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RESUMO

A presente análise é uma contribuição teórica à Sociologia do

Jornalismo e à Ciência da Comunicação através da investigação

sobre a atual cobertura esportiva na televisão brasileira.

Procuramos encontrar uma solução para nosso problema de

pesquisa — a cobertura esportiva na televisão é Jornalismo ou

Entretenimento? — balizados pela hipótese de que a cobertura

esportiva é um Jornalismo diferenciado, mesmo híbrido, que

guarda marcas identitárias inerentes ao meio de difusão.

Argumentamos que, por causa da influência da televisão, a

prática editorial do noticiário esportivo sofreu transformações

ao longo do século XX que contribuíram para o

desenvolvimento de um modelo jornalístico com características

próprias, embora complementares, com relação ao todo do

Jornalismo, o qual, ele mesmo, não ficou imune às novas

tecnologias e às novas demandas de uma sociedade

multifacetada e em constante movimento. O trabalho encerra

uma discussão teórica acerca da natureza do Jornalismo, do

Entretenimento e da Televisão enquanto meio difusor e

modificador de modelos editoriais, além de analisar como

esses três elementos se encontram e interagem na cobertura

esportiva oferecida pela televisão brasileira. Uma discussão

historiográfica acerca da introdução, consolidação e evolução

do noticiário esportivo no Brasil também é levada a efeito ao

longo da pesquisa com a intenção de oferecer uma visão

histórica a respeito de uma prática enraizada na cultura

jornalística nacional.

Palavras-chave: Jornalismo — Esporte — Televisão —

Entretenimento
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ABSTRACT

This analyzis is a theoretical contribution to Journalism

Sociology and to Communication Science through a research

about the current sportive coverage in Brazilian television. We

quest to find a solution to our research problem — is the

sportive coverage in the television Journalism or

Entertainment? — based by the hypothesis that sportive

coverage is a kind of differentiated Journalism, even hybrid,

that has identity traces inherent to diffusion vehicle. We defend

that, because of television influence, news bulletin’s editorial

practice had passed by changes along 20th Century that

contributed to development of a journalistic pattern with own

characters, although complementary, in relation to the whole

of Journalism, which, itself, doesn’t stood immune to new

technologies and to new demands of a many-faceted society in

constant movement. This work brings a theoretical discussion

about the nature of Journalism, Entertainment and Television

as diffuser manner and modifier of editorial patterns, besides

to analyze how these three elements meet and interact in the

sportive coverage offered by Brazilian television. A historical

discussion about introduction, consolidation and evolution of

the news bulletins in Brazil also is made along the work with

intention to offer a historical view in respect to a taken root

practice in the national journalistic culture.

Keywords: Journalism — Sport — Entertainment — Television
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“Na Idade da Mídia, emoção e notícia devem estar juntas. A combinação de

CNN e MTV se tornou uma realidade. A idade da infodiversão já nasceu.”

Neil Lazarus
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INTRODUÇÃO

O problema central desta pesquisa — a cobertura esportiva na

televisão é Jornalismo ou Entretenimento? — é a expressão de uma

inquietação nascida no ambiente profissional. Durante quase cinco anos

trabalhei como produtora de programas esportivos em uma emissora

afiliada da Rede Globo no Maranhão1.

Enquanto profissional percebi que as redações de TV

geralmente são dividas em “Departamento de Jornalismo” e “Divisão,

Departamento ou Núcleo de Esportes”, divisão esta nem sempre formal

mas que, implícita ou explicitamente, denota uma rotinização

operacional feita a partir de critérios práticos sobre a utilização dos

equipamentos, distribuição dos jornalistas e do espaço na programação

das emissoras.

Enquanto telespectadora, passei a perceber que a divisão

operacional feita de forma aleatória, sem um critério teórico

identificável, refletia-se no produto que ia ao ar. Os telejornais

esportivos, em todas as emissoras de sinal aberto que acompanhava,

ora pareciam ser regidos por critérios estritamente jornalísticos, ora se

confundiam com programas de entretenimento, como shows,

programas de auditório, de humor, etc., programas que não têm um

compromisso formal com a informação jornalística.

Desta observação articulada entre a profissional e a

telespectadora surgiu o interesse pela realização de uma investigação

acadêmica que pudesse ajudar no esclarecimento de um problema que

não poderia ser solucionado de maneira apriorística e desvinculada do

1 A emissora em questão é a TV Mirante de São Luís e os programas são o diário Globo Esporte
Local e o semanal Esporte 10.
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rigor científico. Isto porque o problema de pesquisa aponta para a

manipulação de conceitos caros ao Jornalismo e à indústria cultural

como um todo.

Discutir se o noticiário esportivo na televisão é Jornalismo ou

Entretenimento sucinta objetivos secundários fomentados a partir de

questionamentos relacionados ao problema principal, como apontar

quais os critérios de noticiabilidade aplicados ao noticiário esportivo na

televisão e identificar possíveis diferenças e semelhanças entre

Jornalismo e Entretenimento no meio audiovisual a partir desses

critérios. Contemplar tais objetivos é contribuir para o aprofundamento

da reflexão teórica sobre o Jornalismo moderno e a sociedade que o

consome.

A caminhada aqui iniciada está balizada por duas hipóteses

centrais. Defendemos, em primeiro lugar, que o noticiário esportivo é

um produto híbrido de Jornalismo e Entretenimento, porque incorpora

características de ambos, sendo que a forma como a informação

esportiva é tratada na televisão tem como principal objetivo divertir e

despertar emoções no público. A segunda é que os critérios clássicos do

Jornalismo são levados em consideração na hora da seleção e

construção das notícias ao mesmo tempo em que aspectos relacionados

com o Entretenimento fazem parte da noticiabilidade inerente ao fato

esportivo.

Assim, o trabalho tentará responder ao problema de pesquisa

através da identificação das características e dos critérios de

noticiabilidade válidos para a matéria esportiva na televisão, porque

acreditamos que a simples contraposição de conceitos — o que é

Jornalismo, o que é Entretenimento — não é suficiente. É necessário

também identificar o que faz um acontecimento virar notícia e como

essa notícia se insere no fluxo televisual para, aí sim, com os conceitos
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em mente e toda a sorte de articulações que ensejam, tencionar com

eles o objeto até a solução, total ou parcial, do problema.

