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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso do programa RBS Esporte veiculado no 
dia 30, de agosto de 2008. A edição apresenta uma interpretação acerca do evento 
que passa a ser estudada com base nos conceitos de Valores-notícia, definidos por 
Nelson Traquina, e Jornalismo Esportivo, definido por Antonio Alcoba. O Estudo leva 
em consideração a relação entre os primeiros e a filosofia do Olimpismo, definida 
pelo Barão Pierre de Coubertin quando da criação dos Jogos Olímpicos da Era 
Moderna. O resultado de tal relação será analisado com base nos preceitos do 
Jornalismo Esportivo com o objetivo de perceber a sua contribuição para a 
Educação Olímpica e a compreensão do esporte de uma forma que transcenda o 
âmbito da competição para gerar legados culturais e sociais. As conclusões a que se 
chegam não podem ser generalizadas por se tratar de um estudo de caso 
específico. Contudo, a construção teórica é adaptável à medida que trabalha com 
conceitos de áreas que co-atuam na elaboração e transmissão de programas 
jornalísticos sobre esporte, que vêm ganhando espaço na mídia e demonstrando 
diferenciais no tocante à linguagem.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os Jogos Olímpicos são o momento ápice de uma Olimpíada, que 

compreende o período de quatro anos após a cerimônia de abertura do evento em 

questão. Além de ser o maior momento do esporte, para o qual milhares de atletas 

se preparam ao redor do mundo, gera legados sociais, econômicos, políticos, 

ambientais e culturais capazes de influenciar, definitivamente, no cenário de uma 

cidade sede ou na forma de pensar de um telespectador atento.  

Em 1894, o Barão Pierre de Coubertin, aristocrata francês, encorajou a 

criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, a exemplo do que acontecia na 

Grécia Antiga, com a finalidade de promover a paz entre as nações. Ainda no 

mesmo ano, foi criado o Comitê Olímpico Internacional, entidade não governamental 

que seria presidida pelo Barão de Coubertin em poucos anos. A sua criação se deu 

em um congresso realizado em Paris, em 23 de junho de 1894, e ficou decidido que 

caberia ao comitê a promoção do Olimpismo de acordo com os valores 

estabelecidos na Carta Olímpica, segundo a qual o esporte está a serviço do 

desenvolvimento harmonioso do homem, com vistas a promover uma sociedade 

pacífica e consciente com a preservação da dignidade humana. A primeira edição 

dos Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceu, então, no ano de 1896 em 

Antenas, na Grécia. Ficou decidido, posteriormente, que a cada quatro anos o 

evento ocorreria em uma cidade em um dos cinco continentes. Durante o tempo que 

se passou, algumas edições dos Jogos Olímpicos não aconteceram em virtude de 

grande guerras mundiais, mas as Olimpíadas referentes foram contabilizadas da 

mesma forma.  

A escolha das cidades sedes dos Jogos é feita pelo Comitê Olímpico 

Internacional de forma estratégica.  Um dos aspectos levado em consideração é o 

objetivo de promover melhorias nos âmbitos culturais e sociais. Em 2008, os Jogos 

Olímpicos de Beijing, o maior de todos os tempos, ajudaram as desvendar os 

mistérios de um país fechado, comandado durante muitos anos por uma ditadura 

socialista, encerrado para o mundo no tocante a acordos e negócios. Em plena 

abertura política e econômica, a cidade de Beijing teve a oportunidade de se projetar 

e apresentar um pouco de sua cultura em um momento que isso seria estratégico. A 

ferramenta mais eficaz para tanto foi a mídia, que transmitiu, ao vivo, a maior 
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cerimônia de abertura de que se tem história. Em perfeita sincronia, o povo chinês, 

guiado pela devoção a um sistema de governo e pela superstição milenar do número 

oito como promotor de sorte, promoveu o espetáculo que encantou o mundo e 

anunciou que a China nunca mais seria a mesma do ponto de vista da visibilidade e 

da compreensão da sua cultura.  

Nesse cenário, o papel da mídia é fundamental, porque cabe a ela 

compartilhar as imagens e as informações com o restante do mundo. Do ponto de 

vista do conteúdo e da informação, destaque para o jornalismo, que experimenta a 

sensação, por cerca de quinze dias, de transformar em imagens e palavras tudo o 

que acontece no maior evento mundial, capaz de reunir nações inimigas em nome 

da trégua Olímpica. Na antiguidade, aliás, os Jogos Olímpicos aconteciam para 

parar a guerra em uma Grécia dividida por povos instintivamente beligerantes. Na 

atualidade, o ideal se perdeu. Não basta a imagem das duas Coréias desfilando 

pacificamente na Cerimônia de Abertura se há uma barreira que as divide geográfica 

e culturalmente. Assim como o ideal da paz, muitos outros se perderam desde a 

fundação dos Jogos Olímpicos pelo Barão Pierre de Coubertin e da redação da 

Carta Olímpica.  

Dessa forma, os Jogos Olímpicos transcorrem em uma sociedade que 

desconhece as verdadeiras razões desta celebração, minimizando uma tradição 

calcada de valores a meros momentos competitivos onde afloram nacionalismos 

triunfalistas como forma de demonstração de poderio político e econômico.  

Oportunizar à sociedade o entendimento dos Jogos Olímpicos em seu sentido 

mais amplo, contudo, não é tarefa fácil, uma vez que a palavra Olimpíada remete a 

competição para a maioria dos telespectadores. Existe uma bibliografia considerável 

acerca do assunto e alguns programas produzidos para canais segmentados de 

esporte que apresentam os Jogos Olímpicos pelo prisma da filosofia do Olimpismo. 

Mas a forma mais rápida e eficaz de levar informação para o maior número de 

pessoas no menor espaço de tempo é a televisão aberta, gratuita e disponível na 

maioria dos lares brasileiros, em celulares e em outros aparatos móveis que têm 

surgido e ampliado o modo de ver televisão.  

No Brasil, o canal detentor dos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos 

de 2008 foi a Rede Globo, com afiliadas por diversas partes do país que davam 

conta de re-transmitir o evento, tarefa que, no Rio Grande do Sul, coube à Rede 

Brasil Sul, conhecida como RBS TV. Durante os dias do evento, grande parte da 
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programação usual foi interrompida para transmitir as competições, ao vivo, direto 

de Beijing, o que aconteceu com o programa objeto de estudo deste trabalho. O 

RBS Esporte é o programa da emissora destinado a reportagens sobre esporte, que 

se diferem de notícias pelo aprofundamento dos conteúdos e pelo espaço para 

interpretações.  

O programa transmitido uma semana após o término dos Jogos de Beijing se 

propôs a uma análise dos Jogos com enfoque nos atletas gaúchos. Esse seria um 

espaço, segundo o que define Alcoba (1980), para o exercício de um Jornalismo 

Esportivo no seu campo não somente informativo como também formativo. O que 

não significa, contudo, que à televisão caiba o papel de ensinar os telespectadores, 

mas oferecer os subsídios para que eles exerçam o seu papel de agentes ativos no 

processo comunicacional, onde a apresentação de conteúdos com base na 

Educação Olímpica poderia desencadear um processo de transposição dos valores 

do esporte para o convívio social.  

Sendo os Jogos Olímpicos da Era Moderna baseados em valores definidos 

pelo Barão Pierre de Coubertin, a sua transmissão e repercussão deveriam se 

ancorar também nesses valores, sobre pena de irem de encontro à Educação 

Olímpica.  

Do mesmo modo que os Valores Olímpicos balizam a Filosofia do Olimpismo, 

o jornalismo é balizado pelos Valores-notícia, “os óculos através dos quais os 

jornalistas vêem certas coisas e não outras, e vêem de uma certa maneira as coisas 

que vêem”, conforme Bourdieu (1997). Trata-se de valores percebidos nos 

acontecimentos que fazem deles noticiáveis ou não em determinado veículo e 

determinam a forma e a abordagem que receberão. São critérios subjetivos, 

inerentes aos jornalistas, mas definitivos para o conteúdo que chega até os leitores, 

ouvintes ou telespectadores. 

Diante disso, o objetivo do presente estudo de caso é verificar a relação entre 

Valores-notícia e Olimpismo no programa RBS Esporte do dia 30 de agosto de 2008 

e a sua contribuição para a Educação Olímpica.  Serão definidos os Valores Notícia 

que pautaram a edição do programa, e estabelecida uma relação entre eles e o 

Olimpismo. Dessa forma, será possível analisar a adequação dos conteúdos 

transmitidos aos preceitos do Jornalismo Esportivo definidos por Alcoba 

(1980/1987). 
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De acordo com a abordagem do autor, o jornalista é visto como um agente 

integrador, e os meios de comunicação de massa como os provedores da 

comunicação que dão forma para o presente, com vistas ao passado e olhos no 

futuro. Os receptores, compostos neste estudo pelos telespectadores do programa, 

são considerados agentes ativos no processo de comunicação, motivo pelo qual é 

possível, por meio do telejornalismo Esportivo, promover Educação Olímpica para a 

sociedade como um todo. Para Alcoba (1980/1987), este seria o principal preceito 

do Jornalismo Esportivo, uma especialização que permite o uso de linguagem mais 

descontraída e estruturas menos rígidas, onde a forma como os acontecimentos são 

selecionados e trabalhados delimitam o que é entretenimento, o que é jornalismo, e 

o que é Jornalismo Esportivo de uma forma transcendental, definido há pouco mais 

de duas décadas e que permanece vivo enquanto referência inquestionável para 

estudos do tipo.     
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2 DE FATOS A REPORTAGENS 

 

 

Os jornalistas têm os seus óculos particulares, através dos quais 
vêem certas coisas e não outras, e vêem de uma certa maneira as 
coisas que vêem. Operam uma seleção e uma construção daquilo 
que é selecionado. (TRAQUINA, 2005, apud BOURDIEU 1997:12) 

 

De acordo com Traquina, divididos entre valores de seleção e de construção, 

os Valores-notícia estão presentes durante todo o processo de produção jornalística, 

desde a escolha do que será noticiado até a forma que tais conteúdos receberão 

para serem, então divulgados. Eles são mutáveis e definidos histórica e 

culturalmente, pois evoluem ao longo do tempo e variam de acordo com a 

comunidade em que o jornalista está inserido. Por isso mesmo, dependem da linha 

editorial do jornal e, como define Pena (2006), estão inseridos em uma rotina 

jornalística onde a palavra de ordem é negociação, em um círculo vicioso em que o 

repórter negocia com o editor, que vai negociar com o diretor de redação que vai, 

por sua vez, conversar com seus superiores até que o aval para a elaboração e 

divulgação da notícia chegue de volta até o repórter.  

Nesta etapa, ainda segundo Pena (2006), um conjunto de instrumentos que 

dão ao jornalista o poder de escolher o que será ou não notícia, os chamados 

critérios de noticiabilidade, são evidenciados nos Valores-notícia. Na decisão do que 

será ou não publicado, os jornalistas se valem de uma cultura própria, com critérios 

que podem parecer óbvios para cada profissional, mas que são, na realidade, quase 

instintivos e que contribuem para a formação de uma espécie de senso comum nas 

redações, pois estão contextualizados nos seus processos produtivos, ambientes em 

que a audiência é levada em consideração, a passo de o interlocutor ser parte ativa 

na definição das noticias, pois atua como co-enunciador, tendo um papel importante 

na construção do significado, fato decisivo nos Valores-notícia de Seleção.  

Antes de aprofundar a discussão teórica a respeito dos Valores-notícia, é 

necessário fazer um breve apanhado sobre a noção de acontecimento, que serve 

como matéria prima nas redações jornalísticas, seja para o gênero notícia ou para o 

gênero reportagem, como detalharei mais adiante.  
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2.1 O ACONTECIMENTO 

 

 

De acordo com Traquina (2005), existe um encantamento por parte dos 

membros da comunidade jornalística pelo inesperado. O autor afirma que os 

jornalistas “desenvolveram classificações surgindo da ação prática propositada para 

controlar o trabalho” (2005:97). O tipo de acontecimento noticioso que mais 

movimenta as redações são os de natureza excepcional, não programado e com 

elevado grau de noticiabilidade, os Mega-acontecimentos, inquestionáveis em 

qualquer que seja a redação. Traquina sugere, ainda, três tipificações dentro do que 

ele chama de acontecimentos de relevo ou de hard news. A primeira delas 

corresponde àqueles que acontecem subitamente e devem, da mesma forma, ser 

processados, os chamados de Acontecimentos Noticiosos Localizados, que 

pressupõem uma ruptura com a normalidade que é tida como parâmetro. Já a 

segunda tipificação se refere aos Acontecimentos Noticiosos em Continuação, que, 

ao contrário de acontecerem subitamente, são previamente anunciados e se 

estendem por determinado período de tempo, quando acabam sendo 

acompanhados jornalisticamente. A terceira tipificação, os Acontecimentos em 

Desenvolvimento, também se refere àqueles que ocorrem subitamente, mas, ao 

contrário dos primeiros, não precisam ser processados rapidamente, pois se 

desenvolvem ao longo do tempo.  

Em oposição a esses acontecimentos, estão os chamados Acontecimentos de 

Rotina, caracterizados por ocorrerem com a finalidade de virarem notícia e não o 

contrário. Geralmente, os envolvidos são os próprios encarregados de publicizarem 

o fato e, até mesmo, planejarem-no com o intuito de noticiá-lo. Eles são definidos 

como não-espontâneos e ocorridos com o único propósito de virarem relatos 

noticiosos, o extremo oposto do que Traquina Chama de “o jornalismo daquilo que 

acontece”, que pressupõe investigação e reflexão anterior à elaboração.  

Traquina (2006) sugere ainda outras duas tipificações de acontecimentos 

relevantes de serem destacadas: os acidentes, não intencionais e não planejados, e 

os escândalos, planejados, mas que, ao contrário dos de Rotina, o envolvido é um 

terceiro não responsável pelo seu relato e divulgação.  

Ainda segundo o autor em questão, há um último tipo de acontecimento que, 

juntamente com os tipificados como Mega-acontecimentos, mais se relaciona com o 



 12 

objeto de estudo desse trabalho, os Acontecimentos Mediáticos. Além dessa 

relação, eles também estabelecem uma relação entre si. Todos os Acontecimentos 

Mediáticos são Mega-acontecimentos, enquanto a recíproca não é verdadeira. Isso 

porque os Mega-acontecimentos são previamente planejados e anunciados, de 

forma que a sua transmissão seja ao vivo e que as pessoas possam se planejar para 

assistirem. Um bom exemplo são as Copas do Mundo de Futebol e os Jogos 

Olímpicos, sobretudo a cerimônia de abertura. Além de serem Mediáticos, são 

também Mega-acontecimentos. No entanto, uma catástrofe natural, ou um grande 

acidente, também é um mega-acontecimento que, por não ser planejado e 

previamente anunciado, não se enquadra no status de Mediático. 

Dessa forma, mais do que serem Mega-acontecimentos, os Jogos Olímpicos, 

que definem o objeto de estudo desse trabalho, são Acontecimentos Mediáticos, 

motivo pelo qual se faz necessário um maior detalhamento dessa última tipificação 

proposta por Traquina (2005).  

A primeira característica desses acontecimentos é que existe, na sociedade, 

uma espécie de pressão que torna o ato de assisti-los quase que obrigatório. Como 

segunda e terceira características definidas por Traquina (2005) está o fato de serem 

anunciados previamente e a sua transmissão ser ao vivo. Uma quarta característica 

é o fato de estarem situados no tempo e no espaço. A quinta característica se refere 

ao fato de comporem uma espécie de ritual e de estarem carregados de significados 

e de conseqüências.  Por fim, a sexta e última característica desse tipo de 

acontecimento é que ele “põe em destaque um grupo ou uma personalidade 

heróica” (TRAQUINA, 2005:100). Além dessas seis características dos 

Acontecimentos Mediáticos, o autor ainda atribui a eles a classificação em três tipos: 

as missões heróicas, as ocasiões de estado e as competições, cujo maior exemplo é 

os Jogos Olímpicos.  

 

 

2.2  O QUE É A NOTÍCIA 

 

 

Para o jornalismo, os acontecimentos são apenas a matéria prima de um 

trabalho a ser desenvolvido. De acordo com Kunczik (1997), é o jornalista que está 

“envolvido na formulação do conteúdo do produto da comunicação de massa, seja 
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na reunião, na avaliação, na apuração, no processamento, ou na divulgação de 

notícias, nos comentários, ou no entretenimento.” (1997:16) Durante esse processo, 

o jornalista precisa ter em mente a resposta para a pergunta “O que é Notícia?”. 

Somente dessa forma ele poderá dar prosseguimento às suas rotinas diárias que 

transformam os acontecimentos em conteúdos acessíveis para milhares de leitores, 

ouvintes ou telespectadores ao redor do mundo diariamente.  

Pena (2006), afirma que “os jornalistas se valem de uma cultura própria para 

decidir o que é ou não é notícia. Ou seja, têm critérios próprios, quase instintivos”. 

Ele chama de noticiabilidade “a capacidade que os fatos têm de virarem notícia”, o 

que está diretamente ligado ao seu contexto e ao dos receptores das mensagens. 

Ainda segundo o autor, “os jornalistas fazem uma construção de quem é a 

audiência, o que, na televisão, fica ainda mais patente.” 

De acordo com Traquina (2005), as notícias são fruto de uma seleção e 

elaboração dos jornalistas pautados por Valores-notícia que partilham enquanto 

“comunidade interpretativa”. As definições nesse processo estão inseridas 

historicamente, o que “implica um esboço da compreensão contemporânea do 

significado dos acontecimentos como regras do comportamento humano e 

institucional.” (2005:96) 

Não há, segundo Traquina (2005), uma resposta objetiva para a pergunta “O 

Que é Notícia?”. Tal resposta é de natureza instintiva na qual não há regras que 

definam quais critérios têm prioridade sobre os outros, mas eles existem, estão 

inseridos histórica e culturalmente e são essenciais para definir o que chega até as 

nossas telas no jornalismo diário e até mesmo nos programas mais segmentados.  

 

 

2.3 OS GÊNEROS JORNALÍSTICOS 

 

 

De acordo com Pena (2006), a divisão do jornalismo por gêneros trata-se, 

basicamente, de  

 

Classificações e ordenações. Seu objetivo é fornecer um mapa para a 
análise de estratégias do discurso, tipologias, funções, utilidades e 
outras categorias. Ou seja, propõem uma classificação a posteriori 
com base em critérios a priori. (2006:66).  
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Embora a divisão do jornalismo por gêneros não seja consenso entre os 

estudiosos do assunto, considero a divisão apresentada por Pena (2006) baseada 

nos seguintes critérios: “1. Finalidade do texto ou disposição psicológica do autor, ou 

ainda, intencionalidade; 2. Estilo; 3. Modos de escrita, ou morfologia, ou natureza 

estrutural; 4. Natureza do tema e topicalidade; e 5. Articulações interculturais 

(cultura).  

Entre os diversos gêneros que pode assumir o jornalismo de acordo com os 

cinco itens citados acima, o presente trabalho se restringe a apresentar a distinção 

entre dois, cujas conclusões servem de justificativa para a escolha do objeto de 

análise. São eles a notícia e a reportagem. Como aponta Pena (2006), elas se 

distinguem devido à progressão dos acontecimentos. “A notícia é um relato integral 

de um fato que já eclodiu no organismo social. A reportagem é um relato ampliado 

de um acontecimento que já repercutiu no organismo social”. Dessa forma, os 

Valores-notícia que detalharei a seguir pautam, diretamente, as notícias e, 

indiretamente, as reportagens, pois, após um assunto eclodir e virar notícia, ele 

repercute no organismo social, e ganha uma nova construção na forma de 

reportagem.  

