os 

documentos públicos, é uma realidade construída possuidora de sua própria 

validade interna" (TRAQUINA, 2000, p. 169). 

A teoria estruturalista é uma análise macrossociológica, como a versão de 

esquerda da teoria da ação política, mas reconhece a autonomia relativa dos 

jornalistas.  

 As notícias são um produto social resultante de vários 

fatores: a organização burocrática dos media; a estrutura 

dos valores-notícia que constituem o „elemento 

fundamental da socialização‟ e a prática e a ideologia 

profissional dos jornalistas; o próprio momento de 

„construção‟ da notícia que envolve um processo de „ 

identificação e contextualização‟ em que „mapas‟ culturais 

do mundo social são utilizados na organização. 

(TRAQUINA, 2000, p. 176) 

 

Os jornalistas lidam com a tirania do tempo e do local, segundo a teoria 

interacionista. Para isso recorrem a uma série de estratégias para produção das 

notícias. Sempre ocorrerão fatos e sempre o telejornal deverá ir ao ar com 

matérias. Portanto, a construção de notícias obedece a um processo para 

solucionar tais questões 

 As notícias são o resultado de um processo de produção, 

definido como percepção, seleção e transformação de uma 

matéria-prima (os acontecimentos) num produto (as 

notícias). (TRAQUINA, 2000, p. 180) 

 

De acordo com essas teorias é possível salientar os critérios que definem a 

construção das notícias. Os teóricos Galtung e Ruge (1965) listam onze critérios 

do chamado “gatekeeping”, ou seja, o processo de seleção de notícias: 

A) Frequência: "quanto menor for a duração da ocorrência menor probabilidade 

terá de ser relatada em notícia (...) Os acontecimentos rotineiros podem ser 

noticiados se tiverem interesse para muita gente como os jogos de futebol do fim-
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de-semana e as reuniões parlamentares, por exemplo" (GALTUNG e 

RUGE,1965);  

B) Amplitude do evento: quanto maior o número de pessoas envolvidas e mais 

próximo do local, ou princípio do morto-quilômetro, maior é a probabilidade do 

acontecimento em questão vir ser noticiado
6
;  

 C) Clareza: "eventos cujas implicações sejam claras vendem mais do que aquelas 

que estão abertas a mais do que uma interpretação, ou cujo entendimento exija 

conhecimentos acerca dos antecedentes ou contexto desse mesmo evento" 

(GALTUNG e RUGE, 1965); 

 D) Significância: "este critério está relacionado com a proximidade geográfica e 

cultural que a ocorrência possa ou não ter para o leitor. Notícias sobre 

acontecimentos, pessoas e interesses mais próximos do leitor terão um maior 

significado para ele" (GALTUNG e RUGE, 1965); 

E) Consonância: "se uma ocorrência corresponder às expectativas do jornalista 

terá maiores probabilidades de ser publicada" (GALTUNG e RUGE, 1965). Os 

jornalistas, devido à sua experiência, imaginam que determinado fato possa 

ocorrer e o escolhem em detrimento de outro; 

F) Inesperado: "Um evento totalmente inesperado terá mais impacto do que um 

evento agendado e previsto" (GALTUNG e RUGE, 1965). É o exemplo de 

Charles Anderson muito citado em faculdades de jornalismo: "Se um cão mordeu 

um homem, isso não é notícia. Mas se um homem morder um cão, isso é notícia!"; 

G) Continuidade: Após a publicação a notícia ganha "uma certa inércia”( GALTUNG e RUGE, 

1965).  Ocorre um acompanhamento até que a pauta substitua essa notícia por outras; 

H) Composição: O valor da notícia frente a outras histórias determina sua 

importância, em qual editoria, secção e caderno determinado fato entra em 

detrimento de outros. Faz-se necessário um equilíbrio na escolha do local onde a 

notícia é publicada; 

                                                 
6
 Também chamado fator da proximidade, por exemplo, 500 mortos no Congo “valem menos” do que 10 mortos 

nos arredores de Porto Alegre. 
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I) Referência a nações / pessoas de elite: "notícias relacionadas com países mais 

poderosos têm maior destaque do que notícias relativas a países de menor 

expressão política e econômica"(GALTUNG e RUGE, 1965), assim como 

histórias de pessoas influentes e famosas recebem destaque na cobertura;  

J) Personalização: fatos que se relacionam, com um indivíduo apenas tendem a 

atrair mais atenção do público; 

K) Negatividade: "as más notícias vendem mais do que boas notícias" 

(GALTUNG e RUGE, 1965).  

Descritos estes critérios, voltemos a definição de jornalismo. Entendemos 

que o jornalismo é uma realidade, mas uma “realidade seletiva”, como denomia 

Traquina (2004): "Uma realidade seletiva, construída através de inúmeros 

processos de interação social entre os profissionais do campo jornalístico" 

(TRAQUINA, 200, p. 205). 

Traquina (2004) considera como agentes sociais as diversas fontes a que recorrem os 

jornalistas, os outros jornalistas que convivem e a própria sociedade. Lembremo-nos que o 

jornalismo, pelo seu poder (“o quarto poder”), ocasiona nos seus profissionais uma grande 

responsabilidade. Para Bordieu (1997) "os jornalistas partilham estruturas invisíveis, „óculos‟, 

através das quais vêem certas coisas e não vêem outras” (TRAQUINA, 2000, p 30). Da 

escolha da pauta, passando pela entrevista, coleta de dados, verificação de dados, fontes 

diversas, ao lead e a finalização da notícia, antes de qualquer coisa, a construção da notícia é 

um processo complexo de escolha pessoal do jornalista, fruto de sua bagagem cultural. Com 

uma responsabilidade que o transforma em construtor da própria realidade.  

 

2.2 Jornalismo Investigativo 

 

Vimos como se dá o processo de construção das notícias e a evolução do 

jornalismo ao longo de 150 anos. Veremos agora as formas em que o jornalismo 

apresenta seus gêneros. Diversos autores tentaram classificar o jornalismo por 
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gêneros. Segundo Seixas
7
 (2004), os estudos sobre gêneros se aprofundam em 

1959. A primeira classificação dividia os textos jornalísticos em: informativos, 

explicativos, opinativos e diversionais. Outra divisão da época, feita por Hector 

Borrat, faz a seguinte delimitação: textos narrativos, descritivos e argumentativos. 

Uma autora que também apresentou um estudo relevante nesta questão foi Sônia 

Parrat
8
, do Chile. Parrat analisa quatro linhas teóricas representativas do estudo 

dos gêneros. A teoria dos esquemas de discurso, que divide o discurso em 

narrativo e opinativo. A teoria normativa dos gêneros jornalísticos que classifica 

os gêneros em: informativos, interpretativos e de opinião. A teoria do sistema de 

texto, que delimita em narrativos, descritivos e argumentativos. E a teoria dos 

gêneros, que classifica em informação e comentário. 

No Brasil, dois autores destacaram-se pelas divisões de gêneros. Beltrão 

(1980) fez a seguinte classificação: informativo (notícia, reportagem, história de 

interesse humano e informação pela imagem), interpretativo (reportagem em 

profundidade) e opinativo (editorial, artigo, crônica, opinião ilustrada e opinião do 

leitor). A divisão de Beltrão se dá pela função do texto, no âmbito do jornalismo 

impresso, que é o foco de atuação de nossos objetos, que serão abordados mais 

tarde. 

Melo considera em sua classificação dois critérios: a intencionalidade e a 

natureza estrutural do texto. Para ele, os gêneros se dividem em informativo, que 

tem o desejo de reproduzir a realidade a partir da observação, e opinativo, cuja 

intenção é ler o real, através de análise e avaliação (COSTA, 2007, p. 03). O 

gênero informativo engloba os seguintes textos: nota, notícias, reportagem e 

entrevista. No gênero opinativo são considerados: editorial, comentário, artigo, 

resenha, coluna, crônica, caricatura e carta.  

Percebe-se que o critério é o ponto de relevância nestas divisões. As 

classificações variam conforme variam os critérios. Nos deteremos na 

classificação de Melo (1994), por considerarmos seus critérios apropriados na 

                                                 
7
 Pesquisadora brasileira que vem se destacando no estudo dos gêneros, defende uma nova classificação. As 

informações foram tiradas de seus artigo publicado na internet “Um estudo das práticas discursivas no ambiente 

digital”, 2004 
8
 Citado em Costa, Lailton: Jornalismo Brasileiro: caminhos e dúvidas para o estudo dos gêneros jornalísticos 

nos cinco maiores jornais do País - Intercom 2007.  
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análise de nossos objetos. 

Uma definição de gêneros pode ser encontrada em Seixas (2004), citando 

Lev Manovich: 

Os gêneros são práticas sociais instituídas historicamente, 

cujas mudanças sociais aparecem com novas formas de 

produção, de linguagem, novos ambientes, novos suportes, 

em última instância, envoltas e fundadas em novas "formas 

culturais" (SEIXAS, 2004, p. 04). 

 

Mas em que gênero entraria nosso objeto de estudo, a reportagem 

investigativa? Para responder essa questão, nos baseamos nos estudos de Lage 

(2005). O autor afirma que "pode-se entender reportagem investigativa com 

ênfase em dois aspectos" (LAGE, 2005, p. 146). Um aspecto é "a investigação 

como atividade basicamente intelectual" (idem) 

Nesse caso, a reportagem moderna tende a convergir para o 

que Philip Meyer chamou de “jornalismo de precisão” e, na 

Europa, às vezes chamam de “jornalismo científico”. 

(idem) 

Neste aspecto enfatizado se incluiria o que Lage (2005) chama de "agregar 

tecnologia no processo de produção intelectual", através do uso de dados 

estatísticos, tabelas, cálculos, banco de dados. O autor lembra que os números são 

uma “prova considerada irrefutável". Neste aspecto, a estatística pode ser 

interpretada ou exposta.  

Já o segundo aspecto é o da investigação em si, com todos os riscos que 

popularizaram o repórter investigativo, principalmente nos anos 70, época de ouro 

deste jornalismo. Neste aspecto a reportagem aparece como narrativa. 

A reportagem investigativa, como veremos mais adiante em nossos 

objetos, é uma grande reportagem, que faz uso de técnicas clássicas do jornalismo, 

como entrevista e apuração de pesquisa.                                   