Por isso o ponto de partida é a discussão sobre o Jornalismo na

sociedade contemporânea. Tal discussão perpassa por um breve

resgate histórico dos paradigmas editorias ligados ao surgimento,

consolidação e expansão da imprensa que conhecemos hoje. O impacto

que a televisão impingiu ao Jornalismo e o poder do Entretenimento

disseminado pelos aparatos da indústria cultural também são aspectos

contemplados na construção teórica da pesquisa, para que os conceitos

e práticas inerentes ao jornalismo e concernentes ao caráter e à função

do meio difusor possam ser esclarecidos de maneira satisfatória.

Tal preocupação se justifica porque o objeto estudado é um

produto televisivo sujeito às normas e idiossincrasias do veículo,

inserido em uma grade de programação que, postula-se, tende a

determinar o caráter jornalístico ou não de um programa ou conjunto

deles. A análise tem como marco teórico principal os estudos sobre a

produção da notícia, filão de investigação do jornalismo e das notícias a

partir de sua definição como construção determinada pelas práticas de

uma classe profissional específica.

Atualmente existem inúmeros programas de informação

esportiva nas emissoras de sinal aberto com cobertura nacional. Mas

optamos por desenvolver a pesquisa tendo por objeto o noticiário do

Globo Esporte, totalmente voltado às informações esportivas, e das

matérias sobre esportes do Jornal Nacional, telejornal generalista

voltado para um público mais amplo e heterogêneo, pelos motivos

enumerados a seguir.

De acordo com as sondagens periodicamente divulgadas pelo

Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE), os noticiários da
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Rede Globo são os líderes de audiência na televisão brasileira. Esta é

uma das razões para, de certa forma, ditarem as normas de cobertura

jornalística copiadas e adaptadas pelas demais emissoras. Outro motivo

é que os telejornais globais estão no ar há um tempo considerável — o

Jornal Nacional desde 1969 e o Globo Esporte desde 1978 — garantindo

a estabilidade necessária para que uma pesquisa possa identificar

traços da evolução do trabalho jornalístico neles apresentado.

Os programas passaram por várias reformulações ao longo dos

anos, incorporando avanços tecnológicos, de linguagem e de

tratamento da informação, consolidando um modelo de cobertura e

estabelecendo padrões e critérios de noticiabilidade que acabaram

sendo adotados pelas emissoras concorrentes, o que gerou a

institucionalização de um modelo específico tornado geral.

A escolha dos dois programas para a seleção do corpus não

tem por objetivo a realização de um estudo comparativo sobre o

tratamento da notícia esportiva em dois telejornais voltados para

públicos diferenciados. O objetivo é tão somente verificar se os critérios

de noticiabilidade são os mesmos, independente do horário e do público

para o qual a informação é destinada e do tratamento que uma mesma

informação pode receber em contextos de difusão diversos.

Ou seja: não é objetivo da pesquisa descobrir se no programa

“A” a notícia esportiva é Jornalismo e no programa “B” ela é

Entretenimento. A proposta é observar o conjunto e ver como a

informação esportiva incorpora as marcas do fluxo televisual para

figurar como Jornalismo ou Entretenimento apesar do programa de

veiculação. Por isso, a composição final do corpus é um misto de

reportagens exibidas em um e outro programa porque consideramos ser

o corpus um valioso pano de fundo para empreendermos uma discussão

conceitual entre Jornalismo e Entretenimento.
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O prazo disponível para a realização de uma pesquisa de

Mestrado impôs a delimitação do corpus de pesquisa a um conjunto de

reportagens não muito extenso. Por este motivo, optamos por efetivar o

trabalho a partir da manipulação dos dados obtidos com a observação

de reportagens sobre o futebol, no período de cinco semanas, entre os

dias 22 de abril e 30 de maio de 2005.

A escolha do conteúdo recaiu sobre o futebol por várias razões.

A primeira e mais importante é que o futebol hoje se constitui como o

esporte de maior apelo nacional, detendo mais de 80% do tempo do

noticiário esportivo na televisão. Outra razão é que o próprio

desenvolvimento da imprensa esportiva no Brasil está atrelado ao

desenvolvimento do futebol enquanto esporte profissional e paixão

popular.

Um terceiro motivo é que o futebol ganha espaço regular no

Jornal Nacional independente da ocorrência de competições, o que já

não é observado com regularidade em relação aos demais esportes. Por

último, como a evolução do jornalismo esportivo no Brasil está

intimamente relacionada à evolução do futebol, os critérios e o

tratamento a ele aplicados no noticiário valem para os demais esportes

com as adaptações pertinentes e necessárias.

Mas o futebol por si só gera uma quantidade muito ampla de

informações que viram notícia, principalmente porque existe uma

grande variedade de competições que acontecem simultaneamente

envolvendo os times brasileiros e a própria seleção nacional. A

necessidade de delimitar ainda mais o corpus nos levou então a optar

apenas por aquelas reportagens relacionadas com o Campeonato

Brasileiro de Futebol da Primeira Divisão, disputado por 22 equipes de

todo o país. A gravação dos programas coincidiu com o dia anterior ao

início do torneio.
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Além da gravação do material, o percurso metodológico incluiu

o levantamento bibliográfico para uma acurada revisão da literatura

disponível sobre Jornalismo, Jornalismo Esportivo, Televisão,

Telejornalismo e Entretenimento. Pela dificuldade em encontrar dados

sobre a mídia esportiva pertinentes à pesquisa documentados na

literatura, recorremos a entrevistas com jornalistas e pessoas ligadas à

memória esportiva e a textos, reportagens televisivas e pesquisa de

campo em bibliotecas e arquivos públicos com o objetivo de encontrar

indícios que guiassem a busca por respostas às dúvidas que surgiam,

especialmente sobre a história do jornalismo esportivo no Brasil.

Confrontamos ainda os resultados da pesquisa bibliográfica

que contemplou, entre outros aspectos, estudos sobre Sociologia do

Jornalismo, Teoria da Notícia e Sociologia do Conhecimento, com as

matérias selecionadas, objetivando determinar onde teoria e prática se

aproximam e se distanciam no jornalismo esportivo. Já as reportagens

foram analisadas individualmente levando-se em consideração o

conteúdo, a forma e a construção discursiva de cada uma. O resultado

da pesquisa está expresso em um texto estruturado em cinco capítulos,

além da conclusão e desta apresentação, divididos em três partes que

formam um todo interligado pela retomada de conceitos e discussões.