 

 

2.4 OS VALORES-NOTÍCIA 

 

 

Como cita Pena (2006), a notícia é  

 

tudo o que o público deseja falar, acrescentando que ela é a 
inteligência exata e oportuna dos acontecimentos, descobertas, 
opiniões e assuntos de todas as categorias que interessam aos 
leitores (2006:71)  

 

O que é aplicado também, no que se refere aos telespectadores ou ouvintes. 

Para que as centenas de conteúdos que chegam às redações virem notícia, eles 

passam por um processo intuitivo do jornalista. Não há uma regra para definir o que 

é notícia, mas uma série de valores que fazem de um acontecimento noticiável ou 

não. A definição desses valores é posterior à adoção deles nas redações, ou seja, 

eles não servem como receitas, mas são resultados de investigações que 
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observaram a suas repetições em diversas ocasiões. Esses valores, que se repetem 

constantemente nas redações e nas escolhas dos jornalistas sobre o que noticiar, 

são os Valores-notícia. É através deles que se pode ver evidenciados os critérios de 

noticiabilidade que calcam o trabalho de cada jornalista ou de cada redação. 

 

Os fatos podem surgir em qualquer lugar, a qualquer hora. Entretanto, 
por mais paradoxal que pareça, é preciso colocar ordem à 
imprevisibilidade. É nesse momento que os critérios de 
noticiabilidade, usados como um conjunto de instrumentos e 
operações que possibilitam ao jornalista escolher os fatos que vão se 
transformar em notícias, evidenciam-se nos Valores-notícia.(PENA, 
2006. p.73.) 

 

Essa sistematização considera que o trabalho jornalístico é responsável pela 

construção da realidade, o que é feito com base nos critérios e valores citados 

acima. Dessa forma, a realidade depende de quem a vê e da sua subjetividade, uma 

vez que os Valores-notícia usados na transformação de um acontecimento em 

matéria dependem da linha editorial de cada redação e das inclinações dos 

jornalistas. Dessa forma, um mesmo acontecimento pode ser abordado de diferentes 

maneiras em diferentes jornais do mesmo dia, se tal acontecimento apresentar mais 

de um Valor-notícia. Vale ainda ressaltar que, embora guiada por esses valores, a 

escolha do que é notícia depende da audiência do jornal. “O Interlocutor está 

presente no próprio ato de construção da linguagem. É co-enunciador. Tem um 

papel na construção do significado.” (PENA, 2006, 73) 

 

 

2.4.1 Os Valores-notícia de Seleção 

 

 

De acordo com Traquina (2005), os Valores-notícia estão presentes em todo 

o processo de construção jornalística, desde a escolha do conteúdo até a atribuição 

da forma. Na seleção dos acontecimentos que merecerão virar notícia, atuam os 

chamados Valores-notícia de Seleção. Na forma com que eles serão estruturados, 

atuam os de Construção, lembrando que tanto os de um tipo como os do outro são 

inerentes ao jornalista ou às redações.  
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Os Valores-notícia de Seleção estão divididos em dois subgrupos: 
a)os critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta do 
acontecimento em termos de sua importância e interesse como 
notícia, e b) os critérios contextuais que dizem respeito ao contexto 
de produção da notícia. Os Valores-notícia de construção são 
qualidades da sua construção como notícia e funcionam como linhas-
guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser 
realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário na 
construção do acontecimento como notícia. (TRAQUINA, 2005:78) 

 

 

2.4.1.1 Os Critérios Substantivos 

 

 

Como os critérios substantivos dizem respeito à avaliação direta da 

importância dos acontecimentos, passo a detalhar os Valores-notícia que Traquina 

(2005) definiu dentro dessa subcategoria. O primeiro deles é a morte. Segundo o 

autor, quanto maior o número de vítimas, mais interessante é o acontecimento 

jornalisticamente.  

Contudo, se os envolvidos forem anônimos ou se forem pessoas conhecidas 

em determinada sociedade, a noticiabilidade muda consideravelmente. Dessa forma, 

o valor notoriedade é demarcado como fundamental para os membros da 

comunidade jornalística. “Quanto mais o acontecimento disser respeito às pessoas 

de elite, mais provavelmente será transformado em notícia.” (2005:80) 

Se esse acontecimento afetou pessoas do outro lado do mundo ou se os 

envolvidos foram do mesmo estado do veículo de comunicação que noticia, há 

também uma grande diferença. O que figura nesse caso é o Valor-notícia da 

proximidade, que pode ser tanto geográfica quanto cultural.  

Outro valor dentro dos critérios substantivos dos Valores-notícia de seleção é 

a relevância. De que maneira aquele acontecimento pode influenciar na vida dos 

telespectadores, ouvintes ou leitores? “Esse Valor-notícia responde à preocupação 

de informar o público dos acontecimentos que são importantes porque têm um 

impacto sobre a vida das pessoas. Esse Valor-notícia determina que a 

noticiabilidade tem a ver com a capacidade do acontecimento incidir ou ter impacto 

sobre as pessoas, sobre o país, sobre a nação.  

Tendo em vista que tudo o que acontece pela primeira vez é mais passível de 

se tornar notícia do que aquilo que se repete, a novidade é observada como outro 

Valor-notícia determinante nas redações e nas escolhas dos jornalistas. Além disso, 
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mesmo que o fato não seja novidade, ele pode usar o tempo como gancho para vir 

a ser notícia. O aniversário da conquista de um mundial pode ser usado como 

gancho para relembrar o feito do passado. Mesmo não se tratando de novidade, 

esse Valor-notícia é um gancho temporal para uma novidade do passado que, por si 

só, não teria justificativa para ser notícia, uma vez que elas privilegiam o novo, o 

ocorrido há pouco tempo.  

A notabilidade é outro valor apontado pelo autor e se refere à tangibilidade 

dos acontecimentos. Traquina usa o exemplo de uma greve de trabalhadores cuja 

noticiabilidade é infinitamente maior do que as condições de trabalho em 

determinado setor.  

 

O Valor-notícia da notabilidade alerta-nos para a forma como o 
campo jornalístico está mais virado para a cobertura de 
acontecimentos e não problemáticas. O campo jornalístico tem 
maiores dificuldades na abertura de problemáticas. O Trabalho 
jornalístico é...uma atividade prática onde os jornalistas lutam 
constantemente contra a tirania do fator tempo. O ritmo do trabalho 
jornalístico exige a ênfase sobre acontecimentos e não sobre 
problemáticas.(TRAQUINA, 2005: 82) 

 

Traquina (2005) aponta que a invisibilidade de algumas temáticas impede a 

ocorrência de ancorações no tempo e no espaço e faz com que temas subjetivos 

como a violência, por exemplo, sejam somente noticiados e investigados quando 

atrelados temporalmente a algum acontecimento que lhes trouxe à tona, que lhe 

tornou notáveis.  

A notabilidade, contudo, não é um valor por si só, há diversos registros de sua 

incidência, como, por exemplo, a quantidade, a inversão à normalidade, o insólito, a 

falha, o excesso ou a escassez.  

Outro Valor-notícia de seleção dentro de seus critérios substantivos é o 

inesperado. Ele é o determinante na noticiabilidade dos Mega-acontecimentos, 

detalhados anteriormente. Além dele, figuram os valores do conflito ou 

controvérsia, a infração, e o escândalo. A existência e a acepção desses valores 

demonstram o que Traquina define como a natureza consensual da sociedade.  

 

Os Valores-notícia operam como uma estrutura de primeiro plano, 
que pressupõem uma estrutura profunda que está escondida – as 
noções consensuais sobre o funcionamento da sociedade que 
ajudam a marcar as fronteiras entre o normal e o desvio, entre o 
legítimo e o ilegítimo... Parece que estamos lidando com uma 
estrutura profunda, cuja função como mecanismo de seleção é 



 18 

invisível, mesmo para aqueles que, profissionalmente têm que operar 
com ela. (TRAQUINA, 2005: 86-87) 

 

Para encerrar a apresentação dos critérios substantivos dos Valores-notícia 

de seleção é importante destacar uma atitude dos jornalistas em relação à escolha e 

manejo dos acontecimentos apresentada por Traquina (2005). Segundo o autor, “é 

útil imaginar o mundo do jornalista dividido em três regiões, cada uma envolvendo a 

aplicação de diferentes padrões jornalísticos.” (2005:87). A primeira delas seria a 

esfera do consenso, na qual os jornalistas teriam um papel conservador, como 

advogados de defesa dos valores consensuais da sociedade tais como a pátria, a 

liberdade e a maternidade. Não se espera dos jornalistas uma opinião que não seja 

a de defesa desses valores, esfera em que a neutralidade não cabe enquanto 

conduta. A segunda esfera seria a esfera da controvérsia, em que não reinam 

consensos sociais, motivo pelo qual os jornalistas optam por apresentar os dois 

lados com o mesmo peso guiados pela conduta da objetividade. Para finalizar, existe 

uma terceira esfera em que os jornalistas são compelidos novamente a emitir 

opinião, dessa vez condenando, a esfera do desvio. Trata-se dos valores que a 

sociedade rejeita como marginais.  

Ao negar qualquer discrepância na sociedade, essa visão assume um 

significado político à medida que considera a sociedade como algo consensual.  

 

Alguns desses Valores-notícia ajudam, eles próprios, a construir a 
sociedade como „consenso‟. Primeiro, o consenso requer a noção de 
unidade: uma nação, um povo, uma sociedade, muitas vezes 
traduzida simplesmente para o „nosso‟. (TRAQUINA, 2005:86) 

 

 

2.4.1.2 Os Critérios Contextuais 

 

 

Essa subdivisão dos critérios substantivos não diz respeito aos 

acontecimentos em si, mas sim, à características do contexto em que situam os 

acontecimentos e os jornalistas. 

O primeiro deles apontado por Traquina é a disponibilidade, que se refere à 

facilidade de cobertura do acontecimento. Dentro das empresas jornalísticas, é 

estabelecida uma relação entre a importância do fato e o dispêndio de recursos 
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necessários. Se o primeiro justificar o segundo e se houver recursos para isso, o 

acontecimento vira notícia naquele veículo.  

Outro valor destacado é o equilíbrio, ou seja, se busca uma variabilidade de 

assuntos e uma preferência para aquilo que a emissora não tenha coberto há pouco 

tempo.  

No caso da televisão, prioritariamente, mas também para as mídias impressas 

devido à fotografia, a visibilidade é um Valor-notícia considerável. Se determinado 

acontecimento rende boas imagens, provavelmente ele será noticiado.  

Traquina (2005) aponta ainda como importante valor substantivo contextual a 

concorrência. Afirma que as emissoras procuram noticiar os acontecimentos a que 

suas concorrentes, sobretudo as rivais, não têm acesso. Dessa forma, o “furo 

jornalístico” passa a ser um importante Valor-notícia. Do mesmo modo que a 

intenção da concorrente em noticiar um acontecimento é um estímulo para que tal 

notícia também seja dada.  

Para finalizar esse subgrupo, Traquina (2005) define o dia noticioso que diz 

respeito à oferta de notícias em determinado dia ou período. Há ocasiões em que 

acontecimentos com pouca noticiabilidade são noticiados devido a não ocorrência 

de outros mais relevantes. Há também os casos em que o contrário ocorre, quando 

um acontecimento com elevado grau de noticiabilidade é preterido em função de um 

Mega-acontecimento, por exemplo. O motivo disso é que, quanto mais Valores-

notícia reunir um acontecimento, maior será a sua noticiabilidade, e o destaque de 

tal acontecimento dependerá ainda da noticiabilidade dos outros que vão compor a 

edição em questão.  

 

 

2.4.2 Os Valores-notícia de Construção 

 

 

Como define Traquina (2005), esse valores se referem àqueles “dentro do 

acontecimento, dignos de serem incluídos na elaboração da notícia”.  

O primeiro deles é o da simplificação. Quanto menos ambigüidades houver 

em determinado acontecimento, mais facilmente ele será noticiado, pois se prefere 

assuntos objetivos e facilmente compreensíveis pelo público. Cabe ao jornalista, 



 20 

escrever ou montar a notícia de forma objetiva que não venha a confundir o 

receptor, a fim de “reduzir a natureza polissêmica do acontecimento”. (2005:91) 

Outro valor detectado nas construções de noticias é o da amplificação. Pelo 

fato de a notícia ser mais facilmente aceita quanto maior for a amplificação do 

acontecimento. Isso pode se referir tanto ao ato, como às suas conseqüências.   

A construção também está ligada com a relevância. Como diz Traquina 

(2005), “quanto mais sentido a notícia dá ao acontecimento, mais hipóteses a notícia 

tem de ser notada. Compete ao jornalista tornar o acontecimento relevante para as 

pessoas, mostrar que tem significado para elas.  

Entender os Valores de Construção é fundamental para entender a maneira 

como a notícia foi feita no tocante à intencionalidade do jornalista. Outro desses 

valores é o da personalização, ou seja, a valorização das pessoas envolvidas no 

acontecimento.  

 

A personalização da notícia permite ao jornalista comunicar a um 
nível em que um vasto público composto por não profissionais é 
capaz de entender. Inúmeros discursos sobre o discurso jornalístico 
apontam para a importância da personalização como estratégia para 
agarrar o leitor, porque as pessoas se interessam por outras pessoas. 
(TRAQUINA, 2005:92) 

 

Outro Valor-notícia de construção é a dramatização, ou seja, uma ênfase 

para os aspectos críticos, dramáticos, conflituais, enfim, para o lado emocional. Por 

fim, a consonância é apontada como o último dos valores na lista de Traquina 

(2005). Na sua óptica, a “notícia deve ser interpretada num contexto conhecido, pois 

corresponde às expectativas do receptor, implica a inserção da realidade num 

contexto já conhecido com a mobilização de estórias que o leitor já conhece.  

 

 

2.5 A REPORTAGEM 

 

 

Enquanto a notícia é um relato breve a partir da seleção de um acontecimento 

com base em Valores-notícia substantivos e a sua estruturação jornalística baseada 

em Valores-notícia de construção, o gênero reportagem é um relato ampliado de um 

fato que já repercutiu na sociedade, ou seja, que já tenha virado notícia. “Notícia é 
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um relato mais curto de um fato, reportagem é um relato mais circunstanciado” 

(PENA, 2006: 76). 

Diversos são os conceitos de reportagem apontados por Pena (2006). O 

primeiro deles diz que “reportagem é um relato jornalístico temático, focal, 

envolvente, e de interesse atual, que aprofunda a investigação sobre fatos e 

agentes” (2006:75). Para Lage (2001), é “a exposição que combina interesse do 

assunto com um maior número possível de dados, formando um todo compreensível 

e abrangente” (2001:83).  Assim, ela pode ser a complementação de uma notícia e, 

até mesmo, o situar de um fato no tempo e no espaço e a oportunidade de 

interpretá-lo e de sugerir conteúdos de interesse permanente.  

Pena (2006) apresenta, sob a forma quadro, uma comparação sistemática 

entre notícias e reportagens. Transcrevendo esses dados, 

 

A notícia apura fatos; a reportagem lida com assuntos sobre fatos. A 
notícia tem como referência a imparcialidade; a reportagem trabalha 
com o enfoque, a interpretação. A notícia opera em um movimento 
típico da indução; a reportagem com a dedução. A notícia atém-se à 
conclusão imediata dos dados essenciais; a reportagem converte fato 
em assunto, traz a repercussão, o desdobramento, aprofunda. A 
notícia independe da intenção do veículo; a reportagem é produto da 
intenção de passar uma visão interpretativa. A notícia trabalha muito 
com o singular (ela se dedica a cada caso que ocorre); a reportagem 
focaliza a repetição, a abrangência (transforma vários fatos em tema). 
A notícia relata formal e secamente – a pretexto de comunicar com 
imparcialidade; a reportagem procura envolver, usar a criatividade 
como recurso para seduzir o receptor. A notícia tem pauta central no 
essencial que recompõem um acontecimento; a reportagem trabalha 
com pauta mais complexa, pois aponta para causas, contextos, 
conseqüências, novas fontes.(PENA, 2006: 76) 

 

Dos modelos de reportagens propostos por Pena (2006), destaco a 

Reportagem de Perfil, a Reportagem Polêmica e a Reportagem Monotemática. A 

primeira delas se baseia em depoimentos de um determinado entrevistado que será 

o tema central da reportagem, bem como de seus familiares e pessoas mais 

próximas. A Reportagem Polêmica é aquela que aproveita um assunto de discussão 

na sociedade ou detecta nela uma curiosidade e lança uma problemática em que, 

muitas vezes, o repórter se abstém de juízo. Para isso, ele ouve autoridades, 

profissionais e envolvidos nos dois lados da questão. Por fim, a Reportagem 

Monotemática é mais empregada quando o jornalista ou a emissora tenham 

detectado no público uma simpatia ou uma tendência pelo assunto. 
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Após um acontecimento recente, o veículo costura a relação com 
outros similares e cria um tema que provoque adesão do público, pelo 
destaque e tratamento coerente reservado ao assunto.(PENA, 
2006:78) 

 

Independentemente do modelo de reportagem, sabe-se que ela parte da 

maturação de notícias e que atuam sobre ela diversos Valores-notícia de seleção e 

construção.  
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3 JORNALISMO ESPORTIVO 

 

 

De acordo com Neto e Borelli (2002), a importância do esporte é significativa 

para o jornalismo devido à sua grande penetração e aceitação na cultura brasileira. 

“À medida que a opinião pública começa a se interessar pelo assunto, o esporte 

passa a ganhar mais espaço e, da mesma maneira, é requisitado aos jornalistas 

mais especialização para a cobertura.” (2002:66). Para Barbeiro e Rangel (2006) 

existe uma especificidade importante no Jornalismo Esportivo, o fato de ele se 

confundir com entretenimento devido à sua grande carga de emoção. Contudo, 

Coelho (2004) aponta que “a noção de realidade que o Jornalismo Esportivo carrega 

nos tempos atuais torna a cobertura esportiva tão brilhante quanto qualquer outra no 

jornalismo.” 

Para que o esporte transcenda o âmbito do entretenimento e adentre o 

esportivo, ele passa por diversos procedimentos técnicos e teóricos e “por uma 

grande conversação empreendida no cotidiano. Seja pela construção da agenda 

midiática, ou pela fala dos atores sociais.” (NETO; BORELLI, 2002:63)  

Nesse processo, cabe à linguagem a transformação de uma atividade em um 

acontecimento social, como o esporte é entendido dentro dessa abordagem do 

jornalismo. Contudo, mais do que transmissor de informações, o Jornalismo 

Esportivo é compreendido como um produtor de sentidos, em que atuam diversos 

âmbitos: o do acontecimento, o da produção, o da transmissão e o da recepção. Em 

todos esses âmbitos, atuam agentes ativos na construção dos sentidos dos 

conteúdos jornalísticos.  

 

A mídia recria, engendra, produz os discursos sobre o esporte, 
construindo uma grande „falação‟, pois os jornalistas orquestram as 
inúmeras falas e, a partir delas, outras tantas são produzidas pelos 
sujeitos (o ciclo continua já que socialmente circulam novos sentidos 
a partir daqueles das mídias.). (NETO; BORELLI, 2002:69)  

 

Dessa forma, a mídia acaba ajudando a desenvolver o esporte, pois o capta 

em alguns âmbitos da sociedade, trabalha os seus conteúdos e o devolve para um 

número muito maior de pessoas que passarão a incluí-lo em seus discursos 

cotidianos. 
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 Porém, vale destacar que os sentidos não podem ser estabelecidos 
pelo jornal, pois eles são pré-dispostos e pré-determinados, sendo 
definidos apenas a partir da relação entre o dispositivo e o receptor, 
que mobiliza estratégias próprias a partir de suas culturas e pontos de 
vista. (NETO; BORELLI, 2002:70)  

 

O leitor, ouvinte, ou telespectador é um agente ativo, mesmo que o veículo de 

comunicação atue como agendador, conforme veremos posteriormente, motivo pelo 

qual o Jornalismo Esportivo merece destaque na sociedade, pois depende de suas 

abordagens a compreensão do esporte em seu sentido mais amplo.  