   O jornalismo investigativo é geralmente definido como 

forma extremada de reportagem. Trata-se de dedicar 

tempo e esforço ao levantamento de um tema pelo qual o 
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repórter, em geral, se apaixona. (...) Pode-se também 

entender o jornalismo investigativo - pelo menos parte 

dele - como um esforço para evidenciar misérias 

presentes ou passadas da sociedade, injustiças cometidas; 

contar como as coisas são ou foram e como deveriam ter 

sido. ( LAGE, 2004, p. 138) 

  

A reportagem investigativa começa com “pistas dadas por informantes ou 

fontes regulares, leituras, notícias ou a observação direta da realidade” (LAGE, 

2004, p. 139). Segundo Lage, o passo seguinte é a viabilidade de realização da 

reportagem, seguido da pesquisa e “familiarização” (LAGE, 2004, p. 139.). Um 

plano de ação deve ser desenvolvido, “incluindo custos, métodos de arquivamento 

e cruzamentos de informações” (idem). O próximo passo é a execução desse 

plano, seguido de reavaliação das tarefas e informações obtidas. Por fim, “a 

avaliação final, a redação e revisão, a publicação e o seguimento ou suíte da 

matéria” (idem). 
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3. JORNALISMO E SUAS ESPECIALIZAÇÕES 

 

Vimos no capítulo anterior como o jornalismo se desenvolveu ao longo 

dos anos, os principais conceitos que delimitam a atividade de jornalística e o 

modo de fazer jornalismo. Vamos agora abordar a questão dos gêneros. Citamos 

os gêneros de texto,  que difundiram o jornalismo na sua forma atual. Em qualquer 

veículo de comunicação, seja ele rádio, tevê, impresso ou internet, a divisão em 

editorias se faz presente. O jornalismo especializado guia o trabalho nas redações. 

Como explica Lage ( 2001) :  

As redações são divididas em editorias, que correspondem 

aproximadamente áreas de atividade de interesse 

jornalístico: cidade, polícia, política, esportes, economia, 

ciência e tecnologia, artes e espetáculos. (LAGE, 2001, p. 

109) 

O autor complementa ainda: “jornalistas se especializam para cobrir 

áreas de conhecimento”. (LAGE, 2001, p 101). O jornalismo especializado pode 

ser feito através de notícias ou reportagens, o que Lage chama de informação 

jornalística. “A informação jornalística é o espaço privilegiado da reportagem 

especializada” (LAGE, 2001, p 113). A diferença entre notícia e informação 

jornalística para o autor se dá, principalmente, quanto à profundidade.  

 A notícia e a informação jornalística contêm, em geral, 

graus diferentes de profundidade no trato do assunto; a 

notícia é mais breve, sumária, pouco durável, presa à 

emergência do evento que a gerou. A informação é mais 

extensa, mais completa, mais rica na trama de relações 

entre os universos de dados. ( LAGE, 2001, p. 114) 

 

Lage chama a atenção para duas editorias em especial, política e esporte. 

Nessas áreas do conhecimento a cobertura vai além do fato em sim, pois depende 

de uma compreensão que vai além do acontecimento em si. “Cada acontecimento 

pressupõe algo exterior a ele e que lhe dá sentido: a „situação política‟, a 
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„situação no campeonato e no ranking‟ (LAGE, 2001, p. 115)”. 

No esporte, e nos detemos nessa editoria por estar relacionado à nosso 

objeto de estudo, a notícia é o jogo ou a disputa em sim. A crônica desportiva 

deriva disso. Na reportagem esportiva, “cabe ao repórter documentar essas 

declarações e decisões, atento ao contexto emocional em que se situam e à 

natureza empresarial que hoje assume a atividade esportiva” (Lage, 2001, p. 

115). Passamos agora a esse jornalismo específico, o jornalismo esportivo. 

 

3.1 O jornalismo esportivo 

 

3.1.1 Histórico 

  

    Para Antônio Alcoba López, “a aparição desse gênero específico 

(esportivo) do jornalismo deveu-se à importância cada vez maior adquirida pelo 

esporte no final do século XIX e, sobretudo, a partir da primeira metade do século 

até alcançar o auge atual.” ( LÓPEZ, 1993, p. 63). Em 1883 surge na Inglaterra o 

Bell‟s Life, que se chamaria, mais tarde, “Sporting life”. 

Os primeiros registros do jornalismo esportivo no Brasil datam de 1910, 

nas páginas do jornal Fanfulla. O diário, de São Paulo, era destinado aos italianos 

radicados no país. É considerado o primeiro veículo impresso a trazer informações 

sobre esportes. Apesar de muito distante do que hoje se chama de jornalismo 

esportivo, relacionado ao futebol é a fonte dos primeiros registros de muitos 

clubes, incluindo o Palmeiras, agremiação fundada por italianos imigrantes. As 

matérias eram relatos de página inteira, "informava as fichas de todos os jogos dos 

clubes dos italianos”, isto em uma época em que o esporte ainda não cativava 

multidões no país. 

 Nas primeiras décadas do século XX, o esporte popular do Brasil era o 

remo. Aos poucos, no entanto, o futebol foi ganhando espaço. Grandes clubes de 

futebol nasceram daí. Clube de Regatas do Flamengo (1895, futebol a partir de 
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1912), Clube de Regatas Vasco da Gama (1898, futebol a partir de 1923), 

Botafogo de Futebol e Regatas (1904). De acordo com Paulo Vínicius Coelho: 

 Em 1925, o futebol já era o esporte nacional. O Brasil 

havia sido bicampeão sul-americano em 1919 e, em 1922, 

faltavam apenas cinco anos para o início da primeira Copa 

do Mundo. (COELHO, 2004, p. 10).  

Em 1919, a primeira partida do Campeonato Sul-Americano, o qual o 

Brasil viria a sagrar-se campeão, levou ao estádio um público de 40 mil pessoas, 

segundo relatos da época. Os anos de 20 e 30 são marcados pelo começo da 

profissionalização do futebol no país. Nos deteremos aqui no futebol, por ser o 

esporte de nosso objeto de estudo. Em 1929, um time de São Paulo, o Paulistano, 

apesar de ser o maior ganhador de títulos estaduais até então, quase fecha as 

portas, porque muitos dos seus dirigentes “achavam um absurdo pagar para que 

seus jogadores entrassem em campo e jogassem futebol”. Muitos de seus sócios 

rebelaram-se contra a postura dos dirigentes. A prova de que o futebol estava se 

tornando sério no país pode ser constatada pela participação de um Presidente da 

República, Washington Luís, na inauguração do estádio de São Januário em 1927. 

Em 1923, o Vasco da Gama monta um time apostando nos jogadores 

negros. Considerando ser o Rio de Janeiro o centro do país, a entrada do negro no 

futebol contribuiu para sua popularização no Brasil. A que se ressaltar, no entanto, 

que a profissionalização e a atenção despertadas pelo futebol nas autoridades e na 

população pareciam ainda não se refletir na imprensa. 

  Os jornais dedicavam espaços mínimos para o que já 

parecia ser a grande paixão popular. O Correio 

Paulistano, por exemplo, liberava apenas uma coluna para 

as matérias que incluíam futebol. E duas colunas para o 

turfe. ( COELHO, 2004,  p. 11) 

Na verdade o espaço dedicado aos esportes, em geral, era pequeno na 

época. Enfatizando as menções ao futebol, percebe-se que as notícias eram um 

relato breve da partida, sem entrevistas e estatísticas, como ocorre hoje.  

Nos anos 30, Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues, fundou o Jornal 

dos Sports. O diário acompanhou a primeira crise do futebol brasileiro. A 

profissionalização dividiu os clubes do Rio de Janeiro. Dois campeonatos 

estaduais foram realizados de maneira simultânea por anos até 1937, quando 
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ocorreu o chamado “clássico da paz”, partida entre Vasco da Gama e América, 

que marcou a unificação do regional carioca. Os jornais destacaram aspectos do 

momento, mas o foco era o que acontecia dentro de campo. 

Surge um novo estilo de escrever sobre o esporte. Nelson Rodrigues é o 

grande autor dessa época. Crônicas, que hoje poderiam ser consideradas não 

jornalísticas, com extrema dramaticidade eram o recurso utilizado por Nelson para 

contar os grandes clássicos cariocas.  

Essas crônicas motivavam o torcedor a ir ao estádio para 

o jogo seguinte e, especialmente, a ver seu ídolo em 

campo. A dramaticidade servia para aumentar a idolatria 

em relação a este ou àquele jogador. Seres mortais 

alçados da noite para o dia à condição de semideuses 

(COELHO, 2004, p. 17).  

Nesses relatos surge a figura de Pelé, por exemplo. O capitão Bellini, 

precursor do ato de levantar uma taça ao comemorar uma conquista - na ocasião a 

Copa do Mundo de 1958 -, era um jogador duro, mediano para os dias de hoje. 

Mas sua beleza e o modo como era tratado nos relatos o tornaram um mito do 

futebol. Evidente que as crônicas continham informações sobre os jogos e 

jogadores. No entanto, uma leitura mais apurada pode mostrar imprecisões, como 

detalhes dos lances, ofuscados pela literatura e miopia, quem sabe, de Nelson 

Rodrigues. “Entre a lenda e a verdade, a literatura vai sempre preferir a lenda. O 

jornalismo deve preferir a verdade” (COELHO, 2004, p. 18). 

Essa busca pela verdade surge no jornalismo esportivo a partir dos anos 

70. Neste período, as rádios passam a transmitir jogos de futebol buscando 

alavancar sua audiência e burlar a censura. Em junho de 1964 é criado a SNI, 

Serviço Nacional de Informações, comandado pelo general Golbery do Couto e 

Silva, considerado "um importante passo do regime militar no controle dos 

cidadãos" (PRATA, 2006, p. 03, citando Fausto). Em 13 de dezembro de 1968 

entra em vigor o AI-5, o quinto dos atos institucionais do governo e o mais 

impactante para a sociedade. O AI-5, além do fechamento do Congresso e das 

Câmaras do Brasil, determinou que "todo e qualquer veículo de comunicação 

deveria ter a sua pauta previamente aprovada e sujeita a inspeção local por agentes 

autorizados" (Wikipédia, Lei de Imprensa - Lei número 5.250/1967). Até 1978, 

quando o AI-5 parou de vigorar, muitos veículos de comunicação tiveram que 
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lidar com a censura. 