A primeira parte, denominada “Primeiro Tempo”, comporta

dois capítulos. “O Jornalismo que a sociedade consome: um pensar

teórico”, é uma retomada histórica do Jornalismo enquanto prática,

conteúdo e conceito. É aqui que defendemos uma proposta de definição

de Jornalismo a ser utilizada no trabalho. Para chegar a uma

conceituação satisfatória do ponto de vista de nossos objetivos,

iniciamos o capítulo discutindo as condições para o aparecimento da

imprensa, contemplando ainda uma reflexão sobre os aspectos

históricos que condicionaram importantes mudanças no paradigma

editorial do Jornalismo em sua fase de consolidação e expansão.
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Também atravessamos a discussão sobre o porquê das notícias

serem como nos apresentam os meios de comunicação, apontando os

elementos conformadores das notícias válidos para o jornalismo em

geral: os critérios de noticiabilidade que atuam como guias que os

jornalistas usam para determinar que acontecimentos merecem ser

publicizados, como uma forma de emprestar ordem a um caos de

ocorrências da vida cotidiana.

Tal discussão continua no capítulo seguinte, “Televisão e

Jornalismo”, que traz o foco da reflexão para o telejornalismo e as

notícias em um meio audiovisual marcado por constantes de

funcionamento e características de programação. Este segundo capítulo

também encerra uma tentativa de analisar a televisão e o

telejornalismo brasileiros a partir da argumentação acerca das

particularidades que conformam o papel do veículo em nossa sociedade.

Os argumentos aqui apresentados são retomados em todos os capítulos

seguintes, dada a importância da televisão e das práticas incorporadas

ao Jornalismo por causa dela e que se refletem de maneira intensa no

noticiário esportivo.

A segunda parte do trabalho, “Intervalo”, é composta de um

capítulo em que discutimos a aproximação entre Jornalismo e

Entretenimento verificada atualmente nos meios de comunicação, com

ênfase especial ao que acontece na televisão. Nesta etapa do trabalho

buscamos compreender o que seja Entretenimento em uma sociedade

pautada pelos meios de comunicação de massa e como o Jornalismo se

articula com os critérios de publicidade inerentes ao Entretenimento que

comungam semelhança com os critérios de noticiabilidade jornalística.

“Segundo Tempo” é a terceira parte do trabalho, composto por

mais dois capítulos que retomam toda a discussão teórica levantada

anteriormente com foco centrado no noticiário esportivo. O quarto
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capítulo, “Jornalismo Esportivo: além dos resultados”, resgata a

introdução da imprensa esportiva no Brasil como manifestação das

mudanças editoriais proporcionadas pela conjuntura histórica do início

do século XX em um país que importava conceitos e práticas européias

em quase todos os aspectos da vida nacional e que viu em um esporte

europeu sua base de consolidação e expansão.

Além de um histórico sobre a imprensa esportiva no Brasil, o

capítulo discute também o impacto da televisão na mudança dos

paradigmas editoriais de um jornalismo que se definia pela publicação

de resultados e passou a ser pautado pelos bastidores de competições,

pela vida de atletas e por histórias de interesse humano amparadas no

apelo que o futebol desperta em nossa sociedade. As características da

notícia esportiva são comentadas com o objetivo de entender melhor os

critérios de noticiabilidade inerentes a tais acontecimentos.

O capítulo cinco, “Para ser notícia na TV: critérios de

noticiabilidade do esporte”, apresenta os resultados da pesquisa. Todos

os critérios de noticiabilidade válidos para o acontecimento esportivo

identificados no corpus são sistematizados e comentados com o objetivo

de, aí sim, encontrar os elementos que fazem com que a notícia

esportiva seja Jornalismo ou Entretenimento na televisão.

E na “Prorrogação”, são apresentadas as conclusões a que um

trabalho pautado pela dedicação e determinação chegou, com a

consciência de que com esta abordagem ao nosso objeto — o noticiário

esportivo — não se esgotaram as possibilidades para novos enfoques e

novas análises. Daí apontamos encaminhamentos e dúvidas surgidas na

periferia do estudo que possam gerar novas pesquisas, de maneira a

contribuir para o avanço do conhecimento científico em uma área cuja

prática ganha cada vez mais importância nos meios de informação e

entretenimento.
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PPRRIIMMEEIIRROO TTEEMMPPOO

JJOORRNNAALLIISSMMOO EE TTEELLEEVVIISSÃÃOO

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

20

1 O JORNALISMO QUE A SOCIEDADE CONSOME:

um pensar teórico

A natureza do jornalismo está no medo. O medo do desconhecido, que
leva o homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer. E
assim, ele acredita que pode administrar a vida de forma mais estável e
coerente, sentindo-se um pouco mais seguro para enfrentar o cotidiano
aterrorizante do meio ambiente.

Felipe Pena

O que é o Jornalismo, afinal? Relatos sobre acontecimentos

corriqueiros que têm lugar na sociedade? Reflexo, manipulação,

construção ou simples produto da realidade social? Para dar conta do

problema de pesquisa — se o noticiário esportivo na televisão é

Jornalismo ou Entretenimento — é preciso responder primeiro a estas

questões aqui propostas, com a consciência de que definir o que é

Jornalismo é uma tarefa teórica das mais instigantes e ao mesmo

tempo complexas.

Instigante porque o pensar teórico sobre uma prática

enraizada e internalizada na sociedade ocidental requer do pesquisador

não apenas o desprendimento e o rigor que a pesquisa acadêmica

impõe, mas também, e principalmente, o abandono de conceitos pré-

concebidos, de vícios acumulados pelos anos de prática em redação, ao

passo que não se pode esquecer, apesar disso, que o Jornalismo é uma

prática, e precisa ser pensado como uma prática porque é um produto

social.

Complexa tarefa porque não existe uma, nem poucas,

definições do que seja o Jornalismo em uma sociedade livre,

democrática e cada vez mais dependente dos fluxos de informação. É

uma tarefa complexa porque não basta apenas encontrar uma definição
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satisfatória para o Jornalismo sem também ter em conta que existem

outros conceitos subjacentes a este que, igualmente, precisam ser

definidos, nomeadamente, o que é notícia e, por termos como objeto de

estudo um produto de televisão, o que é notícia em televisão, já que

entendemos que a notícia que se vende em um jornal ou revista, não

obstante ser semelhante, tem suas diferenças em relação à notícia que

vai ao ar na televisão. Este capítulo, portanto, vai se ocupar destes dois

conceitos: o que é o Jornalismo, o que é a notícia, para, mais adiante,

avançar na reflexão teórica que nos permitirá dar conta de nosso objeto

de estudo.