A especialização esportiva dentro do jornalismo é peculiar por dois motivos: a 

sua ampla aceitação e o seu papel social. O primeiro deles se refere à quantidade 

de telespectadores e o segundo à qualidade das informações.  Assuntos 

relacionados ao esporte costumam ser bem aceitos, motivo pelo qual podem ser 

uma importante ferramenta para o desenvolvimento da Educação Olímpica. Para 

isso, é necessária a compreensão do esporte de uma forma transcendental, que vá 

além das competições e das vitórias, em que as análises não se calquem somente 

em resultados, mas que estes sejam contextualizados antes de analisados.   

De acordo com Alcoba (1980), A demanda comunicacional da sociedade atual 

não é somente por informações fugazes a respeito de acontecimentos desconexos. 

Isso acontece porque o esporte chegou a um estágio transdisciplinar que necessita 

de um tratamento mais científico que tenha na televisão, rádio, jornal e internet, mais 

do que um meio de divulgar informações, mas de resultar, de alguma forma, em 

educação.    

O Jornalismo Esportivo é considerado, indubitavelmente, um gênero esportivo 

de massas devido ao número de receptores e profissionais que movimenta, além do 

seu tratamento tecnológico e o dispêndio com geração e transmissão de imagens e 

notícias, sobretudo no caso da televisão.  

 

Como se pode explicar que uma competição esportiva mova tais 
quantidades de dinheiro e consiga ter, a sua disposição, esses 
elementos tecnológicos da comunicação moderna? Evidentemente, 
isso se deve ao número de pessoas que requerem esse tipo de 
informação, de atenção com a qual se segue em todo o mundo um 
acontecimento esportivo internacional e do considerável espaço que 
sobre o mesmo oferecem os meios de comunicação. (ALCOBA, 1987: 
230) (Tradução minha) 



 25 

Dessa forma, o destaque do Jornalismo Esportivo em relação aos jogos 

olímpicos se deve ao espaço que a mídia reserva a esse acontecimento, o que 

justifica o elevado gasto com a sua cobertura. Embora tudo isso pareça um 

fenômeno intrínseco dos meios de comunicação em que o espaço justifique o gasto, 

a motivação, tanto para o espaço, quanto para o gasto, vem de fora, dos receptores. 

É a elevada demanda pela cobertura dos Jogos Olímpicos que faz com que 

emissores entrem em uma infinita disputa, junto ao Comitê Olímpico Internacional, 

pelo direito de transmissão de cada edição dos Jogos. 

 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO 

 

 

De acordo com Alcoba, 1987, o primeiro grande jornalista esportivo teria sido 

Homero ao relatar os jogos funerários e de homenagem da antiguidade, além da 

Ilíada e da Odisséia com particular destaque para o seu estilo épico que compunha 

verdadeiras crônicas esportivas. Mas a real formatação do esporte em seu nível 

comunicacional começaria a se delinear com a restauração dos Jogos Olímpicos, 

cuja primeira edição da Era Moderna aconteceu em Antenas no ano de 1896.  Tal 

afirmação parte do fato de que, desde então, se tornou um acontecimento 

inquestionável de ser coberto pelos meios de comunicação. 

No Brasil, como afirma Souza (s/d), o embrião de uma imprensa esportiva 

circulou no Rio de Janeiro entre os anos de 1916 e 1920, a revista Vida Esportiva, 

com perfil mais interessado na vida dos jogadores do que no futebol em si, 

protagonista das principais páginas e de grande parte das veiculações na imprensa 

brasileira até hoje.  

 

Em 1928, o jornal paulista a Gazeta passou a publicar o primeiro 
suplemento de esportes em jornal de grande circulação. Mas foi a 
partir dos anos 30 que os primeiros diários esportivos começaram a 
fazer sucesso na esteira da profissionalização do esporte que 
começava a ser encarado como meio de ascensão social para negros 
e brancos pobres. (SOUZA, s/d:4) 
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A autora afirma que, tanto no Brasil quanto em outros países, como Estados 

Unidos, a editoria de esporte era vista, no seu início, como menos séria e de menor 

importância, além de se restringir a resultados, estatísticas e elogios.  

Mesmo que a grande estrela dos noticiários continuasse sendo o futebol, no 

final da década de 1950 começaram a ser noticiados assuntos pertinentes a outras 

modalidades consideradas amadoras como atletismo, vôlei, basquete e natação. A 

partir da década de 1960 começaram a surgir, nos grandes jornais, os cadernos 

especializados de esporte. Devido à censura militar dos anos subseqüentes, como 

aponta Souza (s/d), a editoria de esporte se desenvolveu bastante, já que pautas 

referentes à economia e política foram bastante cerceadas. Porém, o 

desenvolvimento do Jornalismo Esportivo nessa época, tanto na imprensa, como no 

rádio e televisão, foi fortemente marcado pelo tom ufanista em que o esporte era um 

instrumento de comprovação da prosperidade da pátria. O ápice desse cenário, 

como aponta a autora, foi a Copa do Mundo de 1970 que trouxe o Tri-campeonato 

mundial para o país dos militares.  

A autora aponta as mudanças editorias no Jornalismo Esportivo, mas deixa 

clara a predominância dos assuntos pertinentes ao futebol ao longo do tempo até os 

dias atuais. Aponta ainda mudanças no modelo de jornalismo devido à influência e 

difusão da televisão como meio de comunicação.  

 

 

3.2 JORNALISMO ESPORTIVO E TELEVISÃO 

 

 

A primeira manifestação do Jornalismo Esportivo no Brasil, de acordo com 

Souza (s/d), foi uma reportagem sobre um jogo entre Portuguesa e São Paulo, em 

1950, transmitida pela TV Tupi. A autora afirma que, até a década de 70, não havia 

uma boa estrutura para o Jornalismo Esportivo, que se restringia a algumas 

inserções nos noticiários gerais. Hoje, seguindo uma lógica de identificação, “o 

noticiário de esportes na TV privilegia acontecimentos, situações e personagens que 

tenham a pátria por objeto” (SOUZA, s/d:9). Para Hatje, Sanfelice e Carvalho (2001) 

a linguagem esportiva veiculada na televisão apresenta algumas características 

como a “exaltação de equipes e atletas, de metáforas, de expressões bélicas e 

militares ou emotivas.”(2001:30).Essas características e valores mais se sobressaem 
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nos programas quanto mais voltado à competição for o esporte. Dessa forma, as 

matérias são construídas através de uma óptica que ajuda a configurar um 

Jornalismo Esportivo brasileiro muito mais informativo do que formativo. 

Ser uma imprensa formativa seria ocupar o espaço e sua penetração para 

promover reflexões a respeito do esporte que transcenda o resultado. Se valer disso, 

é aproveitar a força da televisão enquanto uma importante ferramenta, afinal 

 

É inquestionável que a televisão desempenha um importante papel 
no fomento do esporte e na promoção de sua prática. Com isso, o 
esporte e a televisão estabelecem um buscar comum em sua 
responsabilidade social. A televisão, em particular, tem o poder de 
dinamizar esse processo através de seus programas esportivos. 
(HATJE; SANFELICE; CARVALHO, 2001: 28) 

 

Alcoba (1987) usa o exemplo do futebol na Espanha para falar em um legado 

cultural do Jornalismo Esportivo. Segundo ele, muitos esportes se desenvolvem sob 

a influência dos meios de comunicação de massa fazendo com que as casas se 

tornem extensões dos estádios. Isso não significa que o Jornalismo Esportivo ou as 

retransmissões tenham influenciado um receptor passivo, o que aconteceu foi a 

geração de uma oportunidade. A sociedade, naturalmente interessada no esporte, 

teria, nos meios de comunicação, uma ferramenta para chegar até eles e perceber 

as suas repercussões.  

As características citadas criam o perfil do Jornalismo Esportivo na televisão. 

Elas se juntam aos valores notícia para definir o que será ou não apresentado e de 

que forma ou ênfase isso de dará. Os valores notícia presentes na escolha e 

formatação dos conteúdos deveriam incorporar os valores do Olimpismo para a 

geração de conteúdos dentro de um esporte que possa ser visto de forma 

transcendental, e que apresente uma maior penetração social.  

 

Os programas esportivos veiculados na TV glorificam seus atores, de 
modo a projetar, em determinados atletas, os anseios dos torcedores. 
A necessidade de exaltações, manifestações emocionais, a utilização 
de linguagem metafórica e de violência, vêm de encontro à essência 
de eventos esportivos. O esporte moderno independe das 
características e dos valores que veicula, agenda a cotidianidade do 
cidadão comum. (HATJE; SANFELICE; CARVALHO, 2001: 41) 

 

Essa é mais uma característica do Jornalismo Esportivo, sobretudo em 

televisão, o seu papel de agendador.  
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Agendas são temas, assuntos selecionados para serem ofertados 
aos leitores e agendamento é o processo em que são determinadas 
as questões mais importantes, é um trabalho discursivo empreendido 
pelas mídias. Ofertar uma agenda significa determinar quais são os 
temas mais importantes e que merecem ser noticiados, figurar na 
agenda pública. (NETO; BORELLI, 2002:72).   

 

Vale destacar que, assim como a mídia agenda o esporte e o esporte agenda 

a mídia, “essas agendas sofrem injunções de agendas de outros campos sociais.” 

(NETO; BORELLI, 2002:69).  Por esse motivo e por esse mix de informações, o fato 

de a mídia agendar não significa que ela tenha o poder de definir a maneira como o 

telespectador pensa em última análise. As agendas midiáticas são fruto de um 

diálogo entre os diversos campos sociais “que constituem as suas próprias agendas, 

empreendem negociações, disputas, colocam à mesa interesses, ideologias, 

culturas e poder.  

No entanto, a agenda dos esportes, devido à grande diversidade cultural e 

social existente no Brasil, pode adentrar outros âmbitos da sociedade e ser re-

significada, como afirmam Neto e Borelli, “a partir de novos rituais e rotinas próprias, 

produzindo-se outros tantos sentidos. “(2002:70). Para Hatje, Sanfelice e Carvalho 

(2001), a televisão tem um papel muito importante, pois auxilia na promoção da 

prática e no fomento do esporte. 

 

Com isso, o esporte e a televisão estabelecem um buscar comum em 
sua responsabilidade social. A televisão, em particular, tem o poder 
de dinamizar esse processo através de seus programas esportivos. 
(HATJE; SANFELICE; CARVALHO, 2001: 29) 

 

À medida que a televisão produz e transmite Jornalismo Esportivo, ela auxilia 

na difusão dos valores extrínsecos ao esporte, ou seja, na produção de seus 

legados sociais e culturais. O que não se observa em coberturas ou matérias com 

abordagem quantitativa como, por exemplo, aquelas que se restringem ao número 

de medalhas ou a um resultado puramente descontextualizado. 
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3.3 LINGUAGEM  

 

 

Sem o empreendimento da linguagem sobre o esporte ele passa a 
ser apenas uma atividade regrada, praticada pelos seus atores, 
ficando limitada à experiência daqueles que o vivenciam. Dessa 
maneira, o Jornalismo Esportivo contribui para um melhor 
entendimento dos movimentos humanos e, em especial, do esporte. 
(NETO; BORELLI, 2002:63) 

 

O acontecimento esportivo é a matéria prima para essa especialização 

jornalística e a linguagem, a ferramenta que serve como molde para a sua 

concretização. É o limiar entre o entretenimento e o jornalismo em um gênero em 

que muitas vezes os dois se confundem. Contudo, a simples transmissão de uma 

partida de futebol, por exemplo, para a qual é empreendida uma espécie de 

linguagem, não se constitui em jornalismo, apenas em entretenimento. Assim, a 

linguagem a que me refiro neste estudo é uma linguagem específica, capaz de 

transpor o entretenimento para o jornalismo e gerar legados sociais.  

Para Hatje, Sanfelice e Carvalho (2001), tal linguagem, diferentemente do que 

acontece em outras especializações jornalísticas, é mais livre.  

 

O desenvolvimento da linguagem utilizada principalmente em 
programas esportivos atuais tem encontrado um caminho aberto para 
a expansão, a descoberta de novas formas de veicular a informação. 
O repórter está tendo mais liberdade para criar formas de divulgar sua 
informação. (HATJE; SANFELICE; CARVALHO, 2002:160) 

 

Os autores destacam ainda a necessidade de uma linguagem clara e objetiva 

para que a comunicação alcance os seus objetivos. É necessário que ela seja 

simples, sem ser vulgar, podendo incorporar a linguagem popular.  

Observa-se, na linguagem popular, sobretudo se falando em esporte, um 

elevado grau de emoção. Coelho (2004) afirma que essa emoção também é inerente 

à linguagem do Jornalismo Esportivo, sem que ele perca a seriedade e a noção de 

realidade.  

 

A noção de realidade que o Jornalismo Esportivo carrega nos tempos 
atuais torna a cobertura esportiva tão brilhante quanto qualquer outra 
no jornalismo. O ponto chave é que, muitas vezes, tal cobertura exige 
mais do que a noção de realidade (...). Esse tipo de cobertura sempre 
misturou emoção e realidade em proporções muitas vezes 
equivalentes. (COELHO, 2004:22) 
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Para o autor, o tom épico faz parte da linguagem do Jornalismo Esportivo e 

não deve desaparecer das páginas dos jornais, nem dos scripts de televisão. Essa 

emotividade da linguagem se adéqua a maior flexibilidade da especialização 

esportiva, mas deve-se haver o cuidado para que esse tom emotivo não seja 

exagerado e acabe sugerindo, como define Alcoba (1980), o surgimento de 

passionalidades triunfalistas ou derrotistas. 

Ainda em relação à linguagem, outro fator importante é a propriedade sobre 

os conceitos com que se trabalha. No caso do Jornalismo Esportivo, é preciso que o 

jornalista conheça muito sobre esporte. Se estiver cobrindo os jogos olímpicos, é 

preciso um profundo conhecimento sobre eles a fim de evitar uma cobertura 

superficial ou errônea.  

 

Produzir sentidos em relação ao Jornalismo Esportivo exige 
conhecimentos específicos não apenas do campo jornalístico, mas 
também das singularidades do campo esportivo, como regras, 
funções, características, códigos. (NETO; BORELLI, 2002: 64) 

 

Os autores destacam o papel da linguagem na leitura que será feita, por parte 

dos receptores dos conteúdos apresentados. Essa leitura se dá através da 

linguagem jornalística específica e especializada que confere seriedade ao que está 

sendo dito pelo jornalista, conferindo a ele um ar de autoridade. Ele é visto como um 

“leitor privilegiado da realidade”, por isso a importância do cuidado com a construção 

das matérias que produzirá. Contudo, essa produção não se dá de forma unilateral, 

pois muitos atores participam, mesmo que indiretamente, na construção da 

linguagem.  

 

O trabalho empreendido pelos mídias na produção da atualidade é 
fruto, então, de complexas interações, das múltiplas vozes 
provenientes de vários campos sociais que disputam espaço para ter 
notoriedade. O mundo das fontes, o imaginários do leitor, a 
concepção de um „leitor modelo‟ e as regras internas do campo 
jornalístico são fatores determinantes e disputantes no espaço 
jornalístico esportivo. Dessa forma, o trabalho resultante das 
interações e mediações vai estar carregado de marcas, não apenas 
do colunista, mas também dessas inúmeras fontes convocadas para 
legitimar a fala. (NETO; BORELLI, 2002: 65) 

 

Os autores apontam ainda outra característica peculiar e importante da 

especialização esporte no jornalismo: o poder de mudança nas redações diante de 

grandes acontecimentos como Copa do Mundo de Futebol e Jogos Olímpicos.  Da 
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mesma forma, Alcoba (1987) demarca que os Jogos Olímpicos se tornaram o maior 

evento do século XX a ponto de sua compreensão ser base para a compreensão da 

história da humanidade a partir de sua retomada, devido à integração que 

proporciona entre todos os âmbitos da sociedade. Para tanto, foi e tem sido 

fundamental o papel de um “agente integrador”, o jornalista.  

 

Os jornalistas esportivos, portanto, são agentes comunicadores da 
história contemporânea, e os meios de comunicação coletiva, os 
provedores dessa comunicação relacionada com o passado no 
presente e com vistas ao futuro. (ALCOBA, 1987:222) (Tradução 
minha) 

 

Tamanha aceitação dos Jogos Olímpicos nas sociedades contemporâneas se 

deve à sua inteligibilidade. O entendimento de seus conteúdos está acessível a 

todos, embora nem sempre o seu significado. Uma prova disso é a maior 

popularidade das modalidades mais simples e “mais naturais em sua prática”.   

Conteúdos acessíveis e significados nem tanto são o resultado de um 

processo de construção do jornalismo partindo-se de um preconceito em relação ao 

público de que uma leitura mais aprofundada e uma abordagem que dê conta do 

significado social do esporte não seriam bem aceitas. O resultado é a observância 

de características bastante particulares em relação à estrutura jornalística como 

apontam Neto e Borelli (2002), “o grande uso de recursos discursivos, a maneira de 

„bisbilhotar a vida dos „olimpianos‟, a necessidade de maior especialização e certa 

autonomia dos produtores da realidade.” (2002:70)  

Ainda em relação à estrutura, o Jornalismo Esportivo é mais livre em relação 

a outras especializações. As regras estruturais como o lide são deixadas de lado, 

pois, como entendem Neto e Borelli (2002) 

 

...têm menor relevância na editoria de esportes, onde são permitidas 
criação, liberdade, inovação, enfim, onde são desenvolvidas muitas 
estratégias para a tematização do esporte. Pela própria pluralidade 
do campo esportivo, o jornalista é levado a abandonar certas regras 
para incorporar novas formas à cobertura. Isto é, são desenvolvidas 
várias estratégias para aprimorar o trabalho, se adequar a inovações 
e avanços tecnológicos e aprender a lidar como novos e diversos 
fatores que surgem a cada dia.(NETO; BORELLI, 2002:68)  
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3.4 MODELO DE JORNALISMO ESPORTIVO 

 

 

 De acordo com Souza (s/d) já não cabe mais um Jornalismo Esportivo 

pautado apenas em resultados. Existe, segundo Neto e Borelli (2002) uma 

conversação ao redor dos assuntos relativos ao seu campo que acaba gerando mais 

espaço para o assunto dentro das grades, sobretudo as de televisão.  

O esporte já não é mais um assunto qualquer nas redações, é digno de 

espaço porque os jornalistas detectaram, na sociedade, uma demanda por ele. Para 

Leal (2007) a construção do Jornalismo Esportivo passa pela suposição dos 

jornalistas do que eles acham que é notícia, que estabelece uma relação com o seu 

público.  

 

Se notícia é algo que os jornalistas acham que é notícia, sua 
percepção baseia-se na pressuposição nada aleatória dos gostos e 
interesses do seu público, uma vez que é fundada na inserção que os 
veículos têm na vida social e na interlocução estabelecida com / pelos 
receptores. (LEAL. 2007:135) 

 

O autor conclui que todos os veículos têm um perfil definido tanto pelos 

jornalistas quanto pelos que consomem seus conteúdos. Ao definir tais conteúdos e 

construí-los em forma de notícias ou reportagem, o jornalista abre mão dos valores 

notícia e de uma presunção do que seu público gostaria de ver. Muitas vezes, 

contudo, tal presunção leva em consideração apenas o papel do esporte enquanto 

entretenimento e esquece seu outro lado. “A notícia esportiva se enquadra como 

mais um fator de fuga e entretenimento em meio ao abundante fluxo informativo que 

caracteriza as sociedades atuais.” (SOUZA, s/d:11).  