Com as transmissões de jogo surgem locutores que se tornariam ícones 

como Osmar Santos e Walder Amaral. É bom lembrar que a primeira narração 

esportiva para todo o país data de 1938, na partida entre Brasil e França, da Copa 

do Mundo de 1938, pela Rádio Clube do Brasil e na voz de Gagliano Neto. As 

dificuldades financeiras das rádios modificaram o curso de seus programas. Em 

1974, nasce o Plantão de Domingo, da Rádio Jovem Pan. Prestava serviços nas 

manhãs de domingo e  abria a jornada esportiva. O apresentador ditava o ritmo - a 

partir de 1978, Milton Neves passou a comandar o programa - contando histórias 

sobre futebol entre as informações. Muitas rádios copiaram o modelo bem-

sucedido. 

Outra mudança dos anos 70 é que, até então, era difícil ver mulheres nas 

redações. Uma revista de vôlei foi criada em 1984 e durou até o final da década, 

intitulada Saque. Também a publicação Lance Livre, que não decolou. Na 

televisão surgem programas esportivos, como o Mesa Redonda, que era composto 

por comentaristas populares e alavancou bons índices de audiência na TV Gazeta.  

No que toca ao jornalismo impresso, especificamente, a partir dos anos 50 

revistas aparecem e desaparecem. No Rio de Janeiro, a Revista do Esporte 

circulou entre os anos 50 e 60. Os primeiros cadernos de esportes, comuns nos 

jornais de hoje, surgem nos anos 60 no Rio de Janeiro e em São Paulo. No final 

desta década, um jornalista, Roberto Petri lança o diário esportivo O Jornal, que 

também teve pouca duração. Em São Paulo, surge o Caderno de Esportes que 

originou mais adiante o Jornal da Tarde. Nos anos de 60 e 70 um diário esportivo 

ganhou destaque no país, a Gazeta Esportiva de São Paulo.  

As revistas com vida regular aparecem nos anos 70. E aqui vai um 

diferencial, na Itália estas publicações já existiam desde 1927, assim como na 

Argentina e em outros países. No Brasil, em dia 20 de março de 1970, a revista 

Placar publicou seu primeiro número. A revista inicialmente semanal passou a ser 

mensal a partir dos anos 1990. Passou por muitas mudanças, mas é considerada 

até hoje uma grande publicação esportiva no país. Mais adianta falaremos melhor 

sobre a revista. 
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Nos anos 80 alguns veículos tentam conquistar um público popular. A 

Gazeta Esportiva deu um tom mais apimentado às manchetes. A tentativa 

fracassou e a revista sofreu queda nas vendas. Desde 2001, a Gazeta Esportiva só 

circula na internet. 

A Placar buscou uma guinada nas vendas, estagnadas desde 1985, focando 

o público mais popular. O projeto Placar Mais aumentou o tamanho da revista, 

colocou mais matérias e reportagens menores e o resultado mostrou-se diferente 

do esperado, já que as vendas caíram. 

Em 1995 é criado o jornal O lance. Buscando inspiração nos famosos 

Marca (Espanha) e Olé ( Argentina), o jornal tinha a ambição de chegar a 500 mil 

tiragens diárias. Tal meta foi atingida na edição do penta, em 2002. Para tanto, 

contratou profissionais experientes, muitos fora da editoria esportiva, oriundos de 

revistas como Istoé e Veja. O salário era considerado alto para a época.  No 

primeiro ano a tiragem foi de 100 mil. O jornal vendia bem em São Paulo. A partir 

de 2001, sua redação foi dividida para gerenciar o site na internet, Lancepress. 

É bom lembrar que durante estes anos, grandes jornais como Folha de São 

Paulo, Estado de São Paulo, Extra, O Globo criaram cadernos especializados de 

esporte. 

Passado este breve histórico sobre jornalismo esportivo no Brasil, vamos à 

definição de jornalismo esportivo. 

 

3.1.2 Definindo o jornalismo esportivo 

O jornalismo esportivo pode ser definido como uma vertente do jornalismo 

direcionada a tratar de esportes. Antonio Alcoba López deu importantes 

contribuições para o estudo do jornalismo esportivo. Tomaremos, inicialmente, 

seus estudos como base. Nas palavras de Vera Camargo (2005), que fez um 

releitura dos estudos de Alcoba:  

O autor enfatizou que existe um processo 

comunicativo em cada etapa da estruturação do 

esporte, ou do jogo. Através de seu trabalho, 

compreendemos que existem reações 
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comunicacionais diferentes e distintas e que 

precisam ser contextualizadas: a comunicação 

primária e secundária. Uma dá-se através dos 

meios massivos, em virtude de suas ações e, de 

maneira diversa, gera impactos nos grupos sociais, 

podendo ser instrumentos manipuladores de ações 

nos governos ou para os clubes, federações e 

entidades privadas e públicas. Estas ações 

comunicacionais são denominadas por ALCOBA 

como a comunicação secundária, em virtude das 

transformações comunicacionais provocadas pelos 

meios de comunicação de massa. Já a comunicação 

primária, o autor explica que ocorre através do 

contato pessoal entre os competidores e 

espectadores, que relatam suas experiências sobre o 

processo.  (CAMARGO, 2005, p. 5) 

                           O jornalista, segundo esta definição, atuaria na 

comunicação secundária, sendo o agente principal da comunicação massiva. Nos 

deteremos agora, então, na figura do jornalista esportivo. 

 

3.1.3 O jornalista esportivo 

 

O jornalista esportivo é um profissional cujo foco de seu trabalho está na 

cobertura de eventos esportivos. Lembramos que o jornalista esportivo é muito 

mais que um jornalista futebolístico, mas novamente aqui nos deteremos no 

futebol por ser o foco de nosso objeto de estudo. 

O jornalista que cobre futebol no Brasil é, antes de tudo, um apaixonado 

pelo futebol. Sempre, em algum instante, um torcedor. Mas, sobretudo, alguém 

que já demonstrava interesse pelo esporte, antes mesmo de gostar de jornalismo. 

O que o diferencia do torcedor comum? Nas palavras de Coelho:  

 De futebol todo mundo entende, de buraco de rua 

também.(...) Sim, é verdade também que entender do 

assunto não resolve todo o problema. De que serve o 

conhecimento específico de determinado assunto se não se 

transforma em matéria jornalística? Se não tiver coesão e 

estilo? (COELHO, 2004, p. 41) 
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O jornalista esportivo é, sobretudo, um jornalista especializado. Isso o 

diferencia de um torcedor. O conhecimento que ele e um torcedor têm do assunto 

podem não ser diferentes, mas são essenciais para diferenciar um jornalista de 

outro. Embora não nos deteremos no assunto, para não fugir de nosso objeto, a 

título de exemplificação, o jornalista de automobilismo necessita de um 

conhecimento técnico apurado. O que conquista o público e o faz garantir o 

respeito dos profissionais do esporte.  

É cada dia mais comum ver técnicos, jogadores, 

preparadores físicos e fisiologistas reclamando do 

desconhecimento de profissionais que atuam em jornais em 

busca apenas da notícia. (COELHO, 2004, p. 42). 

O jornalismo esportivo foi marcado, a partir de 1970, por reportagens que 

iam além do jogo de futebol. Em 1971 a Placar infiltrou um repórter no Santos, 

que estava em crise, e ofereceu comprar todo o time, incluindo Pelé. A direção 

aceitou. E sempre negou que venderia seu grande craque. Em 1972, o primeiro 

presidente de um grande clube de futebol foi deposto. Miguel Martinez, então 

presidente do Corinthians, foi acusado de improbidade administrativa. Em 1977, o 

presidente do Palmeiras, Jordão Bruno Sacomani, é afastado do cargo por 

desfalque, embora depois tenha devolvido o dinheiro. Em 1982, a Placar 

desbanca a máfia da loteria esportiva - que trataremos mais tarde. Nos anos 80 e 

90 a Confederação Brasileira de Judô é notícia por uma série de escândalos, em 

um trabalho do jornalista Joaquim Mamede.  Em 1990, um esquema de evasão de 

renda comandado por José Eduardo Farah, na ocasião presidente da Federação 

Paulista de Futebol, é revelado a partir de reportagem de Kátia Perin. O jornalista 

Marcelo Damato revelou o acesso do Botafogo de Ribeirão Preto ao Campeonato 

Paulista de 1995 com a ajuda do árbitro Wilson Catani. 

Essas grandes reportagens, que marcaram época no jornalismo esportivo e 

são o foco de nosso trabalho, requerem do profissional que as elaborou um 

conhecimento mais apurado do que a simples compreensão de um jogo de futebol. 

Um entendimento das hierarquias dos clubes, de como funciona um treino de 

futebol, regras de arbitragem, regras de campeonato.  

O jornalista esportivo escreve para pessoas que gostam de esporte, e nem 

todas acompanham diariamente. Uma suíte sobre como funciona o campeonato é 
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frequentemente utilizada nas matérias sobre uma partida. Um lance duvidoso pode 

ser explicado, não meramente pelo detalhamento da infração cometida durante o 

jogo, mas pela definição do que é permitido ou não no futebol. 