A breve resenha histórica da evolução do Jornalismo a ser

apresentada aqui, lembramos, não tem por objetivo uma descrição de

como a técnica de colheita e redação das notícias mudou ao longo do

tempo. O foco está em como o conteúdo informativo passou a

incorporar variadas pautas para atender a diferentes públicos e

interesses e, em sentido mais amplo que extrapola o âmbito deste

capítulo, como o formato de apresentação dado a este conteúdo na

televisão pode interferir na natureza da notícia, a ponto de haver

dúvidas se um determinado tipo de material que vai ao ar pode mesmo

ser classificado como Jornalismo, tendo por Jornalismo a definição que

será adotada neste trabalho.

1.1 Sobre o Jornalismo

Quando, no século XV, Gutenberg introduziu a imprensa no

Ocidente, imprimiu sua primeira Bíblia e inaugurou uma nova ordem

para a circulação do conhecimento, estava também lançando as bases

tecnológicas para o surgimento de uma atividade que se desenvolvia à

medida que acompanhava a consolidação de uma nova classe social: o
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Jornalismo como instrumento para a informação e, até o século XIX,

formação política da burguesia.

No início, a imprensa estava mais para um meio de

desenvolvimento da cultura e do comércio nos centros urbanos que

começavam a se formar na Europa do que para a veiculação de relatos

da vida cotidiana das comunidades. E era muito restrita. Poucas

pessoas sabiam ler. Informações comerciais para orientação dos

negociantes e novidades do mundo conhecido e em descoberta, além de

informações dos governos, eram a matéria básica das gazetas, folhas

de notícias que circulavam nesses centros. Pena (2005:34) situa no

século XVI o surgimento dos ancestrais dos jornais modernos:

Na árvore genealógica dos jornais estão as gazetas, que vêm do
italiano gazzette, a moeda utilizada em Veneza no século XVI.
Elas eram manuscritas, periódicas e apresentadas em quatro
páginas em frente e verso, dobradas ao meio, como um
pequeno fólio, de vinte centímetros de altura e quinze de
largura. Custavam uma moeda, ou seja, uma gazeta. As
notícias eram vinculadas ao interesse mercantil, com informes
sobre colheitas, chegada de navios, cotações de produtos e
relatos de guerras. Vinham de diversos países. Não traziam
títulos, apenas data e local de procedência.

O autor também chama a atenção para o fato de que já nessa

época era comum encontrar relatos sobre as roupas e o comportamento

das pessoas da Corte, sobre casamentos entre nobres e outras

“amenidades”. Ao traçar uma retrospectiva, mas não exaustiva, do

Jornalismo no Ocidente, Pena (Ibdem: 36) mostra que não foi apenas o

comércio o grande propulsor do jornalismo nascente:

Também é preciso registrar que o desenvolvimento da difusão
de informação pública a partir da Europa do século XVI deve-se
não somente ao crescimento do comércio, mas à consolidação
de um modelo de vida urbana e à constituição de um público
leitor. Os acontecimentos históricos são o pano de fundo que
condicionam o aparecimento da imprensa. Neles estão a
ascensão da burguesia e dos valores capitalistas de acúmulo de
bens e competição. Entretanto, é a noção de tempo que vai
efetivar a constituição dos primeiros jornais. Estes serão
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caracterizados por trazerem notícias de todos os gêneros e por
terem atualidade e periodicidade. Daí o termo jornal, que vem
do francês journal, ou seja, diário.

Como o autor considera a periodicidade e a atualidade

princípios básicos para situar o Jornalismo em sua gênese, postula que

as primeiras publicações jornalísticas modernas surgiram no começo do

século XVII em países como Alemanha, Inglaterra e Países Baixos,

consideradas herdeiras legítimas das gazetas venezianas do século

anterior. E que a publicidade e a universalidade acabaram por

juntarem-se à atualidade e à periodicidade como sendo as quatro

características dos jornais modernos.

Mesmo já adotando estes quatro critérios como constituintes

de um Jornalismo que se consolidava como atividade burguesa e social,

as páginas dos periódicos eram predominantemente preenchidas com

opiniões e doutrinas políticas com as quais os (donos dos) jornais se

identificavam e defendiam. Até então, jornalismo era sinônimo de

opinião, de comentário, de análise política e instrumento de divulgação

de idéias, não de notícias, não de fatos, não de acontecimentos. Nas

palavras de Tuchman (1983:30),

Publicados com mais regularidade, geralmente como cartas de
notícias semanais, estavam firmemente ligados aos partidos
políticos, comprados por assinatura e circulavam entre
membros de um partido. Suas colunas eram preenchidas pelo
que hoje chamaríamos “análise de notícias”, incluindo ataques
injuriosos contra os líderes da oposição. Desenhados para a
elite urbana, as assinaturas dos jornais eram caras demais
para os trabalhadores e para o “homem comum”. (tradução
nossa).

Essa forma de fazer Jornalismo não significava que a

informação, a notícia, estivesse ausente por completo das páginas dos

jornais. Significava apenas que a forma de apresentação era diferente e

que “as reportagens não escondiam a carga panfletária, defendendo

explicitamente as posições dos jornais (e de seus donos) sobre os mais
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variados temas. As narrativas eram mais retóricas do que informativas”

(Pena: 2005, 41).

Mas o século XIX trouxe consigo mudanças que acabariam por

transformar a atividade jornalística e fazer nascer um novo modelo, um

novo Jornalismo, um Jornalismo moderno que serviu de base para o

desenvolvimento da atividade que evoluiu durante todo o século

seguinte, tendo se renovado a cada dia. Os jornais, então, passaram a

oferecer informações sobre acontecimentos e não mais propaganda

política. Tal comportamento é conseqüência da Revolução Industrial que

estava em curso. De acordo com Traquina (2004:34)

No século XIX, verificamos a emergência de um novo
paradigma — informação, não propaganda — que é partilhado
entre os membros da sociedade e os jornalistas; a construção
de um novo grupo social — os jornalistas — que reivindica um
monopólio do saber — o que é notícia; e a comercialização da
imprensa — a informação como mercadoria.