Nos meios de comunicação de massa, o que se observa das coberturas 

esportivas é que existe um destaque para os chamados esportes espetáculo, ou 

seja, os mais populares e massivos “em detrimento das outras atividades esportivas 

denominadas como minoritárias” (ALCOBA, 1987:225). O que acaba acontecendo é 

o maior destaque dado, na maioria dos países, para o futebol, devido às grandes 

coberturas de suas ligas e campeonatos nacionais. Os outros esportes acabam 

sendo relegados a segundo plano e seus fãs acabam ficando carentes de 

informação, se forem contar apenas com a mídia massiva. O esporte tem grande 

penetração na sociedade, o que vai desde a difusão da sua prática em todas as 
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classes sociais, até o elevado interesse político, publicitário e, sobretudo econômico 

de grandes empresas ou organizações.  

Mais do que a transmissão, de entrevistas com os atletas ou de crônicas 

esportivas, o Jornalismo Esportivo, sobretudo em um nível local, deveria dar conta 

de passar a realidade e o significado do esporte. Esse seria o principal preceito do 

Jornalismo Esportivo, como define Alcoba, 1980. 

 

No seu nível local deveriam dar conta do significado e da realidade do 
esporte. Mas as páginas, ou as emissoras locais estão 
comprometidas em um jogo econômico da empresa jornalística, para 
qual não importa o fundo cultural do esporte, somente a venda de 
espaços ou exemplares. (ALCOBA, 1980:69) 

 

Contudo, a escolha dos enfoques tenderem meramente ao entretenimento 

está com os jornalistas, a quem cabe o papel de seleção e formatação de notícias e 

reportagens a partir de acontecimentos. Nesse cenário, ele tem um papel muito 

significativo, pois depende dele a visibilidade dos acontecimentos, e, mais do que 

isso, a partir de que prisma eles serão interpretados. Tal interpretação vai depender, 

por sua vez, do prisma a partir do qual eles foram selecionados e construídos na 

forma de notícia ou reportagem, ou seja, dos Valores-notícia.  

De acordo com Alcoba (1987) essa seleção acaba se dando com base em 

critérios econômicos com pouco espaço para os valores do Olimpismo estarem entre 

os Valores-notícia. O autor sugere que cada crítico, cronista ou comentarista, vê com 

olhos regionalistas a atuação dos atletas, destacando os feitos dos conterrâneos, no 

caso do presente trabalho, os gaúchos, e ressaltando os erros dos adversários. Isso 

acaba sendo prejudicial à crônica esportiva, cujos acontecimentos estruturados 

dessa forma acabam sendo desacreditados.  “Os Meios de comunicação passam a 

ser usados, neste aspecto, como indutores de passionalidades triunfalistas ou 

derrotistas.” (Alcoba, 1980:96). Ainda segundo o autor, devido à importância e 

repercussão mundial dos Jogos Olímpicos, é lógico o interesse dos jornalistas pela 

tomada de partido, que se junta ao interesse dos governos nas vitórias de seus 

países, fomentando, dessa forma, o nacionalismo. 

Alcoba (1987) aponta conseqüências prejudiciais ao entendimento do esporte 

na sociedade onde os jornalistas esportivos não têm incorporados em sua cultura a 

filosofia do Olimpismo. De acordo com o autor, a conseqüência disso acaba sendo 

uma atitude que não apresenta o esporte como dimensão cultural, apenas como 
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atividade criadora de espetáculo, o que parte da falta de cultura de vários jornalistas 

esportivos ou empresas de comunicação. O Esporte passa a ser visto como simples 

competição e essa passa a ser a motivação para que ele ganhe espaço nos meios 

de comunicação. Muitos dos jornalistas não conhecem a fundo o assunto do qual 

estão falando, nem mesmo buscam ouvir especialistas para enriquecer suas 

matérias, fazendo com que a informação que chega aos receptores chegue 

deformada, ou seja, construída a partir de um ponto de vista, o do jornalista.   

Existe entre os jornalistas uma tendência em apontar o desempenho dos 

atletas, até porque isso faz parte de um interesse de estado em se afirmar perante 

os demais em um jogo que transcende o esportivo e passa para os âmbitos políticos 

e econômicos. Contudo, o problema reside nos parâmetros de comparação para se 

falar de desempenho.  

 

A informação a nível internacional precisa de outros conhecimentos 
complementares para poder se apresentar aceitável diante do 
público. Não se pode dizer que um país está realizando uma 
campanha desastrosa quando não se conhece o valor de seus rivais. 
(ALCOBA, 1980:107) 

 

Alcoba, 1980 faz uma divisão didática do Jornalismo Esportivo em níveis que 

partem do local para o internacional. Quanto mais elevado for o nível, mais 

informação e preparação necessária que o jornalista tenha a fim de garantir 

informações com credibilidade, isentas de nacionalismos mal reprimidos e 

condicionamentos pessoais.  

Alcoba (1987) defende um jornalismo Olímpico, ou seja, um Jornalismo 

Esportivo calcado no Olimpismo, em uma relação de interdependência em que a 

imprensa ajuda a desenvolver o esporte e o esporte a imprensa, como aponta 

Chang (2002). 

 

A relação Imprensa e Esporte foi se fundindo através do tempo. A 
relação é de interdependência... Uma união na qual, sem a imprensa 
esportiva como plataforma de lançamento, não haveria eventos 
esportivos, mas sem os eventos esportivos, a imprensa esportiva não 
teria razão de existir. (CHANG, 2002. s/n)  

 

O autor afirma ainda que essa relação segue crescendo e é responsável pelo 

fulgor olímpico que o esporte, por meio do Jornalismo Esportivo, causa na 

sociedade. Para entender melhor esse papel do Jornalismo Esportivo na sociedade 
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e o modelo defendido por Alcoba (1980/1987) a apreensão de conceitos como 

Olimpismo e educação olímpica é de grande valia. 

 

 

3.5 OLIMPISMO E EDUCAÇÃO OLÍMPICA 

 

 

Primeiramente vale uma distinção entre Olimpíada e Jogos Olímpicos, motivo 

pelo qual o segundo é utilizado no presente estudo. A Olimpíada é o período de 

quatro anos iniciado a partir de uma edição dos Jogos Olímpicos. Pode não ocorrer 

os jogos por motivos de força maior, mas a Olimpíada sempre acontecerá.  

 

Os Jogos de Atlanta(1996) foram a XXVI edição dos jogos, no 
entanto, tivemos três edições de jogos canceladas por causa de duas 
Guerras Mundiais, mas mesmo assim essas edições foram 
contabilizadas no número de eventos realizados.(PARRY, 2002. s/n)  

 

Essa distinção é válida, porque parte dela uma confusão feita por muitos 

pessoas e meios de comunicação de chamar de Olimpíada os Jogos Olímpicos. 

Mais do que meramente um problema de nomenclatura, isso gera uma confusão 

conceitual que acaba reduzindo a idéia de olimpíada a um evento competitivo, como 

é muitas vezes mostrado. Parry(2002) afirma que muitas pessoas associam o tema 

Olímpico aos jogos e ficam ansiosas esperando pelo evento. Diz ainda que “poucos 

darão importância ao Olimpismo, a filosofia desenvolvida pelo fundador do 

Movimento Olímpico, Barão Pierre de Coubertin” (2002:1)  

 

Essa filosofia tem como foco de interesse não exatamente um atleta 
de elite, mas todas as pessoas; não exatamente um período curto, 
mas a vida toda; não exatamente a competição e a vitória, mas 
também os valores de participação e cooperação; não exatamente o 
esporte como atividade, mas também como uma influência formativa 
e desenvolvimentista contribuindo para desejáveis características de 
personalidade individual e vida social. (PARRY, 2002. s/n) 

 

Assim, o Olimpismo é uma filosofia. Uma filosofia em que o princípio é o 

desenvolvimento social através do esporte que pode também gerar o entendimento 

internacional, “a coexistência pacífica e a educação social e moral” (PARRY, 2002. 

s/n). Dentro dessa filosofia, os chamados Valores Olímpicos são princípios 
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norteadores das ações que o esporte pode gerar na sociedade como um todo. 

Alguns exemplos desses valores são, como define Parry(2002), a igualdade, a 

justiça, o respeito pelas pessoas, a racionalidade e o entendimento, a autonomia e a 

excelência. Tais valores compõem o Ideal Olímpico, cujo objetivo é sustentar o 

esporte para vencer os desafios que se fizerem presentes, não somente em 

competições esportivas, mas na vida como um todo.  

Esse princípio está formalizado na Carta Olímpica, definida pelo Barão Pierre 

de Coubertin. Em seu princípio fundamental número dois, está definido, aos olhos de 

Coubertin, o que é o Olimpismo. 

 
Olimpismo é uma filosofia de vida, exaltando e combinando em 
equilíbrio as qualidades do corpo, espírito e mente. Misturando 
esporte com cultura e educação, o Olimpismo procura criar um 
caminho de vida baseado na alegria do esforço, no valor educacional 
do bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos universais 
fundamentais. (CARTA OLÍMPICA:7) 

 

Parry (2002) divide, didaticamente, o Olimpismo em duas dimensões, uma 

moral e outra cultural.  

A primeira é fundamentada no princípio do Fair Play, um dos principais 

Valores Olímpicos, o elemento central da dimensão moral do esporte. É “uma atitude 

geral em direção do esporte (e na própria vida) envolvendo respeito pelos outros, 

modéstia na vitória, serenidade na derrota, generosidade e relações humanas 

duráveis. (PARRY, 2002. s/n)  

Dentro da dimensão moral do Olimpismo existe também a discussão em torno 

do valor da competição. Para Parry (2002), é evidente que existam nas competições 

uma tendência para definir um perdedor e um vencedor, mas isso não faz da vitória 

o foco de atenção principal. “Um deles é o poder jogar para vencer, valorizando, por 

exemplo, a oportunidade de exercitar a velocidade, força e habilidade. Sem que 

haja, nesse cenário, a inclinação para a “vitória a qualquer custo”.  

Os jogos, de acordo com o autor, promovem a oportunidade de apresentação 

dos valores. Não só por parte dos atletas, acredito que essa oportunidade seja dada 

também à mídia que despende valores astronômicos com as coberturas de um 

mega-evento esportivo do tipo Jogos Olímpicos.  

Parry (2002) aponta ainda a dimensão cultural do Olimpismo, apoiada na 

visão de Coubertin de que o esporte tenha sido e é importante para a cultura, 

havendo espaço para se tornar ainda mais importante. Aponta o grande número de 
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pessoas que estão dispostas a receber o espetáculo olímpico em suas casas e as 

visões à respeito dele por meio de reportagens. No entanto, aponta para a 

necessidade de se alcançar um público crítico e não somente numeroso. 

 

Portanto, tornou-se mais e mais importante que a mensagem cultural 
que flui destes significantes festivais culturais sejam mensagens que 
o Movimento Olímpico desejaria trazer para a atenção mundial. Em 
termos de importância cultural, eu poderia escolher especialmente os 
valores de igualdade, tolerância, paz e internacionalismo os quais são 
as idéias centrais do Olimpismo. Considerando os outros, a promoção 
desses valores pode ser vista como uma tarefa educativa, e o esporte 
pode ter maiores significados de realização (PARRY, 2002. s/n) 

 

Abreu (2002) compartilha dessa opinião ao citar a carta da UNESCO, 

segundo a qual o esporte deve contribuir para que valores humanos sejam 

entendidos pelos povos que buscam uma convivência pacífica de tolerância, 

sobretudo, das diferenças.  

Para isso é necessário apenas, como sugere Gomes (2002), estar atento, o 

que cabe, também ao jornalista. É preciso procurar, dentro de assuntos 

naturalmente generalizados, diferenças que resultem da formação de uma 

identidade cultural  

 

A abnegação dessa percepção pode conduzir à falta de informação 
adequada bem como ao comportamento nem de acordo com a 
história, nem com o senso de respeito e valorização das diferenças. 
(GOMES, 2002: 256)  

 

 Para Gomes (2002b) a Educação Olímpica calcada na filosofia do Olimpismo 

não significa uma educação para os jogos. Muito mais do que isso, ela deve estar 

alinhada a particularidades históricas, políticas e culturais de determinado país a fim 

de estar adequada, e aponta o papel das instituições, entre elas pode ser 

enquadrada a mídia, para a inserção da Educação Olímpica na cultura.  

 

As instituições, embora impregnadas por processos de 
racionalização, são as formas legítimas de alcance de benefícios para 
a vida material humana. Por outro lado, a capacidade de organização 
e associação de grupos que coletivamente possam lutar pelos seus 
direitos e influenciar nas decisões institucionais, depende de 
aprendizado e exercício. Assim, a particularidade essencial da 
Educação Olímpica no Brasil é, indiscutivelmente, a questão do 
exercício da cidadania.(GOMES, 2002b-. s/n)  
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Enfim, o Olimpismo está baseado na concepção de Coubertin de atingir a 

harmonia por meio da integração do corpo com a alma, cujos resultados são a busca 

de excelência e ética nas relações com os adversários, o Fair Play, e, por 

transposição, com a sociedade de modo geral. À promoção desses valores é que se 

propõem a Educação Olímpica. Ciente dessa influência sociocultural, o jornalista 

assume o papel e comunicar o evento, dependendo do enfoque, os conteúdos 

gerados estarão alinhados com a Educação Olímpica ou não.  

 

 

3.6 JORNALISMO ESPORTIVO E SOCIEDADE 

 

 

Para Hatje, Sanfelice e Carvalho (2001) a relação existente entre esporte e 

comunicação no jornalismo, principalmente, parte da maneira como os meios de 

comunicação abordam o assunto. Para os autores, o esporte e a educação física 

têm, em primeira instância, um fim educativo e o jornalismo, um fim informativo, 

motivos pelo qual exercem um importante papel para na sociedade. “A Imprensa, 

através do esporte, quer contribuir com o desenvolvimento dele e, 

conseqüentemente, com a formação e educação da sociedade.” (2001:34). 

Dessa forma, se espera que a mídia use as suas ferramentas para a 

promoção de educação olímpica, sobretudo quando se trata de cobertura de Jogos 

Olímpicos, por serem mega-eventos esportivos de grande audiência. Na Carta 

Olímpica, tal preocupação está expressamente apontada. 

 

É um objetivo do Movimento Olímpico que, através dos seus 
conteúdos, a cobertura dos Jogos Olímpicos realizada pela mídia 
deveria espalhar e promover os princípios e os valores do Olimpismo 
(OLYMPIC CHARTER, 2007:97) (Tradução minha) 

 

Neto e Borelli (2002) destacam a importância, dada à relação entre esporte e 

jornalismo, de compreender como o esporte ocupa o espaço público e como “a mídia 

age sobre o fazer esportivo na sociedade atual” (2002:71). Mais do que a influência 

sobre o fator esportivo, existe a influência sobre a compreensão do esporte como 

gerador de legados culturais, políticos, ambientais e sociais que vão, como dito 
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anteriormente, além da prática física, do acúmulo de medalhas e da busca pelo alto-

rendimento.  

Se compreendermos essa relação esporte-sociedade, no seu sentido 
exclusivamente comunicacional, poderemos entender muito melhor a 
personalidade específica adquirida pelos profissionais da informação 
dedicados à parcela esportiva, e a influência que eles podem exercer 
sobre as motivações derivadas da prática do esporte e dos 
espetáculos esportivos. (ALCOBA, 1987:227) (Tradução minha) 

 

Captar o esporte sobre o ponto de vista dos receptores é a tarefa do 

jornalista. Ela se torna mais complexa quando o esporte passa a ser compreendido 

além do alto-rendimento e do acúmulo de medalhas. Complexa em relação aos 

legados que gera, e não à linguagem, até porque esta precisa ser objetiva para se 

alcançar o objetivo do Jornalismo Esportivo, promover, em última análise, Educação 

Olímpica.  
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4 ESTUDO DE CASO: ABORDAGEM DOS JOGOS OLÍMPICOS DE BEIJING 

PELO PROGRAMA RBS ESPORTE 

 

 

4.1 O MÉTODO 

 

 

Este é um estudo de caso do programa RBS Esporte, veiculado no dia 30 de 

agosto de 2008, com base na filosofia do Olimpismo, nos preceitos do Jornalismo 

Esportivo e na sua relação com a sociedade. O programa vai ao ar todos os 

sábados, às 8h15min e, durante os Jogos Olímpicos de Beijing, ocorridos entre 06 e 

24 de agosto de 2008, o horário foi utilizado para a transmissão ao vivo das 

competições esportivas, entremeadas por comentários de especialistas e 

comentaristas da Rede Globo. Dessa forma, o programa em análise, corresponde ao 

sábado subseqüente ao encerramento do evento e apresenta uma leitura dos Jogos 

Olímpicos. O objeto de análise deste estudo se restringe a uma edição do programa, 

pois a proposta é analisar as reportagens que fazem um apanhado dos Jogos 

Olímpicos, o que somente acontece na edição em questão. A escolha do programa 

em detrimento de outro da emissora se deu pelo fato de ser o único com enfoque 

mais diversificado em relação aos esportes. Dessa forma, passo a analisar, 

detalhadamente, as quatro reportagens do episódio, bem como sua vinheta e clipe 

de abertura a partir da cópia do programa em questão cedida pela própria emissora. 

A escolha de um programa de reportagens e não de notícias se deve ao grau 

de aprofundamento que esse gênero jornalístico possibilita, através do qual seria 

possível promover um diálogo com a sociedade sobre o real significado do esporte e 

sobre seus legados culturais e sociais. Chegar a esse patamar por meio de notícias 

seria mais complicado pelo fato de serem mais factuais e objetivas, com menor grau 

interpretativo.   

Por se tratar do maior evento do esporte, os Jogos Olímpicos ganham 

visibilidade na mídia do mundo todo e representam o momento ápice de uma 

Olimpíada. Por serem mais representativos nesse sentido, para um estudo que se 

propõe a analisar a relação entre Valores-notícia e Olimpismo, nada mais adequado 

do que a análise do programa dedicado à avaliação do evento produzido pela 
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emissora detentora dos direitos de transmissão da edição em questão dos Jogos 

Olímpicos. 

Paralelo à análise do episódio do programa, foi realizada uma entrevista com 

o Diretor Geral de Telejornalismo da RBS TV, Raul Costa Júnior, a fim de perceber a 

maneira como a emissora, representada por ele, percebe, avalia e contribui para o 

desenvolvimento do esporte do ponto de vista do Olimpismo.  

Verificar a relação entre Valores-notícia e Olimpismo no programa RBS 

Esporte e sua contribuição para a Educação Olímpica é o objetivo geral deste 

estudo de caso. A escolha do modelo metodológico obedece ao fato de se tratar do 

estudo de um programa em específico, mas com base teórica adaptável a outros 

objetos.  Três objetivos específicos foram traçados para dar conta dessa verificação. 

O primeiro deles é descobrir quais Valores-notícia pautam a edição em questão do 

programa RBS Esporte que faz um apanhado geral dos Jogos Olímpicos de Beijing 

em 2008. A partir disso será possível verificar a relação entre Valores-notícia e 

Olimpismo no programa estudado. Finalmente, será analisada a adequação dos 

conteúdos transmitidos pelo programa aos preceitos do Jornalismo Esportivo 

definidos por Alcoba (1980/1987).  

Metodologicamente o programa foi dividido em cinco momentos significativos 

que serão analisados separadamente, após a descrição do objeto como um todo. O 

primeiro deles é composto pela vinheta e pelo clipe de abertura que atuam como 

título e escalada do programa. Será dada a eles a mesma atenção conferida às 

reportagens que se seguem, por entender que a sua edição está repleta de 

significados não verbais, mas visuais e sonoros, que, se tratando de televisão, 

merecem igual atenção e são capazes de transmitir, igualmente, conteúdos.  