Para Camargo, algumas características do jornalismo esportivo e sua 

linguagem: 

 As matérias são compreensíveis a qualquer pessoa; o 

esporte serviu como elemento propagador de virtudes, 

condutas e normas sociais; capaz de colocar frente a 

frente amigos e inimigos, mesmo em equipes contrárias; 

quando os meios de comunicação começaram a divulgar 

as virtudes do esporte, como veículo saudável, acrescento 

a este outra mudança significativa com a introdução das 

publicidades, que alterou o padrão e o vocabulário do 

jornalista; com o aparecimento dos esportes modernos e 

das novas regras e atitudes necessitou-se de pessoas 

especializadas, desta forma criou-se uma nova 

mentalidade nos jornalistas e a concorrência também 

configurou-se como elemento importante. (CAMARGO, 

2005, p. 10) 

Barbeiro e Rangel orientam sobre um bom texto, sublinhando a fuga dos 

chavões no jornalismo esportivo: 

 Um texto atraente contém o máximo de informações 

relevantes distribuídas de maneira clara e objetiva. Cada 

linha chama a leitura da próxima, cada parágrafo desperta 

o interesse pelo seguinte. A primeira informação é aquela 

que vai direcionar o texto e nela o jornalista opta pelo 

último acontecimento que interferiu diretamente no 

desenvolvimento do fato. (...) A sensibilidade do repórter 

é fundamental para uma adequada seleção dos fatos 

principais que farão parte da matéria. (BARBEIRO e 

RANGEL, 2006, p. 52) 

 

Tais dicas poderiam se aplicar a um jornalista de qualquer editoria. O que 

diferencia o jornalista esportivo são as sensações causadas pelo esporte na vida 

dos leitores. “Em nenhuma outra área do jornalismo a informação e o 

entretenimento estão tão próximos” (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p. 45).  

Essa proximidade talvez explique a queixa de muitos jornalistas em 

relação ao trato com a editoria. Frequentemente a editoria de esportes é a menos 

privilegiada em um jornal. Bons jornalistas começam no esporte, para depois irem 
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para a política, por exemplo. Muitos nunca saem. Novamente nos detemos na 

paixão pelo tema, o futebol. Alguns jogos são recheados de emoção. Transmitir 

isso ao público é um diferencial do jornalista esportivo. “O esporte em si já tem 

um certo grau de emoção. E sabemos que não é fácil no jornalismo esportivo 

dosar coração com razão” (BARBEIRO e RANGEL, 2006, p. 45).  

Nelson Rodrigues conquistou muitos brasileiros com a dramaticidade. Mas 

o jornalismo esportivo no Brasil evoluiu quando apostou na verdade. Hoje, a 

velocidade limita a emoção. Ao final da partida, o texto sobre o jogo deve estar 

pronto. Mas e se uma partida foi decidida nos cinco minutos finais, com 

resultados alternados no placar? O torcedor vai ler o jornal esperando reviver a 

emoção do jogo. E talvez terá isso no lide e no último parágrafo, mas no miolo do 

texto verá um retrato cru da partida, com descrição de cartões, substituições, 

jogadas importantes e esquemas táticos utilizados. 

O tempo, no entanto, pode prejudicar outra característica primordial no 

jornalismo, a qualidade. Primordial para quem busca o referencial. A internet 

força os profissionais a busca incessante pelo furo, quem vai colocar no ar a 

informação primeiro. A checagem dos dados fica relegada a um segundo plano. 

Limitações que o jornalista esportivo enfrenta diariamente. Sua paixão, seu 

conhecimento são o único diferencial em uma área que tão comumente costuma 

ser rotulada de igual quando confrontada com a concorrência. Matérias mais 

elaboradas costumam ser as que fogem do mero relato jogo, como as 

investigativas, que trataremos mais adiante. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Corpus 

 

Antes de explicarmos o método, parece-nos apropriado uma apresentação 

de nosso objeto de estudo, nosso corpus. Nos deteremos em três matérias 

jornalísticas, ou seguindo o conceito de Lage três reportagens do gênero 

esportivas. Em comum, as três têm, além da própria definição como reportagem e 

não notícia, o fato de serem produzidas em veículos impresso e terem como pano 

de fundo o tema corrupção no futebol.  

A matéria “Máfia da loteria Esportiva”, da revista Placar, edição 648, de 

22 de outubro de 1982 aborda o escândalo da loteria esportiva, que consistia em 

um esquema que fraudava resultados de jogos do futebol brasileiro, 

principalmente dos anos 70, visando compensação na loteria esportiva. A 

reportagem é de autoria de Sérgio Martins. 

No dia 28 de setembro de 2005, a edição semanal da revista Veja trazia na 

capa um chamado para a matéria “A máfia do apito”. A reportagem publicada na 

edição 1924, de autoria de André Rizek e Thaís Oyama, tratou de um esquema 

que manipulava resultados de partidas de futebol visando beneficiar apostadores. 

Na edição dominical de 9 de setembro de 2007, foi a vez da Folha de São 

Paulo, em seu caderno de esportes, falar da corrupção no futebol. O jornalista Juca 

Kfouri  apresentou em “Roupa Suja” o resultado de investigação da Polícia 

Federal sobre uma parceria econômica do clube Corinthians com a empresa 

estrangeira MSI. 
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4.2 O método 

 

Para fazermos uma análise de nosso material, escolhemos o método de 

análise de conteúdo. Entendemos que esse é o método que mais nos permite 

encontrar semelhanças entre as três matérias, e daí podemos classificá-las, ou não, 

como matérias investigativas, nosso objetivo. Para tanto, comecemos definindo a 

metodologia escolhida. Ressaltamos também que esse método nos permite 

analisar as condições de produção das matérias, e não somente os textos, o que 

colabora para a compreensão do tipo de jornalismo ( investigativo ou não) que se 

inserem as matérias. Tomamos como base Laurence Bardin,  e sua obra "Análise 

de Conteúdo". Ela define assim o método: 

  Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos, sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42) 

Segundo Bardin, "a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores". Ainda, segundo a mesma 

autora: 

                           Qualquer análise de conteúdo visa, não o estudo da língua 

ou da linguagem, mas sim a determinação mais ou menos 

parcial do que chamaremos as condições de produção do 

texto 
9
, que são o seu objeto. O que tentamos caracterizar 

são estas condições e não os próprios textos. O conjunto 

das condições de produção constitui o campo das 

determinações dos textos (BARDIN, 1977, p. 40, citando 

Henry). 

                                                 
9
Esta denominação leva apenas em consideração a produção, deixando de lado as possibilidades de inferência  

sobre a recepção da mensagem" (Citado em Bardin, 1977, p. 40 ). 
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Segundo Fonseca Júnior, "no contexto dos métodos de pesquisa em 

comunicação de massa, a análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise 

de mensagens". Outros métodos também analisam mensagens, porém a diferença 

da análise de conteúdo para a análise de discurso reside no que Fonseca chama 

requisitos de sistematicidade e confiabilidade: 

A 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 que diferentes 

pessoas, aplicando em separado as mesmas categorias 

à mesma amostra de mensagens, podem chegar às 

mesmas conclusões. (FONSECA, 2005, p 286 - 

citando Lozano). 

As etapas de uma análise de conteúdo são: pré-analise; exploração do 

material; tratamento dos resultados, inferências e interpretação.  A pré-análise é a 

fase de organização, na qual se faz a escolha dos documentos, a formulação das 

hipóteses e objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final. Para tanto se faz necessário o que Bardin chama de leitura 

flutuante, que seria conhecer, impressões e orientação. Também se dá nessa fase a 

constituição do corpus, que é "o conjunto de documentos obtidos em conta para 

serem submetidos aos procedimentos analíticos" (BARDIN, 1977, p.  99). 

Relacionando com nosso trabalho, para constituição desse corpus, 

seguimos algumas regras. Primeiramente buscamos apenas três matérias, em um 

universo evidentemente maior, para caracterizar as possíveis matérias 

investigativas esportivas. Também selecionamos, apesar de anos diferentes, três 

matérias sobre um tema, a corrupção no futebol. E ainda matérias que possam nos 

ajudar no objetivo, que é definir o jornalismo investigativo dentro do jornalismo 

esportivo.  

Ao fazer a escolha do material, o objetivo é determinado, seguido por 

hipóteses. O que guiou nosso trabalho da escolha das matérias até a conclusão foi 

o objetivo. Tentaremos durante nossa análise responder ao objetivo principal e as 

hipóteses que dele tiramos.  

Já a fase de exploração de material "consiste essencialmente de operações 
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de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas" (Bardin, 1977, p 101). Seguido do tratamento dos resultados e 

interpretação.  Para Bardin "tratar o material é codificá-lo" (Bardin, 1977, p 103). 

Na codificação "dados brutos são transformados, sistematicamente e agregados 

em unidades, as quais permitem uma descrição exata das características 

pertinentes do conteúdo" (BARDIN, 1977, p. 104).  

Em uma análise de conteúdo os objetos, ou referentes, são "temas-eixo ao 

redor dos quais o discurso se organiza" (BARDIN, 1977, p. 106), como por 

exemplo, a palavra. Esse objeto é uma unidade de registro, assim como o 

personagem, um acontecimento ou um documento. Para codificar essa unidade de 

registro, existe uma unidade de compreensão, chamada unidade de contexto. Por 

exemplo, a frase é a unidade de contexto quando a unidade de registro é uma 

palavra.  

Dentro da etapa de tratamento dos resultados estão a enumeração, a 

inferência e a interpretação. A enumeração das características do texto, também 

chamada de enumeração, é um modo de categorizar. Algumas regras de 

enumeração são propostas. Verificação da presença (ausência também importa) se 

significativa para ser indicador, a frequência dessa aparição (importância 

relacionada), intensidade de um elemento (análise de valores e atitudes, tempo do 

verbo, advérbio, adjetivos), direção (favorável, desfavorável ou neutra), ordem de 

aparição das unidades de registro (que pode ser o índice), a co-ocorrência 

(presença simultânea de duas ou mais unidade de registro em uma unidade de 

contexto). 

Inferência é uma dedução feita de maneira lógica, que "pode responder a 

dois tipos de problemas: O que é que conduziu a um determinado enunciado? 

(causas e antecedentes da mensagem); quais as consequências que um 

determinado enunciado vai provavelmente provocar? (possíveis efeitos da 

mensagem)." (BARDIN, 1977, p 38). Outra definição: "operação lógica, pela qual 

se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já 

aceitas como verdadeiras" (BARDIN, 1977, p 39 - rodapé). Ainda, como explica 

Fonseca: "a tarefa de toda a análise de conteúdo consiste em relacionar os dados 

obtidos com alguns aspectos de seu contexto" (FONSECA, 2005, p. 288).  
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Interpretação é a significação concedida as características da descrição. 

Pode direcionar a "outras orientações para uma nova análise" (BARDIN, 1977, 

p. 102) ou para "utilização dos resultados de análise com fins teóricos ou 

pragmáticos" (Idem). 