Uma mercadoria diferenciada, aliás, porque se trata de um

bem simbólico. O financiamento da imprensa através da publicidade

também contribuiu para a crescente despolitização dos jornais, que

passaram a não depender de recursos partidários. A urbanização

acelerada e a industrialização também contribuíram para que os jornais

abrissem suas páginas para os fatos, notícias sobre acontecimentos

cotidianos e, principalmente, para o homem, o cidadão. Alsina

(1996:14) comenta, inclusive, que “um elemento importante na

sociedade capitalista da época é que a noção de acontecimento é

sempre antropocêntrica. O homem é o centro do acontecimento”.

São os reflexos do Iluminismo e do Positivismo. Com a

valorização do homem e dos métodos científicos a atividade jornalística

passou a ser balizada pelo culto aos fatos, a objetividade, que

recomendava aos jornalistas o distanciamento crítico, o ouvir todos os
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lados de uma questão, a definição do que é notícia e, como sempre se

aperfeiçoando e se adaptando ao momento histórico, a adoção de

critérios para transformar acontecimentos em notícias. A objetividade,

aliás, passou a ser uma metodologia de trabalho para, supostamente,

garantir uma real separação entre o que é fato e o que é opinião sobre

o fato.

O século XIX também viu nascer um tipo de imprensa barata

na Europa e nos Estados Unidos, com forte apelo entre os operários que

se alfabetizavam e que buscavam, além de novidades, a sensação de

fazer parte do tecido social através da leitura dos jornais: a penny

press. O nome deriva do fato de os jornais serem vendidos a um penny,

um centavo. A partir do desenvolvimento da penny press a separação

entre fatos e opiniões se intensificou. Mais baratos, os jornais

aumentavam suas tiragens e atingiam um público cada vez mais

heterogêneo, com demandas e interesses informativos igualmente

heterogêneos e diversificados:

Devido ao objetivo de querer mais leitores, houve a
necessidade de obter uma melhor utilização do espaço do
jornal, ainda muito limitado. Era importante que o espaço
usasse matéria que interessasse às pessoas. Com a maior
diversidade nos assuntos abordados, para além das notícias
sobre a política e o estrangeiro, houve espaço nos jornais da
penny press para publicar notícias sobre os tribunais, a polícia,
os acontecimentos da rua, os acontecimentos locais (Traquina:
2004, 55-56).

Houve espaço também, podemos acrescentar, para as notícias

relacionadas ao esporte enquanto lazer e competição. Naquele período,

a notícia dividia espaço nas páginas dos jornais com a publicação de

folhetins e, inspirados neles, histórias de interesse humano, embora

Kunczik (1997) afirme que três séculos antes assuntos “assustadores” e

“maravilhosos” fossem publicados com certa regularidade nas gazetas
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venezianas. Mas os jornais da penny press sistematizaram a publicação

de temas universais, fossem eles sensacionais ou não (Gabler: 1999).

A competição entre os vários jornais que proliferaram nessa

época levou, no fim do século, a uma divisão do espaço por tópicos ou

editorias (Tuchman: 1983), com departamentos independentes e

critérios próprios de seleção das notícias convivendo lado a lado com os

critérios gerais adotados pelas publicações e com o objetivo de atrair

leitores a partir da identificação destes com os jornais que veiculavam

matérias de seu interesse.

Traquina (2004:35) afirma que o século XIX foi a “época de

ouro da imprensa”, que assistiu a uma rápida expansão dos jornais, ao

nascimento de uma classe de trabalhadores integralmente dedicados à

atividade, a uma mudança de paradigma editorial que, para o autor, foi

“a luz que viu nascer valores que ainda hoje são identificados com o

Jornalismo: a notícia, a procura da verdade, a independência, a

objetividade, e uma noção de serviço ao público”.

Mas o “século das luzes” do Jornalismo não foi uma época

apenas de cultivo de valores considerados elevados nas páginas dos

periódicos. Surgia ali uma imprensa que se ocupava de assuntos

considerados sensacionais, de forte apelo popular, inspirada nas

histórias de interesse humano, ou seja, aquelas que envolviam crimes,

paixões, adultério, escândalos, aberrações da natureza, coisas

consideradas fora do comum. O Jornalismo sensacionalista, a imprensa

marrom, tinha como objetivo entreter, divertir, fazer com que o leitor

encontrasse nas páginas dos jornais assuntos que o fizesse esquecer

seus próprios problemas e se projetar nas histórias que lia:

Para um contingente condicionado por folhetos vulgares de
crimes horrendos, romances sangrentos e melodramas
floreados, as notícias eram simplesmente o conteúdo mais
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emocionante e divertido que um jornal podia oferecer,
sobretudo quando desviadas, como era invariavelmente o caso
na imprensa barata, para as histórias mais sensacionais. Na
verdade pode-se até dizer que os mestres da imprensa barata
inventaram o conceito de notícia porque essa era a melhor
maneira de vender jornal num ambiente dominado pelo
entretenimento. (Gabler: 1999, pp.62-63)

Para o autor, o Jornalismo moderno já nasceu desvirtuado pelo

entretenimento. Mas esta discussão será retomada mais adiante, no

capítulo 3. Por agora, voltamos a nos ocupar do ambiente que

proporcionou o nascimento e o desenvolvimento dos conceitos básicos e

marcos identitários fundamentais da atividade jornalística e que

atravessaram todo o século XX incorporando transformações,

redefinições e adaptações. Nesse ambiente do século XIX, já existia a

plena consciência de que os avanços na transmissão da informação

seriam, para sempre e continuamente, um fator intrínseco ao fazer

jornalístico.

Jornalismo e tecnologia caminham lado a lado e os avanços na

transmissão da informação também imprimiram, e imprimem, novas

maneiras de se produzir Jornalismo. Entre 1844 e 1866 — invenção do

telégrafo e do telégrafo por cabo, respectivamente — o Jornalismo

assumiu um compromisso com a atualidade que até então era

tecnicamente falho. O telégrafo emprestou aos jornais uma identificação

com a atualidade e os jornalistas passaram a trabalhar com a obrigação

maior de fornecer as últimas notícias, “de preferência em primeira mão

e com exclusividade”, como “marco fundamental da identidade

jornalística” (Traquina: 2001, p.38).

Transmitir notícias por telégrafo, porém, era caro, com o preço

da transmissão calculado por palavra. Era preciso encontrar uma

maneira de redigir as notícias de forma a responder suscintamente

todas as questões básicas que um acontecimento levantava. Surgia a
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idéia do lead, o parágrafo guia que deveria responder o que tinha

acontecido, quem estava envolvido, onde e quando havia ocorrido,

como ou de que maneira e por que razões.