Os demais momentos são referentes às quatro reportagens do programa. As 

três primeiras abordam o clima de romance dos medalhistas gaúchos nos Jogos 

Olímpicos de Beijing, A primeira apresenta os preparativos da iatista Fernanda 

Oliveira para o casamento. A segunda apresenta os planos do judoca Tiago Camilo 

de casar com a namorada, que também aparece na reportagem. A terceira mostra o 

jogador de voleibol Gustavo Endres em sua cidade natal aproveitando os momentos 

de descanso com a família. Embora a temática desta terceira reportagem seja mais 

familiar do que romântica, ela é assim definida na escalada a fim de criar um tema 

comum para os medalhistas. Em um bloco separado, a última reportagem do 
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programa avalia o desempenho dos atletas gaúchos que não receberam medalhas e 

busca uma possível explicação para o que chamam de “gostinho de quero mais”. 

Primeiramente, o objeto será descrito como um todo, na mesma ordem em 

que os momentos significativos - como classifico as reportagens, juntamente com a 

vinheta e o clipe de abertura – aparecerem no programa. Logo após, a análise de 

cada um desses momentos separadamente segue a mesma ordem. 

Serão definidos quais Valores-notícia contribuem para o Olimpismo e para a 

Educação Olímpica, o que será válido para as análises que se seguirão. Na etapa 

seguinte, serão observados quais os Valores-notícias que pautaram a construção da 

vinheta, do clipe de abertura e de cada matéria, a adequação da linguagem ao 

esperado pelo Jornalismo Esportivo e a adequação do conteúdo gerado aos 

preceitos dessa especialização do jornalismo definido por Alcoba (1980/1987). Para 

finalizar, o resultado desta verificação ajudará a entender a contribuição do 

Jornalismo Esportivo para a Educação Olímpica e, conseqüentemente, o seu papel 

na sociedade.  

O Estudo se baseia em dois conceitos fundamentais: Valores-notícia, definido 

por Traquina (2005) e Jornalismo Esportivo, por Alcoba (1980/1987). O primeiro, de 

acordo com o autor, trata-se de uma espécie de lente através das quais os 

jornalistas vêem o mundo e que refletem o contexto do enunciador. Eles podem ser 

basicamente de dois tipos, de Seleção e de Construção, sendo os repórteres os 

responsáveis tanto pela seleção de conteúdos, quanto pela sua elaboração 

enquanto matéria. 

Sendo o Jornalismo Esportivo pautado pelos Valores-notícia, o entendimento 

das reportagens do programa estudado, em nível analítico, leva em consideração tal 

conceito definido por Traquina (2005). Ele dá conta de explicar o que faz das 

notícias serem o que são e oferece subsídios para uma segunda fase do presente 

estudo, analisar as reportagens construídas com bases em Valores-notícia do ponto 

de vista do Jornalismo Esportivo. O autor referência para tal é Alcoba (1980/1987), 

que apresenta o papel do jornalismo como gerador de legados no campo esportivo, 

transcendendo a idéia de competição e adentrando os campos culturais e sociais.  

Dessa forma, estabelecer uma relação entre Valores-notícia e Olimpismo e 

perceber a adequação das reportagens ao Jornalismo Esportivo defendido por 

Alcoba (1980/1987) é válido para entender a contribuição do Jornalismo Esportivo 

para a Educação Olímpica. Nesse aspecto, o presente estudo propõe uma 
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abordagem pioneira, pois pretende mesclar elementos do campo do jornalismo a 

elementos do campo do Olimpismo, por entender a relação entre eles necessária e 

benéfica para o desenvolvimento de ambos.  

 

 

4.2 O OBJETO 

 

 

Entre os programas esportivos produzidos pela RBS TV, o RBS Esporte é o 

que apresenta maior destaque para a diversidade esportiva. A emissora produz três 

programas dessa especialização do jornalismo: o Globo Esporte, que vai ao ar de 

segunda a sábado por volta das 12h30min dividido em duas partes, uma estadual e 

outra nacional. O principal destaque na primeira parte é a dupla Gre-Nal e os fatos 

do dia relacionados com o futebol. O programa apresenta todos os gols dos times do 

estado do Rio Grande do Sul, da primeira e segunda divisão do campeonato gaúcho 

e da Série Ouro do futsal. Apesar de acompanhar eventos de outras modalidades 

esportivas, o maior destaque é dado para os treinos, os gols, as rodadas e as 

classificações, que, segundo o diretor de jornalismo da emissora, Raul Costa Junior 

1, constituem um universo de interesse do público masculino, para quem o programa 

se direciona. O Lance final vai ao ar todos os domingos por volta da meia noite e tem 

o objetivo de avaliar o desempenho dos times gaúchos nos campeonatos em 

disputa. São mostrados os números, os lances duvidosos e as polêmicas em que os 

times gaúchos estiveram envolvidos na rodada.  

Por último, com um perfil mais diversificado, o RBS Esporte vai ao ar aos 

sábados pela manhã, com início às 8h50min e aproximados 25 minutos de duração. 

Ao contrário dos citados anteriormente, o programa não destaca uma modalidade 

específica, mas pretende abordar os esportes individuais, coletivos, radicais e o 

automobilismo.  Raul Costa Junior afirma que os esportes abordados refletem uma 

característica regional. O clima do estado privilegia a prática dos chamados esportes 

in door, ou seja, aqueles não praticados ao ar livre, justamente os que ganham 

destaque nas coberturas jornalísticas do RBS Esporte que busca refletir, na sua 

                                                 
1
 Raul Costa Junior em entrevista à autora dia 11 de dezembro de 2008. 
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programação, a realidade esportiva do Rio Grande do Sul, incentivando, inclusive, a 

difusão de determinados esportes no país do futebol, como afirma Raul. 

Na entrevista realizada com o diretor de telejornalismo da RBS TV, ele 

destacou o papel da emissora na difusão do futsal. Segundo ele, há cerca de quinze 

anos, a procura pelo esporte era pequena e o engajamento da RBS na cobertura 

dos campeonatos fez com que a sociedade assumisse aquela prática no seu dia-dia, 

mas vale lembrar que a data coincide com a ascensão do time ACBF – Associação 

Carlos Barbosa de Futsal2. Ainda segundo Raul Costa, o aumento que se verificou 

na prática do futsal na sociedade gaúcha tem se verificado, também, no voleibol e 

no basquetebol. Com a cobertura desses esportes a emissora despende cerca de 

um milhão de reais por ano, o que, segundo ele, faz parte do papel social da RBS 

em relação à difusão da prática esportiva e dos Valores Olímpicos na sociedade.   

A diversidade esportiva que o RBS Esporte apresenta em relação aos outros 

programas da emissora faz dele o objeto de análise desse estudo que visa a 

compreender a relação existente entre Valores Olímpicos e Valores-notícia. Por 

entender que os primeiros foram estabelecidos pelo seu idealizador, Pierre de 

Coubertin, como legados para a sociedade, o objeto foi escolhido por se tratar de um 

programa da televisão aberta com uma proposta de abordar o esporte em sua 

complexidade, compreendendo informações, bastidores, curiosidades e papel social 

do mesmo. Além disso, a RBS TV é afiliada da Rede Globo, detentora dos direitos 

de transmissão dos Jogos Olímpicos de 2008 no Brasil, motivo pelo qual foi a 

emissora gaúcha a re-transmitir o evento.   

Durante a realização dos Jogos Olímpicos, o espaço do programa foi 

aproveitado para a transmissão ao vivo das competições, motivo pelo qual não 

houve a produção de matérias jornalísticas, o que aconteceu na semana posterior 

ao encerramento oficial, no episódio do dia 30 de agosto, que será aqui analisado. 

Além do evento propriamente dito, existe outro tema que confere unidade ao 

programa: a participação dos atletas gaúchos, com destaque para o judoca Tiago 

Camilo, a velejadora Fernanda Oliveira e o jogador de vôlei Gustavo Endres.  

                                                 
2
 O time de Carlos Barbosa, ACFB, iniciou no final dos anos 1960, mas teve seus primeiros títulos 

significativos na década de 1990. Nos anos de 1996,1997,1999,2001,2004 e 2008 foi Campeão 
Estadual de Futsal, sendo hoje Hexa-campeão. Em 2001, foi Campeão da Taça do Brasil. Em 2001, 
2004 e 2006, da Liga Nacional. Em 2001, Campeão intercontinental. Em 2001 e 2003, da copa Sul-
Americana e, em 2004, Campeão Mundial. Dessa forma, o time da cidade de 26 mil habitantes 
localizada na região serrana do Rio Grande do Sul alcançou projeção estadual e nacional a partir de 
meados da década de 1990. O que, segundo Hatje, Sanfelice e Carvalho (2001) influencia na prática 
de determinado esporte na sociedade, contribuindo, significativamente, para o seu aumento. 
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A vinheta de abertura do programa é composta inicialmente por diversos 

pedaços de círculos que lembram uma pista de corrida. Eles giram em direções 

opostas em alta velocidade. No círculo do centro, imagens de diferentes esportes se 

fundem, enquanto o nome das modalidades Olímpicas, um após o outro, compõem 

um círculo mais interior. A trilha sugere velocidade e dinamismo até que os círculos, 

sobre outra perspectiva, formam o nome do programa RBS Esporte. Essa é a 

vinheta oficial do programa, não foi elaborada especialmente para a ocasião.  

Em vez disso, optou-se pela elaboração de um clipe, exibido logo após a 

vinheta, que mescla imagens da cerimônia de abertura com a de atletas gaúchos em 

competição durante os Jogos. Plano geral nos 2008 tambores “fou”, tocados em 

sincronia, remontaram à tradição chinesa e ao senso de coletividade. Na cena 

seguinte do clipe, a vitória das velejadoras Isabel Swan e Fernanda Oliveira, seguida 

da subida ao pódio carregando a bandeira do Brasil. Mais uma batida nos tambores 

é seguida pela imagem do jogador de Vôlei Gustavo Endres vibrando em quadra e 

com semblante de satisfação no pódio. Mais uma batida nos tambores é seguida 

pela vitória do judoca gaúcho Tiago Camilo e do recebimento de sua medalha. A 

vinheta se encerra com um plano geral dos 2008 chineses em sincronia e sugere 

que o destaque do programa será para os atletas mostrados nos flashes do clipe. A 

razão disso é o fato de Fernanda Oliveira, Gustavo Endres e Tiago Camilo serem 

medalhistas gaúchos. 

E estrutura do programa se divide da seguinte forma e na seguinte ordem, 

sendo que cada uma destas partes é entremeada por cabeças dos apresentadores, 

como será detalhado ao longo da descrição do objeto: clipe de imagens, escalada, 

reportagem sobre Fernanda Oliveira e reportagem sobre Tiago Camilo no primeiro 

bloco. Reportagem sobre Gustavo Endres no segundo bloco, e reportagem sobre o 

desempenho dos atletas gaúchos não medalhistas, de forma geral, no terceiro e 

último bloco. 

O apresentador Felipe Bueno cumprimenta os telespectadores dizendo:  

 

_ Olá! É muito bom estar de volta depois dos Jogos de Beijing. A 

apresentadora Alice Bastos Neves concorda dizendo:    

_Setembro chegando, mais colorido e a alegria. E no RBS Esporte de hoje 

você vai ver que tem muito romance no ar.  
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As três matérias subseqüentes enfatizam o “clima de romance” dos 

medalhistas gaúchos citados anteriormente. A escalada inicia com imagens do 

jogador Gustavo na sala de estar de sua casa na cidade natal Passo Fundo com a 

mulher e seus dois filhos, com quem, segundo o off, ele pretende passar mais tempo 

a partir de então . O destaque seguinte é para os planos de Tiago Camilo na carreira 

e no amor, ilustrado com imagens do judoca com a namorada que encerra com um 

beijo. Para finalizar, Fernanda Oliveira, diretamente para a câmera, diz que ainda 

está “curtindo” a medalha, mas que vai se dedicar, a partir de então, a “curtir” o 

casamento. O off da apresentadora Alice Bastos Neves destaca: 

 

_Com os românticos medalhistas Olímpicos, o RBS Esporte está começando.  

 

Logo após a vinheta, a apresentadora afirma que foi uma grande surpresa a 

medalha conseguida no iatismo pela dupla brasileira Isabel Swan e a gaúcha 

Fernanda Oliveira, que trouxeram um bronze inédito para o esporte brasileiro. A 

dupla de apresentadores afirma que além do corre-corre com as entrevistas, a atleta 

está passando por uma verdadeira maratona em função dos preparativos do seu 

casamento.  

A matéria inicia mostrando a medalha de bronze dos Jogos de Beijing e 

relacionando a sua beleza com a do sorriso de Fernanda que afirma que o peso do 

prêmio é equivalente ao peso do esforço que teve de ter até alcançar tal conquista. 

No entanto, a matéria não aborda que peso foi esse e, na sua primeira parte, enfoca 

o ineditismo da medalha e deixa a entrevistada falar o que ela representa para o 

esporte brasileiro. Ela enfatiza a importância da vitória no incentivo de novas 

gerações de atletas e no fato dos clubes e confederações, a partir dela, adquirirem 

força, sem maiores explicações de como isso pode ocorrer.  

Em um segundo momento, a matéria ganha outro enfoque, o casamento de 

Fernanda. A única passagem mostra a repórter Alice Bastos Neves em uma igreja 

dizendo que após subir no pódio, o que atleta quer, no momento, é subir no altar. A 

partir desse ponto, a figura da atleta abre espaço para a figura de mulher que sonha 

em se casar e aproveita seu tempo para se preocupar com o lar. Na sala de estar de 

sua atual casa, Fernanda abre os presentes do casamento e confessa a aflição em 

não saber o uso específico de cada peça de um faqueiro que acaba de receber. 

Afirma que, após o quarto ano estudando os diferentes tipos e usos de vela, terá de 
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mudar o seu enfoque e estudar para que serve cada um dos utensílios que começa 

a receber. Após a sonora em que Fernanda confessa a sua maior intimidade com 

assuntos pertinentes a regatas do que a casas, o off seguinte mostra o noivo e uma 

promessa feita por ele de subir no altar usando a medalha. Em sonora, a atleta 

afirma que, em poucos dias, deve entregar a medalha ao noivo para que possa 

começar a ensaiar. Ainda no off, a matéria mostra Fernanda na igreja com a 

medalha e a afirmação da atleta de que o momento será lindo e emocionante. Um 

próximo off usa tal afirmação para comparar a cena descrita do casamento à cena 

da dupla recebendo a medalha Olímpica, e põe as duas conquistas em situação de 

igualdade.  Fernanda avalia o momento afirmando que existe a pretensão de buscar 

uma medalha de ouro no futuro, momento em que também resgata lembranças do 

passado. Lembra que ser medalhista Olímpica era um sonho de infância e que teve 

que abdicar de muita coisa para poder ter realizado esse sonho. Outro sonho, 

segundo ela, o de casar, está sendo realizado no mesmo ano, que, segundo ela, 

ficará marcado para sempre. A matéria se encerra com cena do pódio no momento 

em que a dupla é chamada para receber o bronze.  

A estrutura mesclou offs descontraídos abordando as “duas versões” de 

Fernanda, a esportista e a noiva, com sonoras da atleta em plano fechado e 

destaque para seu sorriso e para a expressão dos olhos. O cenário da entrevista foi 

a beira da piscina de sua casa. Além desse espaço, a matéria explorou imagens da 

igreja em que vai ocorrer o casamento, e da participação da dupla nos Jogos 

Olímpicos, bem como a do noivo no momento em que se falou na sua promessa de 

casar com a medalha no peito. 

A segunda matéria do programa, ainda sobre a temática da vida afetiva dos 

atletas, apresenta o judoca Tiago Camilo, Bronze nos Jogos de 2008. Na cabeça, o 

apresentador Felipe Bueno fala que além de Fernanda Oliveira, o judoca também 

está em clima de romance. Alice Bastos Neves completa com a informação que o 

atleta foi prata nos Jogos de Atenas ocorridos em 2004 e que era uma das 

expectativas de ouro para o Brasil. A dupla de apresentadores afirma que, com sua 

segunda medalha Olímpica, o objetivo de Tiago Camilo é se afastar 

temporariamente dos tatames para poder aproveitar a namorada e planejar o 

casamento.  

Na cena inicial da matéria, o casal aparece de mãos dadas passeando por um 

parque de Porto Alegre ao som da música A Paz de Gilberto Gil. O off inicial foca o 
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rosto dos namorados iluminados pelo som e inicia dizendo que a paz de Tiago 

Camilo tem nome, Alessandra. O atleta aparece em sonora dizendo que ela sofreu 

muito antes dos Jogos, mas que esteve sempre junto apoiando e dando forças. 

Embora ela não fale, também aparece enquadrada nessa cena em que ele segue 

dizendo que o descanso ao lado da namorada é merecido pois ela não pôde ir junto 

para Beijing e teve de torcer à distância. Logo em seguida, ela afirma que os dois se 

gostam muito e é muito bom tê-lo por perto. O próximo off inicia com um contra luz 

fechado no sol. À medida que o quadro vai abrindo, a repórter Karine Alves 

aproveita a imagem para dizer que o brilho do ouro não veio, mas que o casal 

aproveita, junto, a medalha de bronze nessa fase em que as regras podem ser 

deixadas de lado em favor de comer, dormir e namorar bastante. A música é 

interrompida e o off seguinte muda de cena, passa para Tiago vencendo a luta que 

resultou no bronze e recebendo a medalha no pódio, para justificar o gosto que o 

atleta está tendo pelo período de descanso. A repórter diz que o descanso justifica 

os quarto anos de dedicação. Na sonora seguinte, Tiago afirma que foi muito mais 

difícil para ele conquistar o bronze do que o ouro, pelo fato de ter de buscar estímulo 

após ter sido derrotado e excluído da final. A imagem seguinte mostra o atleta, logo 

após a competição, admirando a medalha e chorando. A repórter afirma que tais 

lágrimas se relacionam com a sensação de missão cumprida. O atleta afirma que 

teve de lutar muito, tanto contra o adversário, quanto consigo mesmo. Interpelado 

sobre de onde teria tirado forças, afirma que foi das pessoas que estiveram com ele 

e acreditaram no seu potencial, tais como os familiares e a namorada, além dos 

torcedores de modo geral.  

O off seguinte inicia com imagens de crianças, com raquetes de tênis, 

caminhando pelo parque em que se encontra o casal. A repórter afirma que a 

conquista de Tiago é um modelo para as novas gerações. Nesse momento, a frase 

finaliza em tom interrogativo e descontraído com a seguinte pergunta: de tenistas? A 

resposta vem com as sonoras das crianças. Na primeira delas, o menino Carlo 

Pansera, de 10 anos, aparece abraçando o atleta e dizendo que se orgulha muito 

dele pelo fato de ter lutado pelo Brasil nos Jogos e de ter conquistado, pelo menos, 

um bronze. Em seguida, a menina Victória Rosa, de 11 anos, diz que o momento da 

vitória foi motivo de vibração e emoção para ela. Luiza Mato, de 10 anos, diz que o 

encontro com o atleta no parque jamais será esquecido por ela, pois não são todos 

os dias em que, segundo ela, se tem a oportunidade de encontrar alguém que 
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competiu nas Olimpíadas. A sonora seguinte é do atleta dizendo que nunca deixou 

de aproveitar as oportunidades que, no início da carreira, eram poucas. Afirma que 

isso só foi possível porque contava com um suporte mínimo de sua família que lhe 

permitia se sustentar e treinar. Como todas as coisas, segundo ele, a conquista da 

medalha depende de muito suor e esforço.  

Na passagem, a repórter Karine Alves afirma que depois de subir no pódio em 

Beijing, o atleta deseja subir bem mais alto, no altar. Em seguida, ele conta que 

encontrou a mulher da sua vida e que serão muito felizes juntos. Em relação aos 

planos para os Jogos de Londres em 2012, ao ser perguntado pela repórter, Tiago 

afirma que tem muita coisa para melhorar e que vai adquirir experiência ao longo 

dos quatros anos que antecedem o evento. Alessandra fala sobre a data aproximada 

do casamento e a matéria encerra com a imagem de um beijo do casal.  