 

4.2.1 Análise quantitativa ou qualitativa 

 

Tomemos a diferenciação do tipo de análise, quanto a abordagem, feita por 

Bardin: 

 A abordagem quantitativa funda-se na frequência de 

aparição de certos elementos da mensagem. A abordagem 

não quantitativa recorre a indicadores não frequenciais 

susceptíveis de permitir inferências; por exemplo, a 

presença ( ou a ausência), pode constituir um índice tanto 

(ou mais) frutífero que a frequência de aparição. 

(BARDIN, 1977, p. 114) 

Também a diferença se dá quanto ao campo de ação. Enquanto a análise 

quantitativa "obtém dados descritivos através de um método estatístico" 

(BARDIN, 1977, p 115), a análise qualitativa "corresponde a um procedimento 

mais intuitivo, mas também mais maleável e mais adaptável a índices não 

previstos, ou à evolução das hipóteses" (BARDIN, 1977, p. 115). Embora esse 

dado, a frequência, será bastante explorada por nós, sem fazermos uso de um 

sistema de cálculo elaborados, nos limitando a contagem manual. 

Nos deteremos aqui, em uma análise qualitativa, embora, como lembra 

Bardin, "análise qualitativa não rejeita toda e qualquer forma de quantificação" 

(BARDIN, 1977, p. 115). O que caracteriza esta análise é "a inferência ser 

fundada na presença do índice, e não sobre a frequência de sua 

aparição"(BARDIN, 1977, p. 115). 
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4.3 Etapas metodológicas 

 

Na fase de pré-análise selecionamos o material e formulamos algumas 

hipóteses e objetivos. Faremos uma descrição de nosso material, de cada uma de 

nossas matérias, com resumo, contextualização da empresa em que ela está 

inserida, síntese do conteúdo e medidas do papel. O nosso objetivo é verificar se 

uma reportagem esportiva pode ser classificada como investigativa. Daí, 

derivamos algumas hipóteses: Existe jornalismo investigativo em textos 

esportivos? Como podemos definir uma matéria investigativa esportiva? 

Jornalismo investigativo e jornalismo esportivo podem ocorrer de maneira 

simultânea em uma mesma matéria?  

Durante a exploração de material iremos buscar unidades de registro, que 

podem ser palavras, frases e expressões simultâneas entre todos os documentos 

que podem ser contextualizados e de acordo com algumas características, como 

freqüência. Além de inferir um significado à determinada unidade de registro. 

A partir desses passos faremos interpretações sobre nossas unidades de 

registro e, daí, buscaremos uma interpretação para um universo maior, o 

jornalismo. 
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5. ANÁLISE DO MATERIAL: REPORTAGENS INVESTIGATIVAS 

ESPORTIVAS 

 

5.1 Máfia da loteria esportiva - Placar, edição 648, 22 de outubro de 

1982 

  

A matéria de autoria de Sérgio Martins marcou época no jornalismo 

esportivo brasileiro. A reportagem foi destaque no Jornal Nacional, ganhou 

prêmios, mas seu principal feito foi ter desbancado a fraude na loteria esportiva, 

que após o escândalo "nunca mais encantou um único apostador nos bancos 

escolares" (COELHO, 2004, p. 98). Curiosamente, depois da publicação as 

vendas despencaram, já que a revista trazia resultados da loteca e dicas para o 

bolão em suas edições. Antes de apresentarmos o conteúdo do material, falaremos 

um pouco sobre a Placar. 

 

5.1.1 Placar – revista esportiva semanal  

  

A revista publicou seu primeiro exemplar no dia 20 de março de 1970. 

Começou semanal e assim foi até agosto de 1990, quando passou a ser mensal. 

Hoje sai a cada trinta dias. Segundo Styer "reinou soberana por três décadas". 

Ainda é líder no mercado, e pertence à editora Abril. Surgiu com a bandeira de 

modernização do futebol brasileiro. Lançada nas vésperas da Copa do Mundo de 

1970, sua primeira capa tinha a foto de Pelé com um brinde de uma moeda com a 

esfinge do então jogador de futebol. As vendas foram de 200 mil exemplares. No 

primeiro ano produziu uma série de reportagens sobre os cartolas e levantou a 

bandeira de um campeonato verdadeiramente nacional, o que passou a ocorrer a 

partir de 1971. Também defendeu a criação de uma segunda divisão do 

campeonato nacional. Durante a Copa de 70, a revista chegou a vender 100 mil 

exemplares semanais. Ao final da competição, as vendas caíram para 40 mil. Para 

diminuir custos, trouxe, de 1972 a 1974, um encarte interno, em papel jornal, com 
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resultados do futebol. O que sustentava as vendas nessa época era a loteria 

esportiva. Segundo o site Wikipédia, “com dicas para palpites e „bolões‟, em 

1972, chegou a vender 250 mil exemplares de uma edição, movida pela Loteca”. 

 A partir de 1979, o então diretor de redação, Milton Coelho comentou 

achar estranhos certas apostas e resultados da loteria. Os jornalistas pediram 

acesso aos bilhetes premiados, que estavam em Brasília, mas o pedido foi negado. 

Em 1982, com Juca Kfouri como diretor de redação da revista, Sérgio Martins 

publicou extensa reportagem sobre o tema. Abordaremos, na sequência, mais 

detalhes da matéria. Em 1984, a revista passou a apostar na cobertura de outros 

esportes. A experiência durou meses, tendo mantido somente a cobertura da 

Fórmula 1. No ano seguinte, o Tabelão, que continha resultados de futebol do 

Brasil e exterior, foi extinto, visando diminuir custos. Em 1986, após pedidos de 

leitores, o tabelão voltou. Em setembro de 1988 surgia a Placar Mais, com menos 

páginas e papel menos nobre. O fracasso da seleção na Copa de 1990 refletiu na 

revista. Depois de anos "mal das pernas" (entre 1979 e 1995, por exemplo, a 

revista só ficou no azul em três anos) houve cortes na redação e a revista deixou 

de ser semanal. Isso apesar de, apenas um ano antes, o expediente da edição de 

número mil ter avisado que Placar chegava àquela marca "com saúde" e uma 

venda média de 127 mil exemplares. Uma semana após a última edição semanal, o 

editor Juca Kfouri escreveu no editorial: "sempre que o aquecimento do futebol 

justificar, Placar estará nas bancas do país inteiro com edições especiais". Logo 

após, a edição especial sobre  o cinquentenário de Pelé, que vendeu quase 100 mil 

exemplares, Placar começava uma nova fase, a das edições temáticas. No ano de 

1991 a revista teve 12 edições, embora sem periodicidade definida e nem se 

intitulando “revista mensal”. Matinha sua postura crítica, tendo sido proibido pela 

Federação Paulista de seus fotógrafos entram em campo na final do Paulista. Na 

Copa de 1994, a revista publicou uma edição simplificada após cada jogo da 

seleção e chegou à marca de 500 mil cópias na edição que comemorou o título.  

 Desde abril de 1995, prestes a completar 25 anos,  a revista inaugurou 

uma nova fase, com um novo projeto gráfico, buscando o público jovem adulto. 

Também passou a vender assinaturas da publicação e quase todos os jornalistas da 

fase anterior saíram. O conteúdo também mudou, a revista passou a focar no 

futebol e praticamente excluiu as críticas a dirigentes, por pressão, o que 
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ocasionou na saída de Juca Kfouri do grupo Abril. Na Copa de 1998 a revista 

apostou nas edições temáticas, mas levou um grande equipe ao país sede, França, 

o que se revelou em um fiasco em termos financeiros. Em 2001, a revista voltou a 

ser semanal, mas no ano seguinte mudou novamente sua periodicidade. Teve 

edições especiais esporádicas até 2003, quando desde então, voltou a ser mensal. 

Em 2008, publicou uma grande reportagem sobre o estado de saúde do ex-jogador 

Casagrande. "Com uma tiragem mensal entre 65 mil e 75 mil exemplares, o ano 

de 2008 representou o quinto consecutivo em que a revista fechou seu balanço no 

azul, algo impensável nas primeiras décadas da publicação" (wikipédia). Em 

novembro de 2008, a revista apostou no projeto do jornal Placar, com distribuição 

gratuita em alguns pontos do país e edição online disponível. Hoje, “com 108 

páginas (20% de publicidade), a revista custa R$ 10,00” (Stycer, blog). Placar 

continua sendo referência quando se trata de publicações esportivas no Brasil.  

 

5.1.2 A Máfia da Loteria 

 

A Máfia da Loteria consistia em um esquema que “fabricava” resultados 

dos jogos de futebol visando beneficiar apostadores da loteria esportiva. A Loteca 

tinha 13 jogos por rodada e o apostador marcava em uma ou duas opções: sobre o 

time vencedor ou empate. Uma agência de notícias enviava à Caixa Econômica 

uma sugestão de partidas para serem inscritas nos bilhetes da Loteca. Cabia à CEF 

apenas pagar os vencedores. A reportagem deixa clara a lisura do órgão. O 

radialista e testemunha-chave, também: “A loteria esportiva é séria até a bola 

rolar”. Esse jornalista trabalhou durante sete anos no esquema. Apostadores de 

todo o Brasil o procuravam para sugerir as partidas que já haviam “fabricado” o 

resultado. Para essa produção, os apostadores – que eram desde empresários a 

cartolas, bicheiros e principalmente donos de lotéricas – subornavam árbitros, 

jogadores, técnicos e dirigentes. Era nos resultados imprevisíveis que os grupos 

faturavam, os chamados zebrões. Muitos dos envolvidos já haviam sido indiciados 

ou foram notícia por tentativas de suborno. Houve jogadores dispensados pela 

descoberta do presidente do clube. Uma lista do inquérito da Polícia Federal 

continha 29 nomes de envolvidos. Essa investigação motivou a matéria. Na 
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reportagem são citados, como afirma o texto da capa “125 nomes de jogadores, 

dirigentes, árbitros, técnicos, personalidades...” 