A história deveria ser contada a partir do fato mais importante

e todo o acontecimento deveria constar, de forma resumida, no

parágrafo de abertura. Assim, o cliente que recebia a transmissão por

telégrafo podia ter toda a história por um preço menor. E se quisesse —

e pudesse — pagar por mais detalhes, compraria a história por

completo em seus pormenores. Este modelo de redação ficou conhecido

como “pirâmide invertida”2. Pena (2005: pp.48-49), comenta que

Os autores tradicionalmente afirmam que a estratégia ou
estrutura narrativa ‘pirâmide invertida’ surgiu em abril de
1861, em um jornal de Nova York. Pouco tempo depois ela já
era usada pelas agências de notícias, espalhando-se por todo o
planeta, por ser mais prática e com preço mais barato na
transmissão via telegrama, da época; assim, dependendo do
interesse do cliente da agência, o primeiro ou o segundo
parágrafos já seriam suficientes para atender à demanda do
veículo assinante.

Desde então o modelo da pirâmide invertida, a “ditadura do

lead”, era o que assegurava ao jornalista o exercício de uma

objetividade caracterizada pelo contar frio e seco dos fatos, sem

comentários, sem enfeites, pelo menos na abertura das matérias.

Atualmente, o formato da pirâmide invertida ainda é justificado e

prioritariamente utilizado sob a alegação de que o indivíduo não tem

tempo a perder e que por isso precisa de formas rápidas de informação.

2 A técnica da pirâmide invertida, em jornalismo, consiste em apresentar os elementos da
notícia em ordem decrescente de importância. A regra geral diz que primeiro deve vir o fato
mais importante a ser noticiado, para depois a história ser completada com os elementos
secundários. Na construção do texto é preciso responder às seis perguntas básicas do “lead” ou
cabeça da matéria: quem, o quê, quando, como, onde e por quê. O que acontece no texto do
jornalismo esportivo é que existe uma maior liberdade na disposição dos elementos narrativos,
o que permite começar uma matéria mostrando um torcedor comemorando um gol que
aconteceu no meio do jogo e mudou toda a história da partida para só depois mostrar os gols
na ordem em que saíram, por exemplo.
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Nos veículos impressos, a redação telegráfica ainda é uma

norma para a maioria das reportagens. No rádio, frases curtas e poucos

parágrafos, e o enquadramento da notícia em um tempo padrão de um

minuto no noticiário da televisão aberta são manifestações desse

conceito de redação “ágil”, “objetiva”, “sem desperdícios”, herança do

período de consolidação do Jornalismo moderno e seus quatro

fundamentos básicos: universalidade, periodicidade, atualidade e

objetividade.

É também em meados do século XIX que a noção de meios de

comunicação de massa ganha corpo, com os jornais que se tornavam

acessíveis a um número cada vez maior de indivíduos nos grandes

centros urbanos. De acordo com Alsina (1996: 87),

A imprensa se converteu para os cidadãos na principal fonte de
transmissão de acontecimentos. Além disso, diante dos
acontecimentos sociais, a imprensa adotou uma postura mais
ativa; já não se trata de receber a informação e comentá-la, mas
de descobrir o acontecimento (tradução nossa).

A postura mais ativa a que Alsina se refere, do descobrimento

e da busca pelo acontecimento noticiável, chama a atenção para a

institucionalização da figura do repórter que passa a ser função

essencial dentro de uma redação. É ele quem vai atrás da notícia. É ele

quem tem contato com a “realidade” e quem vai contar os fatos a um

público àvido por informação. Ao repórter cabe reportar, não comentar.

Com a figura do repórter, a separação entre fato e comentário, era a

pretensão e o pensamento dominante, estaria sacralizada, embora os

jornais continuassem a oferecer não fatos, mas versões sobre eles, tal

como acontece hoje.

A atividade jornalística passou a ser encarada com seriedade

tanto por parte dos consumidores quanto, principalmente, por parte dos
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produtores. O jornal se consolidava como uma mercadoria rentável,

como um bem social, como instrumento de mediação entre o

acontecimento e o indivíduo que buscava na leitura fosse informação,

fosse divertimento. Amparado pelos métodos positivistas de recolha e

redação da notícia, o Jornalismo passa a ser visto, e definido, como um

“espelho da realidade”:

A metáfora presente nessa teoria é auto-explicativa. Ela foi a
primeira metodologia utilizada na tentativa de compreender
porque as notícias são como são, ainda no século XIX. Sua
base é a idéia de que o jornalismo reflete a realidade. Ou seja,
as notícias são do jeito que as conhecemos porque a realidade
assim as determina. A imprensa funciona como um espelho do
real, apresentando um reflexo claro dos acontecimentos do
cotidiano. Por essa teoria, o jornalista é um mediador
desinteressado, cuja missão é observar a realidade e emitir um
relato equilibrado e honesto sobre suas observações, com o
cuidado de não apresentar opiniões pessoais. Seu dever é
informar, e informar significa buscar a verdade acima de
qualquer outra coisa. Mas, para isso, ele precisa entregar-se à
objetividade, cujo princípio básico é a separação entre fatos e
opiniões. (Pena: 2005, p.125)

O aparecimento da teoria do espelho está relacionada às

mudanças de paradigma editorial que aconteceram no século XIX.

Acreditava-se que, se os fatos substituem as opiniões, a palavra pode

muito bem refletir a realidade. Apesar de outras teorias, ou outras

tentativas de explicar por que as notícias são como são, terem

aparecido ao longo do século XX, até hoje os jornalistas parecem

acreditar que as notícias não são nada além de um reflexo da realidade

(Ibdem).

Porém, longe de simplesmente refletir uma dada realidade,

consideramos que a notícia, o Jornalismo, é produto e produtor da

realidade, na medida em que contribui para construir o que é real para

um público leitor, ouvinte, telespectador. Nesta perspectiva,

concordamos com Traquina (2004: 22), quando afirma que o

Jornalismo é uma atividade intelectual não podendo, por isso, ser
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reduzida ao domínio de uma técnica, de uma linguagem, e os

jornalistas serem reduzidos a simples empregados dos meios de

comunicação: são os jornalistas que decidem o que é notícia, são eles

que estabelecem os critérios que um acontecimento deve obedecer para

ser publicizado.