O segundo bloco inicia com uma matéria sobre o jogador de vôlei Gustavo 

Endres. Antes de chamar os comerciais, a dupla de apresentadores do programa diz 

que o atleta dá adeus à Seleção Brasileira e que tem planos de curtir a família. 

 Na cabeça da matéria, Alice Bastos Neves diz que ele já entrou para a 

história, mas que decidiu que não vai mais vestir “a amarelinha”. Felipe Bueno diz 

que estão falando de Gustavo Endres e Alice completa com a informação de que ele 

brigou com Bernardinho, mas que também fez o técnico chorar. A matéria inicia com 

a imagem do atleta em quadra, seguida de imagens de sua terra natal, Passo 

Fundo. Ao fundo, o som do conterrâneo Teixeirinha demarca traços do atleta que 

serão ressaltados ao longo da reportagem. “Me perguntaram se eu sou gaúcho, está 

na cara repare o meu jeito. Sou do Rio Grande lá de Passo Fundo, trato todo mundo 

com o maior respeito” é o trecho escolhido para apresentar o protagonista que 

aparece em quadra abraçando seus colegas. Na primeira sonora, Gustavo afirma 

que o gaúcho é muito forte e que foi isso que ele tentou levar para dentro da 

seleção, composta por atletas com as mais variadas características relacionadas 

com o seu local de origem. Para ele, como afirma, coube a figura de “gauchão 

machão, aquele que briga e xinga”. Diz isso e demonstra ter ficado envergonhado. É 

quando o quadro abre e mostra a esposa de Gustavo também envergonhada com 

as palavras do marido.  

O off seguinte serve para ilustrar tal afirmação. São mostradas imagens de 

um momento dos Jogos em que o atleta discute com o técnico Bernardinho pelo fato 

de não julgar correta a cobrança excessiva que ele estava empregando sobre seu 
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filho e também atleta, Bruno, Ele afirma que com seus filhos não é tão rigoroso e que 

agiu na situação guiado pelo seu lado emocional. Em off, a repórter afirma que tal 

intimidade é possível pelo fato de a convivência entre o atleta e o técnico estar 

completando nove anos, tempo suficiente para fazer o mestre chorar na despedida 

do aprendiz que, aparentemente, conteve a emoção na ocasião. Contudo, é ele 

mesmo que desmente tal impressão. Na sonora seguinte, ele conta um episódio em 

que o colega de seleção Giba foi até seu quarto nos Jogos e chorou pela separação, 

momento em que conteve as lágrimas para consolar o colega de quatorze anos, mas 

que precedeu um choro sozinho, quando Giba deixou o quarto. Segundo a repórter 

em off, as lágrimas escondidas são fruto de uma separação que não poderia ser 

fácil. Gustavo completa o pensamento dizendo que isso se deve a tudo que 

aconteceu durante os Jogos, pelo comprometimento e pelo caráter desse grupo que 

compôs a Seleção Brasileira da qual teve a oportunidade de ser membro. Afirma que 

vai sentir muita falta dos companheiros que compunham uma verdadeira família, 

onde todos se cobravam e se respeitavam, valores que pretende passar para os 

seus dois filhos.  

O off seguinte introduz a temática família com a afirmação que os filhos e a 

esposa Raquel são os principais motivos para que Gustavo deixe a Seleção. Como 

imagens de insert, a família reunida na sala do apartamento em Passo Fundo onde 

as crianças aparecem jogando vídeo-game e demonstram a satisfação de terem o 

pai por perto. Gustavo é, então, retratado como o pai que arruma os brinquedos dos 

filhos, torce por eles e compartilha de momentos de brincadeira ao vídeo-game. Em 

passagem, ele conta que, durante os doze anos de seleção, passava em média 

cinco meses longe de casa durante o ano. O assunto seguinte é o fato de o atleta 

ainda jogar no time Treviso da Itália, motivo pelo qual o idioma daquele país ser 

fluente para toda a família, bem como o que a repórter define por “gauches” dos 

meninos. Gustavo diz que se surpreende com a maneira que os filhos falam e, em 

tom humorado, diz que aproveita para repreendê-los e induzi-los a “falar direito”.  

O assunto seguinte aborda os planos do atleta de fixar residência em Passo 

Fundo, devido à paixão manifesta pela Terra Natal. Segundo a repórter, a recíproca 

é verdadeira. São mostradas imagens de Gustavo no centro da cidade, onde gera 

euforia entre os moradores. Uma menina de aproximadamente oito anos pede 

autógrafo ao ídolo, e um senhor afirma que está diante do maior jogador que já 

existiu.  
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Na passagem, Alice Bastos Neves aparece em meio a uma obra. Ela diz que, 

nas quadras, o atleta construiu uma carreira sólida e que a receita de garra, 

determinação e esforço será repetida para construir o seu futuro que se inicia 

naquela obra. Trata-se da academia que ele e a esposa estão montando na cidade. 

A construção, segundo Gustavo, em tom saudosista, remete ao tempo em que seu 

pai tinha uma loja de materiais de construção. O off seguinte afirma que para 

projetar o futuro, nada como lembrar do passado. As imagens mostram os atletas 

separando fotos e notícias em que apareceu para montar os quadros que irão fazer 

parte da decoração do novo empreendimento. Entre as lembranças, as do tempo em 

que o irmão Murilo ficava na arquibancada assistindo ao irmão. Agora é ele que 

representa a família Endres na Seleção Brasileira de Voleibol. Quanto a isso, 

Gustavo diz estar bem representado e que espera que o irmão continue, bem como 

os colegas, agindo dentro de uma rígida disciplina exigida pelo esporte e que, caso 

contrário, ele irá pessoalmente chamar à atenção do grupo. Murilo diz que será 

engraçado ter o seu ídolo como torcedor em uma inversão de papéis.  

A matéria encerra com um off em que a repórter enfatiza que é tempo de 

torcer para que Murilo continue representando bem a família na seleção, enquanto 

Gustavo aproveita a família e projeta o seu futuro. A frase final é a estrofe da música 

de Teixeirinha, a mesma que iniciou a matéria.  

Enquanto esses dois primeiros blocos foram dedicados aos gaúchos que 

trouxeram medalhas dos Jogos Olímpicos de Beijing e seus planos, sobretudo no 

âmbito pessoal, para o futuro, o terceiro e último aborda as expectativas que foram 

frustradas nas mais diversas modalidades, e tenta achar uma explicação para tal 

desempenho por meio de entrevista com especialistas. Da mesma forma como nos 

dois primeiros blocos, os personagens abordados são atletas gaúchos.   

O segundo bloco encerra com o comentário de Felipe Bueno de que as 

quinze medalhas deixaram uma sensação de que faltou algo para o Brasil. Alice 

Bastos Neves lança a pergunta do que é preciso para o país se tornar uma potência 

Olímpica e afirma que as respostas estarão no bloco seguinte.  

A cabeça que abre o último bloco inicia dizendo que o programa em questão 

mostrou as modalidades que trouxeram medalha para o Rio Grande do Sul, mas que 

o desempenho dos atletas gaúchos causaram uma certa frustração. A reportagem 

que se segue faz uma brincadeira com os números. Coberto por imagens da 

delegação brasileira ainda no aeroporto rumo a Beijing, o off que abre a matéria faz 
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uma brincadeira com os números. Afirma serem 35 atletas, e que três mais cinco 

contabilizam oito, justamente o número considerado de sorte pelos chineses, nesse 

caso, a superstição indicava bons resultados para os atletas gaúchos nos Jogos. 

Contudo, o maior objetivo deles, a medalha, ficou longe de ser alcançado. Tal 

raciocínio é o que guia a última matéria do programa. A palavra eleita pela repórter 

para tanto é “expectativa”. A partir desse ponto, segue a enumeração de todos os 

atletas gaúchos em quem se depositava alguma expectativa coberta pela imagem 

deles em competição. O primeiro deles é o judoca João Derli, bicampeão mundial. 

Na sonora editada logo em seguida, aparece o atleta chorando e lamentando a 

intensidade da frustração. A segunda a ser abordada é Maira Aguiar. Como diz o off, 

estreante em Olimpíadas com apenas dezessete anos, tais fatores são tidos como 

sinônimos de inexperiência que teria pesado contra a vitória. A próxima a ser 

mostrada é a também estreante Rosângela Conceição, a primeira a representar o 

Brasil na luta. Em seguida aparece a derrota de Débora Nunes para a croata no 

taekwondo. Outro estreante que, segundo o off, deixou a desejar foi Fabiano 

Peçanha no atletismo, mesmo que tenha sido o primeiro atleta gaúcho a chegar a 

uma seleção Olímpica na modalidade.  

Além dos novatos, o off apresenta o remador Anderson Nocetti em sua 

terceira Olimpíada e décima quarta posição. As meninas da ginástica artística 

conseguiram levar o Brasil, pela primeira vez, a uma final por equipes, mas o oitavo 

lugar é anunciado em ar de insatisfação, sobretudo em relação à gaucha Daiane dos 

Santos. A repórter diz que a atleta desejava apagar o quinto lugar alcançado nos 

Jogos de Atenas, mas que acabara em sexto. O mesmo ocorreu com a vela, que 

ficou em sétimo lugar na classe 49 e com a décima oitava posição na classe 470, 

bem com em alguns esportes coletivos.  

O primeiro a ser enumerado é o futebol que, de acordo com a matéria, estava 

sobre a liderança de Ronaldinho Gaúcho. Bem como no handebol em que os 

gaúchos Carlos Dertelo e Deonise Fachinello não passaram da primeira fase.  

Após essa rápida enumeração dos gaúchos que não conseguiram a medalha 

Olímpica, off que durou pouco mais de dois minutos, a conclusão a que se chega é 

que o quadro de medalhas brasileiro dos Jogos de Beijing ficou igual ao dos Jogos 

de Atlanta, 12 anos atrás. Parte-se então para uma possível explicação para esse 

desempenho. O primeiro entrevistado é o ex-jogador da Seleção Brasileira de 

Voleibol, Campeã Olímpica em Barcelona em 1992, Paulão. Ele afirma que nesses 
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dezesseis anos, muita coisa mudou, como questões técnicas e táticas, com o 

objetivo de propiciar melhores condições de jogo aos atletas.  Fala ainda no papel 

da mídia em dar visibilidade ao esporte e ao atleta e da importância da gestão, 

ressaltando a importância de investimentos nas categorias de base. O off seguinte 

aproveita o gancho do incentivo deixado por Paulão para falar sobre o Judô. Ele é 

mostrado como um dos esportes que mais teve incentivo nos últimos quatro anos, 

razão para a grande expectativa de medalhas. A repórter finaliza com a frase: 

conseguiu três, de Bronze. Em seguida, sonora de Tiago Camilo falando que o 

esporte no Brasil está passando por uma fase positiva em relação a investimentos, 

motivados pelo campeonato mundial de 2007. Mas lembra do papel do atleta que 

inclui passar por dificuldades e vencer os possíveis obstáculos.  

O próximo entrevistado é Mosiah Rodrigues, ginasta brasileiro nos Jogos de 

Atenas e comentador do esporte na Rede Globo nos de Beijing. A repórter afirma 

que, a exemplo do judô, a ginástica artística também teve investimentos elevados, 

inclusive com um centro específico de treinamento em Curitiba. A pergunta feita ao 

atleta é se, pela infra-estrutura, a Ginástica Olímpica teria decepcionado. Ele afirma 

que essa não seria a palavra, embora tenha ficado um “gostinho de quero mais” pelo 

fato de ter chegado a Beijing com condições reais de medalha. Segundo ele, uma 

falha foi ter fixado as chances em apenas um ou dois atletas, o que maximiza 

qualquer erro. Para complementar, uma sonora do colunista Luiz Fernando 

Veríssimo dizendo que o talento não falta aos atletas brasileiros, ao contrário do que 

ocorre com o investimento, e ressalta o papel dos clubes sociais no desenvolvimento 

de esportes como o voleibol e o atletismo, usando como exemplo a Sociedade 

Ginástica de Porto Alegre e o Grêmio Náutico União. Mas ressalta que essa 

responsabilidade não deve recair somente sobre os clubes, mas sobre o governo. 

A última sonora do programa conta com a participação do especialista em 

Esportes Olímpicos, Alberto Reppold Filho3. Segundo ele, é a união dos diversos 

componentes do esporte que garantem o seu bom desempenho, além do esforço de 

colocar todos os interesses envolvidos na questão em uma mesma direção. A 

repórter afirma então que o professor ressaltou a importância da educação física 

escolar no desenvolvimento do esporte Olímpico. No entanto, a sonora que se 

segue deixa clara a opinião do entrevistado, que, em momento algum estabelece 

                                                 
3
 Professor da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS -  

e Coordenador do Centro de Estudos Olímpicos da UFRGS. 
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essa relação de causa e efeito, dizendo apenas que pode contribuir, mas 

ressaltando que o papel da educação física é outro. “Nós temos que pensar que o 

papel da educação física na escola é a educação e que ele poderá ter como 

conseqüências contribuir para o desenvolvimento do esporte do Brasil no futuro, não 

há dúvidas sobre isso.” 

O tema educação encerra o programa. Aproveitando o gancho deixado pela 

sonora, a apresentadora lembra o recado deixado pelos chineses na cerimônia de 

abertura e diz que é preciso investir no professor e na educação das crianças a 

exemplo das imagens da cerimônia que encerram o programa.     

 

 

4.3 JORNALISMO ESPORTIVO E OLIMPISMO 

 

 

A vinheta de abertura e encerramento do programa sugere velocidade, o 

conceito sobre o qual ela foi elaborada. Imagens de atletas em competição são 

alternadas indicando que o programa se concentra em abordar o esporte sobre o 

ponto de vista do rendimento e do resultado. Ela sugere ainda que, diferentemente 

dos outros programas da emissora, este não se restringe a abordar o futebol, dando 

visibilidade para uma diversidade de modalidades esportivas. No tocante à 

diversidade apontada por Alcoba (1980/1987), o conceito da vinheta se adéqua a um 

dos preceitos do Jornalismo Esportivo, a diversidade em oposição à restrição ao 

futebol como é freqüente, como salienta o autor, na maioria das coberturas dos 

programas esportivos.  

Contudo, ao restringir-se ao conceito de diversidade e velocidade no 

momento de atuação do atleta nas competições esportivas, a vinheta não dá conta 

do principal preceito do Jornalismo Esportivo, a transposição do âmbito da 

competição para um âmbito cultural e social, ou seja, as conseqüências do esporte 

na sociedade que poderiam ser mostradas, já que a vinheta alterna imagens de 

diferentes esportes de alto-rendimento sendo praticados, pela alternância de tais 

imagens com a dos atletas em seu cotidiano, ou então de valores como o fair play 

em competição, seguido de uma imagem que demonstre a transposição desse valor 

em uma prática social qualquer, não necessariamente dentro de uma competição 

esportiva. Ou ainda, o esporte de um ponto de vista educacional, sendo praticado 
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nas escolas sem compromisso com o resultado, e sim com o desenvolvimento dos 

valores que a filosofia Olímpica carrega consigo como explicitado pelo Barão Pierre 

de Coubertin na Carta Olímpica. Esses são apenas alguns exemplos de abordagens 

que poderiam estender o conceito de esporte e ultrapassar o âmbito competitivo e 

do alto-rendimento, obedecendo ao principal preceito do Jornalismo Esportivo 

definido por Alcoba (1980/1987), passar a realidade e o significado do esporte, 

calcados na filosofia do Olimpismo, através da influência dele na sociedade.  

A análise da vinheta do ponto de vista de seu conteúdo, mais do que a 

análise da “capa” do programa, dá conta de entender a sua proposta, uma vez que a 

construção da vinheta leva em consideração a identidade do programa. A escolha 

da velocidade e dos esportes de alto-rendimento em prática não se deu por acaso, 

antes disso, deixa evidente que tais elementos atuam como Valores-notícia na 

seleção de conteúdos e na construção deles em forma de reportagem.  Uma vez que 

os Valores-notícia são os óculos através dos quais o jornalista enxerga o mundo, o 

mesmo é válido para o profissional responsável pela elaboração da vinheta que, 

independentemente de ter sido um jornalista, levou em consideração um brieffing 

adequado ao conceito, à linha editorial do programa.  

Logo em seguida da vinheta, o clipe com imagens alternadas dos medalhistas 

gaúchos e da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Beijing 2008 deixa 

evidente que o destaque do programa será para os medalhistas do Rio Grande do 

Sul. Tais imagens são as do momento da vitória ou do recebimento da medalha, 

considerados pelo programa como o principal fato dos Jogos Olímpicos a ser 

apresentado para os telespectadores, tanto é que ganham destaque na abertura. 

Nesse momento, três tendências apontadas por Alcoba (1980/1987) podem ser 

percebidas. A primeira delas é a divisão do esporte no jornalismo em níveis locais, 

nacionais e internacionais, com maior destaque ao primeiro e para os feitos dos 

conterrâneos, no caso, dos gaúchos, e sem maior aprofundamento para o fundo 

cultural do esporte. A segunda é a alimentação de paixões nacionalistas e 

triunfalistas, e a terceira é a apresentação de assuntos aparentemente desconexos, 

gerando uma visão rasa do esporte como se ele se encerrasse em si mesmo, sem 

legados e conseqüências sociais e culturais.   

A abertura, mesclando imagens dos três atletas gaúchos medalhistas - 

Fernanda Oliveira, Tiago Camilo e Gustavo Endres -, deixa claro que serão eles o 

assunto central das pautas das reportagens que seguem. Contudo, o último bloco do 
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programa avalia o desempenho dos atletas gaúchos, sobretudo os que não 

conseguiram medalha, mas que, igualmente, mostraram esforço durante os jogos, 

representando o país. Estes não mereceram detalhe na vinheta de abertura que 

deixa claro o reconhecimento apenas para a vitória. Do ponto de vista dos Valores 

Olímpicos e dos princípios fundamentais da Carta Olímpica, a vitória sequer figura 

como princípio, sendo sim uma conseqüência. O Valor do esforço e os legados 

culturais e sociais, contudo, são as balizas do Olimpismo e perdem espaço para a 

vitória no clipe de abertura do programa, deixando claro que os Valores-notícia em 

que o programa se baseia são outros que não os do Olimpismo. De acordo com 

Alcoba (1980/1987), isso é conseqüência de um jornalista que não conhece a fundo 

o assunto de que está falando, ou seja, não tem incorporados a cultura e a filosofia 

do Olimpismo. Não se enxerga os Jogos Olímpicos como uma construção em que o 

passado tem grande peso, nem mesmo com vistas a um futuro de legados a ser 

construído. Alcoba (1980/1987) aponta como conseqüência disso o entendimento do 

esporte como atividade criadora de espetáculo simplesmente. 

Após o clipe de abertura, a cabeça dos apresentadores saúda os 

telespectadores e diz que setembro está chegando com a alegria. Do ponto de vista 

de conteúdo relevante ao entendimento do esporte ou a uma análise dos jogos que 

é a que o programa se propõe, as falas tanto de um apresentador quanto do outro é 

nula. A escalada que se segue mostra imagens dos medalhistas gaúchos em seus 

ambientes pessoais, como a sala de estar de Gustavo Endres, o passeio de Tiago 

Camilo com a namorada Alessandra em uma manhã ensolarada e a imagem de 

Fernanda Oliveira sentada em volta da piscina de sua casa. Tendo em vista que o 

telespectador tem um papel ativo na seleção dos conteúdos que assistirá como 

notícia e reportagem, segundo a abordagem de Neto e Borelli (2002), parte-se do 

pressuposto de que a audiência está interessada somente pela vida pessoal dos 

atletas, não lhes interessando a trajetória e nem mesmo as conseqüências dos 

esportes nas suas vidas em termos de valores, disciplina e convivência que 

aprenderam a partir da prática esportiva.  