 

5.1.3 Análise 

 

Na capa da revista, o chamado sobre a reportagem: “Exclusivo, 

desvendamos a Máfia da Loteria Esportiva. Tudo sobre uma terrível história de 

corrupção no futebol brasileiro envolvendo 125 nomes de jogadores, dirigentes, 

árbitros, técnicos, personalidades...” O título e olho da matéria eram: “ A Máfia 

da Loteria Esportiva. Há um ano, Placar designou o repórter Sérgio Martins para 

uma difícil e perigosa missão: desvendar os mistérios de uma verdadeira máfia 

que fabrica resultados de Loteria Esportiva. Era algo que muitos sabiam, mas que 

ninguém provava, apesar de estar em andamento um inquérito na Polícia Federal 

do Rio de Janeiro. Depois de 12 meses de pacientes e arriscadas investigações, 

realizadas sobretudo com a preocupação de moralizar de uma vez por todas o 

futebol brasileiro, Placar apresenta uma história que pode ser resumida numa 

palavra: estarrecedora. Ressalvada a lisura da Caixa Econômica Federal, há 

nesta reportagem apenas fatos comprovados, envolvendo 125 nomes de árbitros, 

dirigentes, técnicos, personalidades nacionais e jogadores – entre os quais, 

infelizmente, figuram ídolos da torcida e dois campeões do mundo”. O último 

parágrafo da reportagem aparece assim: “Ela (a máfia da loteria esportiva) agora 

tem nomes e endereços. Não há mais razão, portanto, para que deixe de ser 

punida”. 

Na matéria é explicado como funcionava o esquema da Máfia da Loteria. 

São 9 páginas, cada uma medindo 27x21cm, de detalhamento do esquema, com 

nomes e jogos comprometidos. Na três páginas que seguem, uma descrição da 

testemunha chave, o radialista Flávio Moreira, sobre os jogadores e técnico 

envolvidos. No final da terceira página uma coluna sobre o escândalo de 

Totonero, esquema semelhante à máfia da loteria brasileira, ocorrido na Itália, e 

que levou à prisão jogadores famosos. Entre eles, Paolo Rossi, que na volta ao 
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futebol conduziu sua seleção ao tricampeonato mundial, eliminando a lendária 

seleção brasileira de 1982. 

Anotamos algumas palavras de relevância na construção da reportagem. 

Aquelas que se repetem, assinalamos quantas vezes aparecem na matéria. 

Algumas palavras, como máfia e mafioso ou aliciar e aliciador, consideramos com 

uma palavra só por ter o mesmo significado e sua única variação ser a flexão e 

categoria semântica (de verbo para adjetivo, por exemplo). Durante todo o texto 

aparecem palavras que estão ligadas ao título, sobretudo ao termo Máfia. A 

expressão “máfia da loteria‟, aparece, além do título, em mais 7 vezes. Outras 

palavras também com essa ligação aparecem, como: máfia e mafioso (2), 

chefões(2), chefe (1), família (1). 

Também é possível notar o uso de expressões que liguem o esquema 

fraudulento a uma fábrica, onde tudo funcionava sistematicamente, de modo 

organizado e cujo final é um produto gerado. O produto era o que o texto chama 

de zebras, que seriam partidas cujos resultados eram imprevisíveis. Quem 

montava as zebras (10) eram chamados de zebrões (5). O ato de “fabricar” um 

resultado inesperado era chamado de zebrar (3). Ainda nesse campo do esquema 

como uma fábrica, o repórter se referia aos jogos previamente combinados e ao 

ato de fazê-lo como: comprar (8), fazer (3), fabricar (6), vender (8), fechar (2). As 

pessoas envolvidas eram tratadas como clientes (2), intermediário (6) e 

revendedor (2). Ainda para definir a organização da fraude, termos como: 

esquema (9), engrenagem (5), rede (2). Também é possível perceber no texto 

palavras que remetem a  crimes desse gênero, como : suborno (12) , mutreta e 

mutreteiro ( 5), escândalo (5), aliciar e aliciador (4), corrupção (2), quadrilha (1). 

Expressões típicas da gíria de quem aposta na loteria, como: cravar a seco (2), 

seco ( 2). E outras palavras para explicar as transações do esquema: grupo ( 35), 

contato (8), ligação (2), acerto e acertado (3). 

No decorrer da matéria, é possível perceber que o repórter tenta mostrar, 

em meio à explicação do esquema, um lamento pelo crime cometido, em se 

tratando da “paixão nacional”. Esse lamento pode ser percebido nas frases que 

aparecem em cima da matéria, com destaque em todas as páginas, compondo uma 

sequência. Nas páginas de explicação do esquema está escrito: O radialista Flávio 
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Moreira escolhia as partidas de cada teste. E sempre colocava “zebras” já 

garantidas. Os vários grupos organizados às vezes trocam zebras. Mas eles 

temem um perigoso risco: a quebra de sigilo. Se o teste inclui somente jogos 

internacionais, não há problema: os grupos têm bons contatos no exterior. 

Fraudaram milhões e milhões de torcedores, provocando derrotas de Fluminense, 

Botafogo, Atlético, Grêmio... 

Nas últimas três páginas, enfim o lamento que choca: Uma seleção de 

envolvidos: Mazaropi, Jairo, Orlando, Marco, Antônio, Toinho, Joãozinho, 

Daltro Menezes...  

E uma frase, dentre as de destaque, que se propõe a justificar a reportagem 

ou encerrar o trabalho jornalístico: Totonero italiano deu cadeia e eliminação do 

futebol. 

 

5.2 A máfia do apito – Veja, edição 1924, 28 de setembro de 2005 

 

A matéria, como não foi publicada em uma revista esportiva cabe-nos 

ressaltar a editoria, foi categorizada como editoria “especial”, sendo a chamada de 

capa. Na capa da revista, aparecia: “A Máfia do Apito. Como uma quadrilha de 

apostadores comprava juízes para „fabricar‟ resultados em partidas dos 

Campeonatos Brasileiro e Paulista”. O título e o olho eram: “Jogo Sujo. Veja 

revela o maior escândalo já visto no futebol brasileiro: em conluio com 

empresários, dois juízes – um deles árbitro da FIFA – fraudavam resultados de 

partidas para lucrar com apostas”. Destacamos as últimas frases do texto da 

matéria: “ A revelação de mais um escândalo é salutar no seu efeito depurador. 

Mas a decepção que ela representa para os milhões de brasileiros apaixonados 

pelo esporte – bem como o prejuízo que deverá causar à imagem do futebol 

brasileiro no exterior – é imensurável. O Brasil – do mensalão, do valerioduto e 

dos dólares na cueca – não merecia mais essa”. 
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5.2.1 A revista Veja 

 

Segundo o site Wikipédia, "Veja é a revista de maior circulação no Brasil e 

a quarta maior revista semanal do mundo, superada apenas pelas americanas Time, 

Newsweek e U.S. News & World Report". Com uma tiragem estimada em um 

milhão de exemplares, Veja é uma revista semanal do grupo Abril. A primeira 

edição circulou em 11 de setembro de 1968. A revista aborda desde política até 

comportamento. Os assinantes a recebem no sábado e aos domingos pode ser 

encontrada nas bancas, apesar de constar a data de quarta-feira. No Rio e em São 

Paulo possui edições regionais.  

 Alguns fatos marcam os mais de quarenta anos da publicação. Em 1992, a 

revista publicou uma entrevista com Pedro Collor de Melo, irmão do então 

presidente Fernando Collor de Melo. Na publicação, Pedro denunciava uma série 

de irregularidades, que acabara desencadeando o impeachment de Collor. A 

revista é semanal e custa R$ 8,40.  

 

5.2.2 A máfia do apito 

 

A máfia do apito consistia em um acordo entre um árbitro e um grupo de 

apostadores que visavam lucrar em sites clandestinos de apostas de jogos de 

futebol. Uma reportagem da revista Veja de abril de 2005 motivou uma 

investigação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Federal sobre a 

fraude. Através de gravações telefônicas foi constatado que o juiz da FIFA 

Edilson Pereira de Carvalho era pago para fazer os jogos terminarem de acordo 

com as apostas de seus sócios. Ele contava com o apoio de bandeirinhas e foi 

apresentado ao cabeça da quadrilha por outro árbitro. Os jogos combinados eram 

do Campeonato Brasileiro de 2005 e do Campeonato Paulista do mesmo ano.  
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5.2.3 Análise 

 

A matéria de autoria de André Rizek e Thaís Oyama, cita o caso Totonero, 

e aponta como o “maior escândalo do futebol mundial”. Também cita a “Máfia da 

Loteria Esportiva” de 1982 e compara os dois casos: “o único escândalo já 

registrado no futebol do país que pode se assemelhar ao agora revelado por 

VEJA”. Salienta que a prática de manipulação de resultados não é exclusividade 

brasileira e vinha preocupando a entidade maior do futebol, a FIFA, como “a 

lavagem de dinheiro de clubes por parte de investidores do Leste Europeu”, tema 

de nossa próxima reportagem. 

Durante todo o texto, o repórter procura explicar o funcionamento do 

esquema e detalha, através de trechos das gravações telefônicas, como se dava o 

acerto. Também apresenta quadros de como os resultados influiriam no 

campeonato brasileiro, jogo por jogo, mostrando pontos e classificação em 

infográficos. 

A reportagem trata a máfia do apito como fraude e palavras que a liguem 

com crime aparecem no texto, como: crime (1), fraude e fraudar (4), quadrilha(9), 

formação de quadrilha(1), estelionato(1), prisão(1), cadeia (1), indiciado(1), 

investigar e investigação (8), trama (1), esquema (9), enganação (1), aliciar (2), 

gangue (1), corrupção(3), conluio (2), golpe (2), escândalo (7), cabeça (1), 

propinas (1), clandestino (4), cúmplice (1). Também apresenta termos típicos do 

“jogo” de manipulação de resultados, como: vender (4), jogatina (1), combinado 

(1), apostas e apostadores (21), zebra (1), escalado (2), comprar (2), acertado (1). 

Além da expressão “apostar pesado, que aparece 2 vezes.  A matéria usa termos 

grosseiros para falar da fraude e das pessoas nela envolvida: tramóia (1), assseclas 

(1), espertalhões (1). Ainda levanta a bandeira da moralidade, através das 

palavras: boa-fé(1), credibilidade (1).A expressão máfia do apito é citada  7 vezes. 