Em interação com outros profissionais, com as fontes e com o

sistema social, como membros de uma comunidade profissional, os

jornalistas acreditam deter o monopólio do conhecimento sobre o que é

notícia. Mas a pesquisa acadêmica ao longo do século XX tem

demonstrado que é possível avançar sobre esse conhecimento e, mais,

trazer à luz os critérios que os jornalistas utilizam, de forma empírica e

sem reflexão teórica, para selecionar entre milhares de acontecimentos

cotidianos os que vão ser alçados à categoria de notícia e levados ao

conhecimento público.

Não é pretensão, nesta pesquisa, explorar todas as teorias que

explicam o Jornalismo e a notícia. Nosso fundamento teórico baseia-se

em um paradigma que surge nos anos de 1970 e se apóia nos estudos

sobre a Produção da Notícia (Newsmaking). Este paradigma é uma

conjunção de perspectivas teóricas que trabalham o Jornalismo como

lugar de construção do real. Como pontua Traquina (2004:168),

O filão de investigação que concebe as notícias como
construção rejeita as notícias como espelho por diversas
razões. Em primeiro lugar, argumenta que é impossível
estabelecer uma distinção radical entre a realidade e os media
noticiosos que devem “refletir” essa realidade, porque as
notícias ajudam a construir a própria realidade. Em segundo
lugar, defende a posição de que a própria linguagem não pode
funcionar como transmissora direta do significado inerente aos
acontecimentos, porque a linguagem neutral é impossível. Em
terceiro lugar, é da opinião de que os media noticiosos
estruturam inevitavelmente a sua representação dos
acontecimentos, devido a diversos fatores.
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Fatores esses que incluem aspectos da própria organização do

trabalho, questões de orçamento dos media noticiosos, limitações

técnicas e de pessoal, entre outros. Tendo em mente tal perspectiva, é

mister nos ocuparmos do conceito de notícia, fundamental para o

presente trabalho, antes de avançarmos na conceituação do que seja o

Jornalismo na sociedade contemporânea.

1.2 As notícias

Partimos do pressuposto de que as notícias não são meros

reflexos da realidade. Há algo mais profundo, mais complexo, a ser

explorado no estudo delas que são a essência do Jornalismo. É possível

afirmar que cada pesquisador tem seu próprio conceito do que seja uma

notícia jornalística. Assim como, para os jornalistas, notícia é aquilo que

eles publicam, para o grande público, notícia é o que está impresso nos

jornais e revistas, o que vai ao ar no rádio e na televisão, o que está

publicado nos sites informativos na internet.

Por isso, Kunczik (1997:240), afirma que “a notícia

freqüentemente se define de maneira puramente tautológica, no

sentido de que é notícia o que os meios do dia publicam como notícia”.

Altheide (Apud Wolf: 2003, p.196), é ainda mais conciso e diz que “as

notícias são o que os jornalistas definem como tais”. Posição, inclusive,

compartilhada por Herraiz (apud Alsina: 1996, p. 181) que afirma que a

notícia “é o que os jornalistas crêem que interessa aos leitores,

portanto, a notícia é o que interessa aos jornalistas” (tradução nossa).

Mas, porque estes e não aqueles assuntos são publicados como

notícias do dia nos meios de comunicação? O que faz um
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acontecimento, isolado ou não, romper a barreira do anonimato e virar

manchete, reportagem, conteúdo publicável? Por que os jornalistas

definem algumas notícias como tais? Existem critérios, existem valores,

existem regras que são internalizadas pela comunidade jornalística para

dar conta da abundância de ocorrências na sociedade porque o espaço

no jornal é limitado, seja essa limitação espacial ou temporal.

Acontecimentos irrompem a todo instante, em todo lugar, sem

aviso prévio. E, para darem conta do que acontece e selecionar o que

vai ser publicado, os jornais precisam impor ordem ao caos. Precisam

criar regras, compartilhadas pelos jornalistas e internalizadas na cultura

profissional, que facilitem o trabalho de ordenação e seleção.

Para virar notícia, os acontecimentos precisam atender a uma

série de critérios: os critérios de noticiabilidade, definidos por Wolf

(2003:196) como

O conjunto de critérios, operações e instrumentos com os quais
os aparatos de informação enfrentam a tarefa de escolher
cotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de
acontecimentos, uma quantidade finita e tendencialmente
estável de notícias.

Tuchman (1983:58) compara os critérios de noticiabilidade ao

conjunto de sintomas aos quais os doentes em um hospital são

“reduzidos”, para facilitar sua identificação e seu tratamento. Pena

(2005:131), destaca que a noticiabilidade é negociada entre os

jornalistas que exercem as mais variadas funções em uma redação:

repórteres, editores, pauteiros, e outros.

Os critérios de noticiabilidade comportam valores: os valores-

notícia, que são “os tais critérios e operações usados para definir quais

acontecimentos são significativos e interessantes para serem
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transformados em notícia” (Ibdem: pp.130-131). Os valores-notícia são

regras práticas que guiam o trabalho jornalístico na definição do que é

ou não notícia.

Elaborar uma notícia não é simplesmente redigir um texto com

as técnicas exigidas ou recomendadas pelos manuais. Elaborar uma

notícia pressupõe, além desta tradução, o domínio do manejo dos

critérios de noticiabilidade e dos valores-notícia adotados na cultura

profissional e institucional da produção das notícias. É este domínio que

permite aos jornalistas darem ao Jornalismo o caráter de universalidade

que o constitui:

Desastres, dramas, os gestos do dia-a-dia — cômicos e
trágicos — de pessoas vulgares, a vida dos ricos e poderosos, e
temas tão perenes como o futebol (...), todos eles encontram
um lugar regular nas páginas de um jornal. Duas coisas
resultam disto: a primeira é que o jornalismo tenderá a realçar
os elementos extraordinários, dramáticos, trágicos, etc., numa
‘estória’ para reforçar a sua notabilidade; a segunda é que
acontecimentos que maior pontuação tenham num número
destes valores-notícia terão maior potencial noticioso do que os
outros (Hall et alli: 1993, p.225).

A divisão de uma redação em setores temáticos, as editorias, é

uma indicação da existência de rotinas produtivas, tal como numa

indústria que as empresas jornalísticas efetivamente são, com o

objetivo de facilitar e tornar constante a produção das notícias. Mesmo

existindo todo um corpo de critérios e de valores que são comuns a

todas as editorias, cada uma delas tem os seus próprios, pela variedade

e diversidade dos assuntos que tratam entre si e até mesmo pela

concepção do que é notícia para cada seção do jornal.