Nesse âmbito surge um questionamento interessante: três matérias no único 

programa da emissora, que teriam espaço para abordar as dimensões do esporte do 

ponto de vista Olímpico, se detêm à vida pessoal dos atletas e, mais do que isso, ao 

romance na vida de cada um. Eles são transformados em astros em uma 

abordagem onde o que importa são questões pessoais definidas por Hatje, Sanfelice 
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e Carvalho (2001) como a tendência muito mais informativa do que formativa do 

Jornalismo Esportivo brasileiro. É ainda observado, como Valor-notícia que pauta o 

programa, a tendência aportada por Neto e Borelli (2001) de bisbilhotar a vida dos 

Olimpianos, partindo-se do pressuposto de que conteúdos que dêem conta da 

dimensão cultural e social do esporte não seriam de interesse ou não estariam 

acessíveis ao público. 

Contudo, a acessibilidade se relaciona muito mais com a linguagem do que 

com o conteúdo. Desde que de uma forma clara e objetiva, ela dá conta de 

transformar os conteúdos relativos ao esporte acessíveis a qualquer público. Outra 

peculiaridade da linguagem, de acordo com Neto e Borelli (2002) é conhecer muito 

sobre o que se fala. No programa em questão, que se propõe a um apanhado geral 

sobre os Jogos Olímpicos, assuntos e conceitos referentes ao Olimpismo, filosofia 

que pauta os Jogos e as Olimpíadas não são observados como de propriedade dos 

jornalistas. Caso contrário, não seria usado cerca de dois terços do tempo 

apresentando o clima de romance dos atletas medalhistas gaúchos.  

Considerando a vinheta e o clipe de abertura da mesma forma como as 

reportagens, é possível estabelecer os Valores-notícia que atuaram na elaboração 

da vinheta e, sobretudo, no clipe de abertura, com maior destaque para este último, 

já que foi concebido para o programa em particular. Dentro dos critérios substantivos 

definidos por Traquina (2005), foram observados os Valores-notícia de 

“notoriedade”, “proximidade” e “notabilidade”. O primeiro se refere ao fato de os 

atletas abordados no clipe serem conhecidos dos telespectadores por já terem 

figurado na televisão durante as competições e nas notícias que repercutiram na 

mídia logo após as respectivas vitórias. O segundo, ao fato de os três serem 

gaúchos, como a emissora e o público, e o terceiro ao fato da vitória nas 

competições ser tangível e facilmente assimilada.  

Em relação aos critérios contextuais, a “disponibilidade” foi percebida, tanto 

no tocante às imagens dos Jogos Olímpicos, uma vez que a emissora é afiliada da 

detentora dos direitos de transmissão da edição em questão, quanto no tocante à 

realização das entrevistas, uma vez que os três atletas são gaúchos. A “visibilidade” 

foi outro Valor-notícia encontrado no clipe, devido à qualidade das imagens 

selecionadas e à emoção que evocam as do momento da vitória dos atletas ou do 

recebimento da medalha. Para finalizar a listas de Valores-notícia contidos nos 

momentos significativos em questão, o Valor de Construção “dramatização” pode 
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ser percebido a partir do momento que a seleção de imagens recém citadas 

obedece ao critério de comoção.  

Logo após esses elementos, a primeira reportagem do programa apresenta a 

iatista Fernanda Oliveira, medalha de bronze nos jogos em questão, abordando com 

mais ênfase sua vida pessoal do que o seu legado enquanto atleta. Perceber esse 

fato é possível a partir da detecção dos Valores-notícia observáveis na matéria. O 

primeiro deles é a “novidade”, uma vez que, logo na cabeça da apresentadora, é dito 

que a medalha é inédita para o país, e que sua conquista exigiu bastante sacrifício 

da atleta, sem, contudo, detalhamentos do que necessitou ser feito e que motivos 

puderam atuar para que um país banhado por uma extensa faixa litorânea ainda não 

contasse com tal medalha Olímpica.  

Antes de apresentar o segundo Valor-notícia detectado na matéria, é 

necessária a retomada de um aspecto metodológico importante: o presente estudo 

não se propõe a analisar a cobertura dos Jogos de Beijing, nem mesmo as notícias 

geradas com temática do evento, o objetivo é analisar as reportagens oriundas de 

fatos que já tivessem repercutido no contexto social, o que justifica a escolha de um 

programa de reportagens. Esse parêntese é válido por ajudar a explicar a incidência 

do Valor-notícia “notoriedade”. Quando da veiculação da reportagem, a atleta já 

havia ganho a medalha Olímpica e já havia eclodido no organismo social enquanto 

notícia, o que contribuiu para que sua figura, sobretudo no Rio Grande do Sul, já 

tivesse se tornado notória. Ainda como Valor-notícia de seleção, obedecendo a 

critérios substantivos, o “inesperado” é observável na reportagem, pois a 

apresentadora afirma que a conquista da medalha foi uma grande surpresa, 

contudo, o porquê da surpresa não é abordado.  

Os Valores-notícia de seleção, em seus critérios contextuais encontrados na 

reportagem consistem na “disponibilidade”, uma vez que a atleta é gaúcha, o que 

geograficamente facilita a concessão de entrevista, e o fato de ela ter sido realizada 

logo após a volta da comitiva para o Brasil, momento pós-Jogos Olímpicos que os 

atletas têm para descansar e estão mais disponíveis. Como já era esperando, se 

tratando de televisão e da afiliada da emissora detentora dos diretos de transmissão 

do evento, a “visibilidade” é outro Valor-notícia detectado. Além das imagens da 

dupla de iatista em competição e no pódio, há aquelas gravadas na casa da atleta 

que, embora não se relacionem com o esporte, estão alinhadas ao foco da matéria: 
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a apresentação de Fernanda Oliveira do ponto de vista de mulher que está prestes a 

se casar.  

Do ponto de vista de construção da matéria, a “simplificação” é o Valor-notícia 

mais marcante, pois se refere à preferência por assuntos mais simples e facilmente 

compreensíveis pelo público. Tamanho o grau de simplificação atingido que a 

matéria muda de enfoque em sua segunda parte, parando de falar no esporte, sem 

maiores aprofundamentos, para falar no casamento da atleta, afinal, tal tema é de 

domínio de todos e não exige conhecimento, da mesma forma que não agrega 

nenhum. Outro valor observado é a “personalização”, uma vez que a matéria gira em 

torno de Fernanda, e não do esporte através do qual ela se tornou medalhista 

Olímpica. Mais do que isso, a personalização assume um grau em que a 

entrevistada deixa de ser atleta e assume o papel de noiva que ganha, inclusive, 

maior destaque do que o outro. Dentro desse aspecto, a “consonância” pode ser 

observada à medida que narrativas de casamento fazem parte do repertório da 

maioria dos receptores, ao contrário de temáticas referentes ao iatismo. Em vez de 

buscar ultrapassar essa barreira de conhecimento por meio de uma linguagem 

simplificada, optou-se pela criação de uma narrativa em torno do casamento, dentro 

da qual ficou evidente o Valor-notícia da “dramatização”, a partir o momento que a 

ansiedade pelo casamento e a confiança de que a concretização de seu sonho será 

linda (palavras da entrevistada) viraram focos principais da matéria.  

Dentro da classificação de Valores-notícia definida por Traquina (2005), 

quatro deles podem ser considerados aliados da Educação Olímpica e, 

conseqüentemente, do Jornalismo Esportivo definido por Alcoba (1980/1987). O 

primeiro deles é a “simplificação”, se dividida em dois campos: o da linguagem e o 

do conteúdo. O primeiro obedeceria à orientação pela linguagem direta e 

simplificada visionando o receptor, a fim de detectar que contextualização tornaria o 

conteúdo mais assimilável. Dessa forma, não seria preciso a simplificação do campo 

do conteúdo, podendo-se abordar questões referentes à Educação Olímpica, 

propondo uma leitura mais aprofundada sobre os Jogos Olímpicos, o esporte e o seu 

papel na sociedade, a mesma da qual o receptor faz parte. Nesse patamar, o Valor-

notícia da “relevância” tem um papel fundamental, pois apresenta a maneira como 

os acontecimentos, os conteúdos das reportagens, podem influenciar na vida de 

quem os recebe. Aliada ao conceito de Jornalismo Esportivo defendido por Alcoba 
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(1980/1987), a relevância pode ser considerada o Valor-notícia mais importante, pois 

amplia as fronteiras do esporte, apresentando seus legados culturais e sociais.  

Outros dois Valores-notícia aliados do Jornalismo Esportivo são a 

“amplificação” e a “notabilidade”. Quanto maior a amplificação do acontecimento na 

notícia ou, no caso, na reportagem, maior a chance do ato ser percebido e 

assimilado. O assunto é tratado com tal dimensão que a sua inserção no campo de 

interesse da audiência passa a ser inevitável, porque ela se vê como parte 

integrante daquele acontecimento, fato, ou modo de vida apresentado. Isso não 

significa inventar ou forjar o tamanho dos acontecimentos, mas é uma forma de 

abordar a reportagem sobre um ponto de vista que assuma uma dimensão na vida 

social dos receptores, que são ativos no processo de construção das matérias. Para 

finalizar a lista de Valores-notícia aliados da Educação Olímpica, como passam a ser 

chamados, a “notabilidade” é uma forma de tornar a filosofia do Olimpismo tangível a 

partir da sua ancoração em acontecimentos adequados. Os Jogos Olímpicos seriam 

uma boa oportunidade de abordar questões referentes à Educação Olímpica, tais 

como o desenvolvimento social a partir do esporte, a geração da co-existência 

pacífica e a educação social e moral. Contudo, nenhum desses quatro Valores-

notícia recém apresentados: amplificação, notabilidade, relevância e simplificação 

(apenas no campo da linguagem) foram explorados na reportagem em análise. Os 

três primeiros não foram verificados e a simplificação ocorreu não somente no 

campo da linguagem, como também no campo do conteúdo.  

Do ponto de vista da linguagem, a forma descontraída é típica do Jornalismo 

Esportivo, como define Coelho (2004). A reportagem sobre Fernanda Oliveira, bem 

como as duas que a seguem, possui uma linguagem tão descontraída em que a 

repórter se põe no papel de confidente da entrevistada. Outro indício é o trocadilho 

feito na passagem com os termos “subir no pódio” e “subir no altar”. Em relação à 

simplicidade, clareza e objetividade, a construção da matéria fica dentro do esperado 

e, de acordo com a abordagem de Hatje, Sanfelice e Carvalho (2002) são eficazes 

na construção de uma comunicação de forma efetiva.  A linguagem do Jornalismo 

Esportivo pressupõe também um domínio sobre os conceitos abordados, contudo, 

nenhum conceito que não seja de conhecimento público e popular foi abordado na 

matéria, contribuindo para que a simplicidade não ficasse somente no campo da 

linguagem, e adentre o do conteúdo, como citado anteriormente. Por meio da 

linguagem adotada, os conteúdos apresentados se fazem acessíveis ao público. Tal 
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acessibilidade não acontece, contudo, no significado do esporte, o que não se 

explica por meio da linguagem, mas por meio da abordagem que não prioriza 

interpretar o esporte socialmente. 

Dessa forma, do ponto de vista estrutural, a reportagem se adéqua aos 

preceitos do Jornalismo Esportivo conforme a perspectiva de Alcoba (1980/1987). O 

mesmo não acontece, contudo, no tocante aos conteúdos observados por meio dos 

Valores-notícia, pois segue a tendência apontada por Neto e Borelli (2002) de 

bisbilhotar a vida dos Olimpianos. A tendência de retratar os esportes mais 

conhecidos e populares na prática social também pode ser observada, uma vez que 

o esporte que fez de Fernanda medalhista Olímpica não é abordando, dando espaço 

para questões de sua vida social. A atleta chega a citar em sua entrevista a 

importância da vitória para o incentivo de novas gerações, mas a matéria não dá a 

devida importância para essa parte da sonora, um legado que ajudaria a 

desenvolver o esporte em uma relação em que a mídia auxilia a desenvolver o 

esporte e o esporte, a mídia, conforme a preocupação, contida na Carta Olímpica, 

de que as coberturas jornalísticas auxiliem a desenvolver o esporte, bem como os 

valores e princípios do Olimpismo.  

Durante toda a reportagem, a medalha, enquanto premiação, aparece nas 

cenas e nas falas da entrevistada. Ela chega a dizer que o noivo irá subir no altar 

com a medalha no pescoço. A entrevistada cita também que o peso do objeto é o 

mesmo peso do esforço que ela teve até chegar aonde chegou. Contudo, em 

nenhum momento, tal peso é abordado. O público fica sem saber sobre a trajetória 

da atleta, as dificuldades e as características de um esporte pouco comum na prática 

social. Do ponto de vista de Educação Olímpica, a matéria também deixa a desejar, 

pois somente são apresentados fatos relativos à sua vida pessoal, em uma 

abordagem em que a conquista da medalha se equivale ao momento do casamento, 

personalizando tal conquista, sem apresentar seus prováveis legados sociais. Ainda 

sobre essa perspectiva, a atleta afirma que seu próximo sonho é alcançar o ouro 

Olímpico, lembrando que, para alcançar o bronze, teve de abdicar de “muita coisa”, 

sem explicar, contudo, que “coisas” foram estas.  

A reportagem seguinte apresenta o judoca Tiago Camilo, medalha do Bronze 

nos Jogos Olímpicos de Beijing. É usado como gancho com a matéria anterior o fato 

de o atleta também estar com casamento marcado, temática com que a matéria 

inicia. São observados os mesmos Valores-notícia que na matéria anterior, sendo a 



 62 

abordagem bastante parecida, salvo alguns detalhes que passo a analisar a partir de 

agora. Os Valores-notícia que se repetem em relação à matéria anterior, não serão, 

novamente, detalhados, a fim de evitar que a análise se torne repetitiva, uma vez 

que as conclusões a que se chega em uma reportagem, podem ser aplicadas na 

outra por estarem no mesmo programa.  

Os Valores-notícia “proximidade”, “notoriedade”, “disponibilidade”, 

“visibilidade” e “personalização” aparecem da mesma forma que na reportagem 

anterior.  A “simplificação”, no campo do conteúdo, também deixa a desejar por 

simplesmente citar o esporte. Contudo, foi dado um pouco mais de atenção ao 

significado, do ponto de vista do Olimpismo, para a medalha de bronze, embora isto 

ainda tenha sido feito de forma muito tímida. O conceito superação aparece implícito 

na matéria, mas o domínio dele por parte da repórter deixa a desejar, pois ele 

sequer é citado. Essa tendência, apontada por Alcoba (1980/1987), diz respeito ao 

momento em que Tiago Camilo afirma ter sido mais difícil lutar consigo mesmo do 

que com o adversário, falando ainda na importância do bronze para um atleta que 

tinha perdido a semi-final. Fica evidente a forma como o esporte mexe com o 

psíquico dos atletas e a pressão social pela conquista da medalha, mas isso não é 

tratado na matéria que prefere abordar o atleta do ponto de vista de seu casamento. 

Em outra parte, uma deixa de Tiago Camilo poderia ser melhor explorada, quando 

afirma que está gostando desse momento pós-Jogos Olímpicos pela ausência de 

regras. A disciplina, que seria um dos legados do esporte para a sociedade, 

contribuindo para Educação Olímpica é apresentada com cunho pejorativo. Este 

valor é uma das prerrogativas do esporte, e a busca por ela no meio social 

representaria a transposição de tal valor por meio da Educação Olímpica, como 

aponta Carvalhedo (2001). Outro aspecto apresentado pelo autor, a harmonia por 

meio da integração entre corpo e alma, seria um fator a ser explorado quando o 

atleta afirma ter sido mais difícil lutar consigo mesmo, mas isso acabou não 

ganhando destaque.  

Outro Valor-notícia observado diferentemente em relação à outra matéria foi o 

da “relevância”. Embora pouco explorada ela figura entre os valores constituintes da 

reportagem, mesmo que de forma, aparentemente, não planejada. No momento em 

que Tiago e Alessandra estão passeando pelo parque, e são surpreendidos por um 

grupo de crianças, a repórter afirma que a conquista Olímpica serve como incentivo 

para as novas gerações. Nesse momento ela fala em tom de brincadeira: de 
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tenistas? Como se o esperado fosse somente um incentivo para as novas gerações 

de judocas. Mais uma vez, fica evidente o que Neto e Borelli (2002) chamam de falta 

de domínio sobre os conceitos. A relevância da vitória, ao que parece da afirmação 

da repórter, deveria se restringir ao judô, tratando o esporte como algo dividido, sem 

valores a serem transpostos para a sociedade como um todo.  

A “notabilidade” é outro Valor-notícia que aparece de forma diferente em 

relação à reportagem anterior. É citado, timidamente, um assunto que poderia ter 

sido melhor trabalhado, mas que, mais uma vez, parece ter passado batido pela falta 

de importância dada a ele na reportagem. Tiago afirma que só foi possível ter 

conquistado a medalha porque teve fomento de seus pais e não precisou trabalhar 

para prover o próprio sustento no início de sua carreira, como acontece com 

diversos atletas igualmente talentosos. A falta de incentivo ao esporte seria uma 

abordagem que contribuiria com a Educação Olímpica, uma vez que ele é uma 

maneira de se alcançar, por transposição, padrões éticos e morais benéficos para o 

indivíduo e para a sociedade como um todo. Pode-se se dizer então, que o Valor-

notícia da “relevância”, tido aqui como aliado da Educação Olímpica, aparece de 

forma rasa, quase que imperceptivelmente, na reportagem em questão, fazendo com 

que a probabilidade de o público se dar conta de tal interpretação caia de forma 

grandiosa.  

Para finalizar a análise da reportagem do ponto de vista dos Valores-notícia, o 

“inesperado” não figura na matéria, como na anterior, pelo fato de o atleta já ter 

ganho medalha nos jogos Olímpicos anteriores e estar entre as expectativas para a 

edição em questão. Do ponto de vista da linguagem, a reportagem também se 

enquadra nos preceitos do Jornalismo Esportivo, à medida que é simples, clara e 

objetiva, servindo como veículo eficaz para Educação Olímpica, não fosse a forma 

rasa como os legados sociais da conquista da medalha por Tiago Camilo foi tratada 

no tocante ao conteúdo da reportagem. As duas matérias que acabaram de ser 

analisada tiveram dois pontos em comum, os dois entrevistados serem medalhista 

gaúchos dos Jogos de Beijing, e os dois estarem com casamento marcado. O “clima 

de romance” foi, contudo, destacado em um programa destinado ao esporte e, no 

caso, a um apanhado sobre os Jogos Olímpicos. Para Neto e Borelli (2002), isto 

acaba reafirmando a tendência por “bisbilhotar a vida dos Olimpianos”.   

A terceira matéria que compõe o programa apresenta o também medalhista 

Olímpico em Beijing Gustavo Endres, então jogador da seleção Brasileira de 
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Voleibol. Os Valores-notícia “proximidade”, “notoriedade”, “disponibilidade” e 

“visibilidade” aparecem de forma semelhante que nas reportagens anteriores, com 

uma diferenciação maior para a “proximidade”, uma vez que nesta matéria fica 

evidente, não somente a proximidade geográfica, como também a proximidade 

cultural. São demarcados traços do típico gaúcho em Gustavo, por meio da música 

de Teixeirinha, também de Passo Fundo, proporcionando uma identificação cultural 

com o telespectador. A notoriedade, nesse caso, também pode ser analisada de 

forma diferente, uma vez que o jogador já atuava na Seleção Brasileira de Voleibol 

há nove anos, período de conquista de vários títulos, entre eles, um ouro Olímpico e 

dois Campeonatos Mundiais. Além disso, a notoriedade de Gustavo se relaciona a 

outro Valor-notícia também detectado na reportagem: a “simplificação” no campo da 

linguagem, da mesma forma que nas demais matérias, mas no campo do conteúdo, 

com uma diferença: o voleibol é um esporte mais popular na sociedade do que o 

iatismo e o judô, motivo pelo qual os assuntos referentes a ele são mais facilmente 

assimilados. O que também é possível perceber por meio da “consonância”, pois 

matérias sobre a vitória da Seleção Brasileira de Voleibol em que o jogador Gustavo 

Endres estivesse presente e assumisse destaque já são reincidentes na mídia e 

lembradas pelos telespectadores, ou seja, fazem parte de uma narrativa familiar ao 

público.  