Outros termos que remetem a fraudar resultados, como : ajeitar resultados (1), 

manipular resultados (2), resultados combinados (1). A expressão “escândalo de 

corrupção” aparece 3 vezes. Ainda outros termos: lucrar ( 4), má-fé (1), vítima 

(1), máfia brasileira (1), máfia de apostadores (1), sócio (2), pagar (1), trocados 
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(1), desconfiar e desconfiança (5). Termos com sentido dúbio, e que, por isso, 

aparecem entre aspas: trabalho (1), errar e erros (2). 

São nove páginas explicando a máfia da loteria, mais 4 com trechos de 

entrevista, e duas com infográficos sobre jogos atingidos, totalizando 15 páginas, 

cada uma medindo  26x21cm.  

5.3 Roupa Suja – Folha de São Paulo, edição dominical, 9 de setembro 

de 2007 

 

5.3.1 O jornal Folha de São Paulo 

 

O jornal Folha de São Paulo é o de maior circulação no país. O diário é 

também um dos de maior influência. Suas páginas são do tipo standart (56x32cm). 

Foi fundado no dia 19 de fevereiro de 1921 com o nome de Folha da Noite. Na 

década de 60 mudou de dono e recebeu o nome que carrega até hoje. Nos anos 30 

foi fechada por ter apoiado a eleição de Júlio Prestes à presidência, sendo a 

aliança de Getúlio Vargas vitoriosa. Apoiou o golpe de 1964 e os primeiros anos 

da ditadura, tendo sofrido em sua sede e patrimônio atentados de grupos de 

esquerda. Nos anos 80 cobriu e apoiou o Movimento das Diretas Já. Foi pioneiro 

na instalação de computadores e adoção de infográficos nos anos 80 e na 

contratação de um ombusdman nos anos 90, profissional que faz críticas abertas a 

textos e postura do jornal. Apostou na criação de cadernos nos anos 90 e em 

suplementos, o que lhe garante, desde então a liderança nas vendas. 

 

5.3.2 Conteúdo 

 

A matéria fala da parceria entre o clube Corinthians e a empresa MSI, do 

iraniano Kia Joorabchian. O investidor dessa parceria seria um magnata russo, 

Boris Berezovski, acusado de crimes de lavagem de dinheiro entre outros e que 

tentou utilizar a Presidência da República para entrar no país. A contratação de 



 47 

jogadores e pagamento de despesas vinha do dinheiro do russo. A MSI participava 

das contratações. A matéria cita a reportagem da “máfia da Loteria Esportiva” ao 

falar em um nome do escândalo da loteria, Flávio Moreira. Uma investigação da 

Polícia Federal, intitulada Operação Perestroika, com gravações telefônicas entre 

os envolvidos, e a qual, Folha teve acesso, desencadeou a reportagem. O clube 

além de ficar endividado, teve dinheiro não declarado em transações suspeitas. O 

grupo pretendia investir em outros clubes e abrir outras frentes de investimentos 

no país, como biodiesel, etanol e até uma compra da Varig foi pensada.  O 

presidente do Corinthians foi afastado e, assim como outros dirigentes, 

responderam processo. O russo nunca entrou no Brasil e o iraniano foi para 

Londres com uma esposa brasileira. O clube ficou cheio de dívidas e chegou a cair 

para a segunda divisão. Ganhou, durante a era MSI, um título brasileiro, 

justamente no ano da Máfia do Apito, a que se referia a reportagem da revista 

Veja. 

 

5.3.3 Análise 

 

Não tivemos acesso a capa do jornal. Por isso, desconhecemos a chamada 

da capa e nos deteremos nas chamadas da capa do caderno de esportes, no qual 

estava a matéria. O título, subtítulo e olho eram: “Roupa suja. Gravações da PF 

revelam o Corinthians da era MSI. Berezovski era investidor da parceria, Kia, 

laranja, e o clube uma operação fraudulenta. Cifrar milionárias e ameaças ditam 

os diálogos de cartolas, que pediram a Lula asilo para russo”. Na primeira página, 

o texto encerra com a seguinte frase: “Um cruel retrato do Corinthians, do país e 

do futebol”. O texto final, com o resumo das gravações, encerra assim a narrativa: 

“E mais não se sabe desta novela porque, estranhamente, quando a PF avançava 

em suas investigações e se preparava para os capítulos finais da Operação 

Perestroika, eis que o Ministério Público Federal apresentou denúncia à Justiça, 

o que abortou novas abordagens”. 

São duas páginas de matéria no jornal, incluindo um infográfico. Ainda há 

um editorial do autor, o jornalista Juca Kfouri sobre o tema, mas não analisaremos 
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o trecho, por se tratar de uma opinião. Na primeira página, abertura do caderno de 

esportes, uma breve explicação e apresentação do tema. Na página seguinte, no 

interior do caderno, uma explicação do conteúdo das ligações da Operação 

Perestroika, em um boxe uma explicação sobre os crimes e a participação de 

funcionários da Receita Federal na fraude. Também nessa página, um infográfico 

explicando quem são os personagens citados na reportagem. 

Muitos termos remetem a parceria e as transações entre o clube 

Corinthians e a empresa MSI: acordo (3), parceria (7), transação (3), negócio e 

negociar (6). Ainda outros termos sobre o lado obscuro do negócio: laranja (3), 

suspeita (1), crime (3), lavagem de dinheiro (5), assassinato (1), paraísos fiscais 

(1), operação (3), comissões (1), réu (1), prisão (1), confiar (2), envolvido (2), 

orientação (1), estrago (1), escândalo (1), intermediar (1), crise (1), denúncia (2). 

O nome da operação da Polícia Federal, Operação Perestroika aparece 2 vezes, 

Perestroika é citada 3 vezes. Polícia Federal aparece 9 vezes. Ainda expressões, 

como “o clima esquenta”, “comprar clubes”, “fode com tudo” aparecem uma vez. 

Outras palavras também foram assinaladas: cartola (5), investir e investimentos 

(3), investigação (1), esquema (1), corrupção (1). A palavra dinheiro é citada 11 

vezes em toda a matéria. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fim de facilitar a compreensão, denominaremos as matérias por letras, 

como esclarecemos a seguir: matéria A, “A máfia da Loteria Esportiva”, Placar, 

1982; matéria B, “A Máfia do apito”, Veja, 2005; e matéria C, “Roupa Suja, Folha 

de São Paulo, 2007. 

As primeiras coisas que pudemos observar é que as reportagens B e C 

citam o caso da matéria A. Observamos que o assunto, jogos de azar e futebol, 

está presente nas duas primeiras reportagens e também no caso Totonero, da Itália, 

citado por ambas. Na última reportagem, matéria C, o assunto passa ser um tema 

lembrado na matéria B quando alerta que duas questões preocupavam a FIFA: as 

apostas relacionadas a jogos de futebol e a lavagem de dinheiro em clubes. A 

última questão é justamente o tema da matéria C, ou seja, a lavagem de dinheiro 

em clubes de futebol. Na matéria C é citada a matéria A por um dos personagens 

da investigação ser também um dos envolvidos no caso da máfia da loteria 

esportiva – o jornalista, peça-chave na investigação e utilizado como fonte pela 

revista Placar, Flávio Moreira.  

Ao todo listamos 30 palavras e 2 expressões
10

 na matéria A. As palavras, 

bem como sua freqüência, apresentada aqui em ordem decrescente, no texto são: 

grupo ( 35), suborno (12), zebras (10), esquema (9), comprar (8), vender (8), 

contato (8), fabricar (6), intermediário (6), zebrões (5), engrenagem (5), mutreta e 

mutreteiro (5), escândalo (5), aliciar e aliciador (4), zebrar (3), fazer (3), acertado 

e acertado (3), máfia e mafioso(2), chefões (2), fechar (2), clientes (2), e 

revendedor (2), rede (2), corrupção (2), seco ( 2), ligação (2), chefe (1), família 

(1), quadrilha (1). As expressões são: máfia da loteria (7) e cravar a seco (2). 

Na matéria B anotamos 43 palavras e 9 expressões. As expressões, bem 

como sua frequência em ordem decrescente, são: máfia do apito (7), escândalo de 

corrupção (3), apostar pesado (2), manipular resultados (2), formação de quadrilha 

                                                 
10

 Chamamos de expressões, frases ou termos em que apareçam mais de um verbete e não caracteriza 

uma palavra composta, como é o caso de boa-fé. 
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(1), ajeitar resultados (1), resultados combinados (1), máfia brasileira (1), máfia de 

apostadores (1). Os verbetes assinalados são: apostas e apostadores (21), quadrilha 

(9), esquema (9), investigar e investigação (8), escândalo (7), desconfiar e 

desconfiança (5), fraude e fraudar (4), clandestino (4), lucrar (4), vender (4), 

corrupção(3), aliciar (2), conluio (2), golpe (2), escalado (2), comprar (2), sócio 

(2), errar e erros (2), crime (1), estelionato(1), prisão(1), cadeia (1), indiciado(1), 

trama (1), enganação (1), gangue (1), cabeça (1), propinas (1), cúmplice (1), 

jogatina (1), combinado (1), zebra (1), acertado (1), tramóia (1), assseclas (1), 

espertalhões (1), boa-fé (1), credibilidade (1), má-fé (1), vítima (1), pagar (1), 

trocados (1), trabalho (1),  

Na matéria C listamos 26 palavras e 7 expressões. As palavras são, com 

sua frequência em ordem decrescente: dinheiro (11), parceria (7), negócio e 

negociar (6), cartola (5), acordo (3), transação (3), laranja (3), crime (3), operação 

(3), investir e investimentos (3), confiar (2), envolvido (2), denúncia (2), suspeita 

(1), assassinato (1), comissões (1), réu (1), prisão (1), orientação (1), estrago (1), 

escândalo (1), intermediar (1), crise (1), investigação (1), esquema (1), corrupção 

(1). E as expressões: Polícia Federal (9), lavagem de dinheiro (5), Operação 

Perestroika (2), o clima esquenta (1), paraísos fiscais (1), comprar clubes (1), fode 

com tudo (1).  

 Algumas palavras aparecem nas três matérias. É o caso de escândalo, 

corrupção e esquema. Outras se repetem em duas matérias. Anotamos as seguintes 

palavras coincidentes, apenas, nas matérias A e B: quadrilha, máfia (presente nas 

expressões), comprar e vender (no sentido de “comprar jogos”) e zebra. Entre as 

matérias A e C notamos uma palavra, de mesmo significado, mas de escrita 

diferente, coincidente: intermediário e intermediar. Entre as matérias B e C, 

observamos que coincidem as seguintes palavras: crime. Neste caso em particular 

notamos duas palavras opostas: confiar, citado em C e desconfiar, citado em B.  

Dois motivos explicam porque encontramos poucas palavras coincidentes 

entre A e C, o longo período de tempo que as separa (cerca de 25 anos) e a 

diferença do crime praticado relatado na matéria (A fala em apostas relacionados à 

jogos de futebol e C em lavagem de dinheiro em clubes). Tal motivo do tempo 

parece-nos pouco relevante diante da consideração do tema, pois entre A e B 
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temos um período de aproximadamente 23 anos, mas o tema é o mesmo, ou seja, 

apostadores que fraudaram partidas de futebol visando o lucro em jogos de azar. 

Nas duas matérias, aparece a colaboração de árbitros. O envolvimento de 

dirigentes e jogadores, sendo os últimos na matéria C podendo ser enquadrados 

como omissos - embora não haja prova quanto a essa suposição - , aparece em A e 

C.    

Em uma visão mais geral podemos observar que todas as três matérias 

tratam de crimes, o que fica evidenciado pelas palavras que se repetem nas três: 

escândalo, corrupção e esquema. Algumas palavras são próprias do jargão 

esportivo, embora de conhecimento do grande público, como: vitória, derrota, 

empate, jogos, partidas, campeonato, árbitro, goleiro (e demais posições, atacante, 

meia, lateral, etc). Essas palavras típicas do jornalismo esportivo aparecem 

aletoriamente nas matérias, mas não as assinalamos por terem um papel 

secundário nas mesmas. Em qualquer matéria esportiva tais palavras são citadas. 

É bem provável, também, o aparecimento das palavras escândalo, corrupção e 

esquema em matérias investigativas. Ou seja, no jargão do jornalismo 

investigativo encontramos estas palavras. 

Se observamos as palavras mais citadas em cada uma das três matérias, 

observamos que são termos que também poderiam se aplicar ao jargão
11

 do 

jornalismo investigativo. As palavras com maior frequência nas matérias A, B e 

C, são, respectivamente, grupo
12

 (35), apostas e apostadores (21), dinheiro (11). 

Cabe aqui ressaltar que estamos generalizando as matérias investigativas, ou seja 

desconsiderado o tema, o crime investigado, visto que em uma reportagem sobre 

um crime de assassinato dificilmente apareceria a palavra aposta, que apareceria 

numa matéria investigativa que tratasse sobre jogos de azar
13

. As segundas 

palavras que mais se repetem nas três matérias também são mais típicas no jargão 

investigativo do que no jargão esportivo. São eles, respectivamente em A, B e C, 

suborno (12), quadrilha (9) e parceria (7). Ainda cabe ressaltar que estamos 

generalizando e desconsiderando o tipo de crime relatado em determinada 

                                                 
11

 Segundo o dicionário, jargão significa “gíria de determinada profissão”. 
12

 Aqui grupo se refere a agrupamento de pessoas, e não times de futebol, como pode aparecer a palavra em 

matéria de esporte. 
13

 No Brasil, os jogos de azar são proibidos, portanto quando o jornalismo trata do assunto costuma ser 

categorizado na editoria policial. 
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matéria. Somente quando observamos as palavras mais recorrentes que aparecem 

em terceiro lugar é que notamos a presença de um verbete do linguajar do futebol, 

que é a palavra zebras, assinalada 10 vezes na matéria A. Na matéria B o termo 

que lembra futebol é um dos que menos se repetem, trata-se de escalado, que 

aparece 2 vezes, sendo a 11ª palavra repetida. A palavra vender, que é o 9ª verbete 

mais frequente nessa matéria, poderia se enquadrar como do jargão esportivo, pois 

na reportagem refere-se ao ato de vender jogos. No entanto, neste caso, uma 

matéria que falasse em vender jogos é mais usual em grandes reportagens 

investigativas, pois falaria de um crime e não de um jogo de futebol meramente. 

Na matéria C, a quarta palavra mais percebida é do jargão esportivo: cartola, que é 

citada 5 vezes. Esta palavra, também cabe a ressalva, costuma aparecer em textos 

que tratam os dirigentes esportivos de forma pejorativa, embora não seja regra.  

Quanto ao tamanho, as matéria A e B possuem páginas de tamanhos 

semelhantes, ambas são revistas. Na matéria A são 9 páginas de reportagem 

(excluindo entrevistas e anexos) cada uma medindo 27x21cm. Já na matéria B são 

8 páginas de reportagem, cada uma medindo 26x21cm. Nos detendo não na 

pequena margem quanto a diferença no tamanho, mas no que tange a 

diagramação, talvez resquício da época, a matéria A possui mais texto que a 

matéria B. A matéria A relata que o tempo de produção foi de um ano, enquanto 

que a matéria B faz um menção que pode nos levar a calcular o tempo em pelo 

menos cinco meses (a investigação relatada na matéria é fruto de uma matéria que 

foi publicada cinco meses antes). A teoria organizacional citada no capítulo 2 

explicaria a matéria 2 ter mais conteúdo, aparentemente, do que a matéria B. 

Segundo Melo, em sua definição de gêneros citada no capítulo 2, o gênero 

informativo tem o desejo de reproduzir a realidade a partir da observação. Parece-

nos claro que as três matérias o fazem, seja através da descrição do funcionamento 

da máfia da loteria, quanto do relato do esquema da máfia do apito e na abertura 

do inquérito sobre lavagem de dinheiro. Para Melo, o gênero opinativo tem  a 

intenção de ler o real, através de análise e avaliação. As três matérias trazem 

editoriais sobre o assunto, como citamos, e trazem nos infográficos relatos sobre 

casos semelhantes – caso Totonero – além do tom de lamento, que frisamos várias 

vezes em nossa análise, estar presente. Portanto, poderia-se dizer que nestas 

reportagens temos uma combinação dos gêneros informativo e opinativo. 
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Retomando o que abordamos com Lage (2005) no capítulo 1, lembramos 

que o que caracteriza uma reportagem investigativa é a investigação. Como 

melhor definiu Lage, “a investigação como atividade basicamente intelectual” 

(LAGE, 2005, p. 146), no qual o processo de investigação comporta em agregar 

tecnologias, como o uso de banco de dados. E também a investigação típica como 

uma narrativa. Ora, em todas as três matérias analisadas os jornalistas fizeram uso 

de tecnologias para proceder com suas investigações sobre os crimes, como banco 

de dados com as informações relevantes, resultados de jogos, cargos dos 

envolvidos e cifras. Lage (2004) também explica processo de uma reportagem 

investigativa, que se dá em forma de narrativa. O primeiro passo é “pistas dadas 

por informantes ou fontes regulares, leituras, notícias ou a observação direta da 

realidade” (LAGE, 2004, p. 139), seguido da pesquisa e “familiarização”, do 

plano de ação, da execução do mesmo, na sequência a reavaliação de tarefas e 

informações obtidas e finalizando com “a avaliação final, a redação e revisão, a 

publicação e o seguimento ou suíte da matéria” (idem). 

Em todas as matérias a narrativa se faz presente. Os repórteres tanto nos 

contam como ocorria a fraude da loteria esportiva em 1982, como nos relatam 

sobre a fraude de árbitros nos campeonatos de 1985, quanto contam em detalhes a 

lavagem de dinheiro praticado pelo russo Boris Berezovski e a empresa MSI no 

Corinthians, publicada em 2007. Também em todas as matérias o processo ao qual 

Lage se refere é cumprido. Na reportagem A, inclusive, o texto de abertura 

informa ao leitor o tempo que o repórter levou para realizar a matéria.  

No capítulo 2 abordamos o jornalismo esportivo, o qual caracterizamos 

como jornalismo que trata de eventos esportivos. E retomamos uma definição, 

subjetiva, dos autores que pesquisamos: “Em nenhuma outra área do jornalismo a 

informação e o entretenimento estão tão próximos” (Barbeiro e Rangel, p. 45). As 

três matérias falam de eventos esportivos, que são jogos de futebol (em A e B) e 

contratações (em C). Todas, em diversos momentos, contextualizam o leitor 

quanto ao campeonato em questão, a partida, a função do jogador dirigente, enfim, 

temas que interessam, e cabem, à editoria de esporte. Nas três, como lembram 

Barbeiro e Rangel (2006), “informação e entretenimentos estão próximos”. 

Embora o leitor lamente cada linha das três matérias. Este lamento, como 

abordamos antes, é compreendido e expresso pelo jornalista, o que pudemos 
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observar com algumas palavras encontradas como: boa-fé, tramóia, mutreta. E 

pelos trechos de abertura das matérias, que citamos durante nosso trabalho. Tal 

compreensão vem de encontro com nossa constatação, tirada de nossos autores, da 

qual o jornalista que cobre futebol no Brasil é, antes de tudo, um apaixonado pelo 

futebol. 

Concluímos assim, que as matérias A, B e C são de cunho esportivos, mas 

que podem ser classificadas como investigativas. Os textos, de acordo com o tema 

e com palavras assinaladas, além do público a que se destinavam, são textos 

esportivos, que, no entanto, cumprem com os requisitos exigidos pelo jornalismo 

investigativo. As três matérias podem ser classificadas tanto quanto jornalismo 

esportivo quanto jornalismo investigativo. Cabe-nos uma última pergunta: como 

podemos definir uma matéria investigativa esportiva? Entendemos que temos que 

encontrar elementos que a caracterize como investigativa e outros elementos que a 

caracterize como esportiva. Colocamos a palavra investigativa em primeiro para 

definir o tipo de jornalismo. A segunda palavra, ou seja, esportiva, está 

relacionada ao tema. Assim, compreendemos que as matérias A, B e C são, e 

assim ousamo-nos defini-las, investigativas esportivas.  
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