Do ponto de vista da “personalização” a matéria pode ser considerada menos 

concentrada na figura de Gustavo e mais na do atleta. Mesmo ele sendo 

entrevistado na sala de estar de sua casa, na companhia da esposa e dos filhos, 

existe uma maior abordagem sobre o Gustavo jogador da Seleção Brasileira, o que 

pode ser percebido na relação com o Irmão Murilo e com o técnico Bernardinho. Por 

falar nisso, a reportagem apresenta um Valor-notícia não encontrado nas demais, o 

“conflito”, quando é citada e retratada a discussão entre o jogador e o técnico, 

temática que abre a matéria. Ela é também gancho para um trecho que demonstra 

outro Valor-notícia, a “dramatização”, percebida no carinho que o técnico guarda 

pelo jogador. Conhecido pela severidade, ele chegou a chorar no último jogo de 

Gustavo para a seleção, imagens que foram mostradas na matéria. Ela deixou claro 

que a discussão entre os dois não abalou a relação de amizade, respeito e 

admiração existente entre eles. Outro ponto forte em que a “dramatização” se fez 

presente foi o trecho referente à amizade entre o jogador e o colega Giba, quando 
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Gustavo relatou o choro do amigo e seu, em função de sua despedida da Seleção 

Brasileira.  

A “notabilidade” foi melhor abordada porque tornou tangível alguns Valores 

Olímpicos por meio dos planos de Gustavo e da esposa para o futuro, da sua 

observação em relação à disciplina na Seleção Brasileira, na preocupação com a 

atuação do irmão Murilo dentro dos padrões disciplinares esperados pelo atleta, que, 

por transposição, podem balizar a vida dos telespectadores. A disciplina foi tratada, 

nesta matéria, de forma positiva, ao contrário do que aconteceu na anterior. Fica 

evidente que o atleta transpôs tal valor do esporte para a sua vida no momento em 

que planeja e atua na construção do seu futuro, simbolizada pela academia que está 

construindo em Passo Fundo. A construção da matéria levou mais em consideração 

a relação do atleta com o grupo, ao contrário do que aconteceu na matéria sobre 

Fernanda Oliveira que, em momento algum, citou a relação com a dupla Isabel 

Swan. Essa relação apresentada carrega consigo valores importantes como 

companheirismo, convivência pacífica, respeito e disciplina, elementos importante 

para a Educação Olímpica. No momento em que Gustavo exige que a Seleção 

continue treinando de forma disciplinada, ele deixa claro a importância desse valor 

para o bom andamento do esporte e da vida de forma geral.  O telespectador, ao 

assimilar tal conteúdo, pode perceber a disciplina, por transposição, como um valor 

benéfico não somente para o bom andamento de um time em competição, como 

também para o bom andamento da sociedade de forma geral. Desse modo, a 

“relevância” é um Valor-notícia presente na matéria no tocante à transposição de 

valores e ao planejamento de ações para o futuro após o término de uma etapa, o 

que pode ser assimilado pelo telespectador e transposto, também, para a sua vida.  

A “amplificação” também figura como Valor-notícia à medida que o atleta é 

mostrado em contato como seus torcedores. A matéria sai da sala de estar do atleta 

e mostra a admiração dos torcedores e a vontade de que ele voltasse a jogar para a 

seleção. Além disso, é mostrada a vontade geral de que Murilo leve adiante o 

trabalho iniciado pelo irmão. 

Do ponto de vista da linguagem, foi percebido o que Coelho (2004) aponta 

como a flexibilidade da especialização esporte no jornalismo. Com momentos 

épicos, principalmente no início, que apresenta imagens do atleta em quadra ao som 

da música de Teixeirinha. Esse tom, defendido pelo autor, aparece de forma bem 

sucedida na matéria que não extrapola seu uso e consegue, por meio de uma 
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música familiar à maior parte dos gaúchos, público do programa, fazer uma relação 

entre um tipo histórico e o jogador em questão. Tal relação fica ainda mais 

interessante se levado em consideração que Passo Fundo, a terra natal do jogador, 

é a mesma em que Teixeirinha ganhou visibilidade como cantor e cineasta.  

Simplicidade, objetividade e clareza também compuseram a linguagem da matéria 

que, mesmo dentro da temática “clima de romance”, proposta do programa 

apresentada na escalada, conseguiu transcender esse tema sem deixar de falar 

nele. A relação com a família e com a esposa foi abordada, mas não ganhou o papel 

principal da matéria. 

Gustavo apareceu também em contato com torcedores pelas ruas de Passo 

Fundo. Entrevistados demonstraram admiração pelo atleta e o desejo de que o 

irmão Murilo continue representando bem a família na seleção. Murilo também falou 

sobre a sua admiração pelo irmão, lhe desejando bom trabalho e boa sorte. 

Contudo, mesmo Gustavo sendo apresentado como uma figura pública digna de 

admiração dos torcedores e exemplo a ser seguido pelo irmão, houve outras 

temáticas apresentadas pela matéria como os planos para ao futuro, as lembranças 

do passado e a forma descontraída de conviver com os filhos, que balancearam 

umas às outras, impedindo a impressão de sentimento triunfalista que, como define 

Alcoba (1980/1987), deve ser evitado por meio da linguagem. 

Embora o fato de Gustavo Endres ter sido medalhista nos Jogos Olímpicos de 

Beijing, e este um dos motivos por ele fazer parte do programa, a matéria não se 

restringiu à medalha, nem mesmo deu grande destaque a ela. Foi abordada mais 

uma questão cultural e social do esporte, embora de maneira tímida, porque ficou 

mais no âmbito do atleta e não na relevância do vôlei e do fomento de sua prática 

para a sociedade. Do ponto de vista de valores, alguns, como citado anteriormente, 

fizeram parte da matéria e contribuíram como ferramenta de Educação Olímpica.  

A última matéria do programa apresenta, de forma breve e simplificada, todos 

os atletas gaúchos que participaram dos Jogos, mas que não alcançaram medalha. 

É dito que eles decepcionaram nos jogos e que ficou “um gostinho de quero mais”. 

Todas as sonoras da reportagem, bem como os offs, conduzem o telespectador para 

essa impressão. Na própria concepção da matéria pode ser observado o que 

apontam Neto e Borelli (2002) como o resultado da falta de conhecimento do campo 

esportivo que acaba gerando conteúdos superficiais ou errôneos, o que é, segundo 
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Alcoba (1980/1987), o resultado de jornalistas esportivos que não têm incorporada a 

filosofia do Olimpismo.  

São apresentados, um a um, em competição, os atletas gaúchos que não 

conseguiram medalha e, segundo a abordagem do programa, decepcionaram nos 

Jogos Olímpicos. Por todos os atletas da reportagem serem gaúchos, fica evidente o 

Valor-notícia da “proximidade” como critério de seleção de quais seriam abordados. 

Alguns desses atletas recebem destaque devido a sua “notoriedade”, por já serem 

conhecidos de outras competições e serem, de certa forma, expectativa de medalha 

para o Brasil. São eles, Daiane dos Santos, Ronaldinho Gaúcho como integrante da 

equipe de futebol, e o judoca João Derli. Em relação a este último, percebe-se o 

Valor-notícia da “dramatização”, pois é mostrado, em close, o rosto do atleta 

chorando, lamentando a frustração por ter perdido. Apontado por Traquina (2005) 

como um Valor-notícia de Seleção, o “inesperado” pode ser percebido na matéria, 

mas como um Valor-notícia de Construção. É dito pelos repórteres que a comitiva 

brasileira decepcionou nos Jogos, que não eram esperadas apenas 15 medalhas. 

Contudo, a questão de ser ou não inesperado deveria surgir na sociedade, para 

então passar a ser discutida pela mídia. O que se observa é o caminho oposto, em 

que o inesperado não passa de uma afirmação dita no programa, sem elemento de 

comprovação na sociedade. Ainda neste aspecto, é importante ressaltar o que 

Traquina (2005) chama de atitude dos jornalistas sobre a escolha e o manejo dos 

acontecimentos.  O autor faz uma divisão em relação ao posicionamento dos 

jornalistas em diferentes esferas. Como apresentado anteriormente, a segunda delas 

é a Esfera da Controvérsia, onde não reinam consensos sociais, motivo pelo qual os 

jornalistas optam por apresentar os dois lados de determinada questão com o 

mesmo peso. A terceira esfera corresponde ao local em que os jornalistas são 

compelidos a emitir opiniões, atuando como julgadores na chamada Esfera do 

Desvio. 

Na reportagem em questão, a repórter age como se estivesse falando da 

terceira esfera, quando o mais adequado seria da segunda. O desempenho da 

comitiva brasileira é apresentado como reprimível, quando tal afirmação não passa 

da impressão do jornal. Não há evidências consensuais na sociedade a respeito do 

mau desempenho brasileiro nos Jogos Olímpicos de Beijing. Alcoba (1980/1987) 

salienta o cuidado que o jornalista deve ter em relação a este assunto. Para o autor, 

não se pode dizer que o país faz uma campanha desastrosa se não se conhece o 
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valor dos seus rivais. É necessário, em termos de Jogos Olímpicos, um 

conhecimento mais aprofundado sobre conceitos e contextos a fim de evitar 

problemas nos parâmetros de comparação que remetem, inclusive, a abordagens 

jornalísticas de pontos de vista exclusivamente competitivos.   

À medida que isto acontece, o Valor-notícia “simplificação” não se restringe 

ao campo da linguagem, adentrando o do conteúdo, uma vez que as derrotas dos 

atletas gaúchos são mostradas de forma descontextualizada e as análises propostas 

por meio dos especialistas interferidas pelos offs da repórter que, em alguns 

momentos, acabaram desviando o significado da sonora, como acontece com a 

entrevista do especialista em Estudos Olímpicos que afirma que o papel da 

educação física escolar é a educação, mas que pode acabar influenciando no 

desenvolvimento de atletas Olímpicos. A repórter, na busca de um fator que pudesse 

contribuir para um melhor desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos, afirma que o 

professor falou que o esporte na infância ainda é um dos principais caminhos para 

um futuro Olímpico de sucesso. Na realidade, o que o entrevistado disse é que 

existe um conjunto de fatores que atuam nesse sentido, e salientou que o papel da 

educação física na escola é a educação, completando que ela pode contribuir para o 

desenvolvimento do esporte Olímpico no Brasil. Em momento algum ele falou que é 

um dos principais fatores, como afirma a repórter. Além disso, a sonora do 

entrevistado deixa a impressão de que a essência de sua opinião foi cortada, que 

seria a apresentação do conjunto de fatores que cita.   

A “relevância” também aparece como Valor-notícia da reportagem, porém de 

uma forma mais indireta. Na procura de uma explicação para o suposto fraco 

desempenho dos atletas brasileiros, a repórter entrevista uma série de especialistas. 

O primeiro deles, Paulão, ex-jogador da Seleção Brasileira de Voleibol, apresenta as 

mudanças benéficas do voleibol desde 1992, quando foi campeão Olímpico, até o 

momento. Questões como preparação física mais direcionada e menor desgaste dos 

atletas são importantes e relevantes para a sociedade, pois representam um esporte 

mais preocupado com a saúde do atleta. Contudo, a parte da entrevista mais 

destacada é a referente ao aumento dos investimentos no esporte, como uma forma 

de julgar o considerado mau desempenho do judô que teria sido um dos esportes 

com maior investimento. Na fala da repórter “o judô foi um dos esportes que mais 

receberam incentivos nos últimos quatro anos, por isso a grande expectativa de 

medalhas. Conseguiu três, de bronze.” O fato de as medalhas serem de bronze é 
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ressaltado com tom pejorativo, deixando evidente que o programa se pauta no 

resultado, uma abordagem que, segundo Souza (s/d) já não cabe mais.  

A ginástica Olímpica, por também ter recebido estrutura e investimentos, foi 

um dos alvos da matéria. A repórter entrevista o ex-atleta Olímpico, Mosiah 

Rodrigues, perguntando se o desempenho do esporte nos jogos, em relação à sua 

infra-estrutura, decepcionou. A palavra decepcionar aponta a preocupação apenas 

com resultados e com a busca por explicações para as consideradas poucas 15 

medalhas. Os possíveis legados culturais e sociais do aumento de investimento no 

esporte em virtude da visibilidade que vem adquirido sequer são mencionados, e o 

público fica sem saber a seu respeito. Levando-se em consideração que ele é um 

agente ativo na construção do jornalismo, parte-se do pressuposto de que somente 

os resultados interessam ao público. Não lhe é dada a oportunidade de encarar o 

esporte de forma mais ampla, com menos preocupação com resultados, conforme o 

que define Alcoba (1980/1987) como o preceito do Jornalismo Esportivo.  

Em relação à “notabilidade”, os Jogos Olímpicos são usados como gancho 

para discutir questões referentes ao desenvolvimento do esporte Olímpico no Brasil, 

como 1) a necessidade de incentivo por parte dos clubes e sociedades, bem como 

do governo,2) a importância de não investir todas as expectativas em apenas alguns 

atletas e 3) as melhorias na gestão do esporte e nas condições de treino e 

competição dos atletas. Contudo, a repórter, por falta de domínio de conceitos 

referente aos Olimpismo, não consegue se desvencilhar da busca por motivos e 

explicações para um suposto mau desempenho. Dessa forma, todas as temáticas 

introduzidas pelos entrevistados seriam de grande valia se surgidas e interpretadas 

em outro contexto que não fosse a busca por explicação de uma verdade que não 

passa de uma suposição, uma vez que, como afirma um dos entrevistados, há 

muitos fatores que influem no desempenho, um deles, conforme salienta Alcoba 

(1980/1987) é o valor dos rivais, motivo pelo qual a informação em nível 

internacional, como é o caso dos Jogos Olímpicos, necessita de conhecimentos 

complementares, sobre pena de não se apresentar suficientemente convincente e 

aceitável diante do público.  

Para finalizar, a linguagem, bem como nas demais reportagens, foi adequada 

aos preceitos de simplicidade, clareza e objetividade, e ousou em formas mais 

descontraídas de apresentar os conteúdos, o que é típico do Jornalismo Esportivo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É o esporte que alimenta o Jornalismo Esportivo que, por sua vez, contribui 

com a difusão da prática esportiva. Muito mais do que uma obviedade, tal relação foi 

a inspiradora para o desenvolvimento deste estudo, cujo objetivo foi entender como 

ela ocorre e qual a sua resultante na sociedade.  

O jornalismo se pauta em acontecimentos de acordo com a sua 

especialização. No caso do Jornalismo Esportivo, os maiores de todos, considerados 

Mega-Acontecimentos, são os Jogos Olímpicos. Do ponto de vista do esporte, 

também. Contudo, para que os acontecimentos virem jornalismo é necessário o 

empreendimento de uma linguagem sobre eles, o que cabe ao profissional 

responsável por detectar em acontecimentos valores que fazem deles noticiáveis, os 

Valores-notícia, e empreender uma linguagem específica sobre esses 

acontecimentos eleitos, para que eles sejam, então, recebidos e interpretados por 

um público ativo no processo comunicacional.  

A fim de entender como se dá essa relação, no programa RBS Esporte 

destinado a um apanhado sobre os Jogos Olímpicos de Beijing, por meio de 

reportagens, o presente estudo relacionou dois conceitos fundamentais para que os 

Jogos Olímpicos alcancem o seu conjunto de propósitos definido na Carta olímpica: 

a promoção da convivência pacífica, o desenvolvimento do homem de forma 

harmoniosa, o fair play e a igualdade.  

Para isso, foi estabelecida uma relação entre dois conceitos: Valores-notícia e 

Olimpismo. Em relação ao primeiro, foram detectados quatro deles que podem ser 

considerados aliados do segundo conceito, e resultar em Educação Olímpica, de 

acordo com o que sugere a Carta Olímpica. Relevância, Simplificação somente no 

campo da linguagem, Amplificação e Notabilidade deveriam estar presente, dessa 

forma, em todas as reportagens do programa destinado a um apanhado dos Jogos 

Olímpicos, sobre pena de o jornalismo não cumprir com o papel que lhe cabe: a 

difusão e promoção do esporte no tocante aos seus legados, em vez da maior 

atenção ao fator competição que sequer é considerado Olímpico.  

Contudo, nas reportagens analisadas, bem como no clipe de abertura e na 

vinheta do programa, estes Valores-notícia citados acima foram pouco explorados e 

perderam espaço para outros que não se alinham ao Olimpismo e, conseqüente, 
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são nulos no tocante à Educação Olímpica, como foi detectado com a notoriedade, 

que despertou a curiosidade de bisbilhotar a vida dos Olimpianos e a redução de 

trajetórias esportiva a medalhas, em um contexto onde a quantidade é o que mais 

pesa e o que é reconhecido. A abordagem de duas (sobre Fernanda Oliveira e Tiago 

Camilo) das três reportagens cujos focos eram os medalhistas gaúchos demonstra o 

não alinhamento dos Valores-notícia com o Olimpismo, uma vez que a vida pessoal 

deles ganha destaque sobre sua trajetória esportiva ou o que ela poderia resultar 

para a sociedade. 

A reportagem sobre Gustavo Endres é a mais adequada aos preceitos do 

Jornalismo Esportivo que pauta este estudo, pois mostrou o atleta inserido na idéia 

de time; os legados do esporte na sua vida, de acordo com a abordagem que 

considera o passado como construtor do presente com vistas no futuro; e a sua 

relação com a sociedade.  

A última matéria apresenta dois aspectos interessantes, mas controversos: 

positivamente e alinhado aos preceitos do Jornalismo Esportivo, o primeiro deles é a 

proposta de ouvir diversos profissionais a fim de não emitir opiniões não embasadas. 

Contudo, o problema reside na forma como isso tenha sido feito, pois já se partiu às 

tais entrevistas com uma opinião formada, o mau desempenho do Brasil nos Jogos 

Olímpicos, tentando fazer delas instrumentos que referendassem esta idéia.  

O resultado da análise das partes do programa mostra uma pequena 

contribuição com a Educação Olímpica se relacionada com o tempo disponível do 

programa. A maior parte dele se valeu de matérias sobre a vida pessoal dos atletas 

e outra considerável fez uma edição de sonoras de forma equivocada, deixando 

transparecer a opinião de fraco desempenho defendida pelo programa como se ela 

fosse uma verdade incontestável. A fim de comprovar tal tese, não de compreender 

os fatores componentes da atuação dos atletas brasileiros dos Jogos Olímpicos é 

que a última reportagem recorreu aos especialistas.  

Por fim, o esporte apresentado no programa mais se relaciona com a geração 

de espetáculo do que com a geração de Educação Olímpica, que seria alcançada 

por meio do oferecimento aos telespectadores de ferramentas que lhes 

possibilitasse a compreensão do esporte de forma mais ampla, do ponto de vistas de 

construção social e de geração de legados. Para isso, seria preciso um maior 

conhecimento da filosofia do Olimpismo por parte dos repórteres e editores para que 

os Valores-notícia fossem definidos com base nos Valores Olímpicos fazendo com 
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que as reportagens fossem válidas do ponto de vista da informação, abrindo 

possibilidade de resultarem em formação, parte que ficaria a cargo dos 

telespectadores enquanto agentes ativos do processo, que necessitariam apenas de 

ferramentas que lhes possibilitasse chegar a entendimentos do esporte da forma 

ampla como é tratado na Carta Olímpica.  
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