Em seu estudo sobre as rotinas de produção dos editores do

RJTV, telejornal local da Rede Globo no Rio de Janeiro, Pereira Jr.

(2003) aponta sete critérios de noticiabilidade válidos para o Jornalismo

em geral e um para a televisão em particular, nomeadamente:
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factualidade, despertar o interesse do público, atingir o maior número

de pessoas, acontecimentos inusitados, novidades, personagens e boas

imagens.

De volta às notícias, e assumindo que as consideramos uma

construção que ajuda a criar um mundo possível e, por isso mesmo,

representável jornalisticamente, concordamos com Sousa (2002: 16),

para quem a notícia é uma construção influenciada por fatores pessoais,

sociais, culturais, ideológicos, históricos e tecnológicos. O autor se

baseia nos estudos do historiador da imprensa Michael Schudson, para

quem a ação social, a ação pessoal e a ação cultural, inter-relacionadas,

estão situadas entre as principais explicações do que são e porque as

notícias são como são:

Em conformidade com a ação pessoal, as notícias são vistas
como um produto das pessoas e das suas intenções; a ação
social dá ênfase ao papel das organizações (vistas como mais
do que a soma das pessoas que as constituem) e dos seus
constrangimentos na conformação da notícia; a ação cultural
perspectiva as notícias como um produto da cultura e dos
limites do que é culturalmente concebível no seio dessa
cultura: isto é, uma dada sociedade, num determinado
momento, só consegue produzir uma determinada classe de
notícias.

A reflexão sobre as ações ideológica, histórica e do meio físico

e tecnológico são contribuições do autor à teoria schudsoniana. A ação

ideológica se refere tanto à cultura profissional que define a ideologia

jornalística quanto ao caráter jornalístico de manter em vista as

fronteiras do que seja legítimo e aceitável socialmente. A ação

tecnológica diz respeito às modificações que a tecnologia permite ao

fabrico e à difusão das notícias. E a ação da história em curso nos faz

compreender que em determinadas épocas certas classes de

acontecimentos sejam mais ou menos noticiáveis.
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Assim, a definição do que seja notícia em sentido amplo,

perpassa a discussão não apenas do que seja importante, mas também

destes fatores que concorrem para que esta construção que

identificamos como sendo a notícia seja “uma forma de ver, perceber e

conceber a realidade” (Pereira Jr: 2003, p.64), ou ainda “uma

representação social da realidade cotidiana produzida institucionalmente

que se manifesta na construção de um mundo possível” (Alsina: 1996,

p.18, tradução nossa), um bem de consumo perecível (Tuchman: 1996,

p.181), ou, na conceituação de Martinez Alberto (apud Alsina: 1996,

p.181), um “fato verdadeiro, inédito ou atual, de interesse geral, que se

comunica a um público que pode ser considerado massivo, uma vez que

tenha sido reconhecido, interpretado e valorado pelos sujeitos

promotores que controlam o meio utilizado para a difusão” (tradução

nossa).

Desta forma, concordando com os autores citados, mas

interessados em propor uma visão ao mesmo tempo consoante e

complementar, utilizaremos neste trabalho a conceituação de notícia

enquanto acontecimento tornado público nos meios de comunicação por

obedecer a uma série de critérios estabelecidos pela instituição

publicizadora — jornalistas e empresas jornalísticas —, em

conformidade com fatores como as pessoas e organizações envolvidas

no fabrico da notícia, a cultura, a ideologia, a história, a tecnologia e a

própria sociedade fornecedora da matéria-prima noticiável, sendo

reconhecido como tal pelo público consumidor e que, por isso, irrompe

do mundo cotidiano e ganha espaço na mídia impressa e tempo nos

meios audiovisuais como uma estória do cotidiano.

E o Jornalismo se ocupa deste produto. É a notícia a sua

matéria básica. Existem diferentes notícias, que podem ser dadas em

diferentes formatos. Tuchman (1983: 59) identifica cinco tipos de

notícias: duras, súbitas, brandas ou leves, em desenvolvimento e
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notícias de seqüência. Esta classificação, explica a autora, diferencia

tipos de conteúdos ou de temas.

A notícia dura representa o que é de interesse público,

questões importantes para as pessoas enquanto cidadãs. Já a notícia

branda trata de questões interessantes, comumente identificadas com

relatos de interesse humano. Mas a autora lembra que é difícil

diferenciar se um dado acontecimento é importante ou interessante ou

se é interessante e importante ao mesmo tempo e que, por isso, “o

mesmo acontecimento pode ser tratado como relato de uma notícia

dura ou como relato de uma notícia branda” (Ibdem: p.61, tradução

nossa).

Se existe dificuldade de distinção entre notícias duras e

brandas, o mesmo ocorre entre as notícias súbitas e em

desenvolvimento e as de seqüência. Notícias súbitas e em

desenvolvimento são como subclassificações das notícias duras e, no

caso das súbitas, se definem pelos acontecimentos não programados,

imprevistos, que devem ser processados e publicizados com rapidez. As

notícias em desenvolvimento se referem a situações de emergência,

que não se esgotam em sua irrupção no espaço público e continuam a

gerar fatos novos.

Já as notícias de seqüência são acontecimentos pré-

programados que se constituem numa série de relatos sobre o mesmo

tema e tais relatos são baseados em acontecimentos que ocorrem

durante um determinado espaço de tempo. As referidas tipificações,

porém, não devem ser vistas como classificações fechadas, porque as

notícias são dinâmicas, assim como dinâmicos são a sociedade e o

Jornalismo.
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1.3 Jornalismo: em busca de uma definição

Se a vida social é uma sucessão caótica de acontecimentos, o

Jornalismo pode ser encarado como uma entre muitas formas de tentar

pôr ordem a esse caos ao transformar alguns desses acontecimentos

em notícias (Pena: 2005, p.22), categorizando-os e distribuindo-os por

seções temáticas a partir das características semelhantes que

apresentam, num processo de enquadramento que os torna

reconhecíveis e aceitáveis enquanto notícias por parte da sociedade.

Inúmeras são as tentativas de reduzir esse ordenamento a

uma conceituação satisfatória ou que, pelo menos, contemple um

dentre seus vários aspectos, uma dentre as várias facetas em que se

apresenta. Por isso, há quem defina o Jornalismo a partir de suas

relações com o poder instituído, julgando-o como o quarto poder, ou

como uma forma de reproduzir e manter os processos de dominação na

sociedade capitalista (Marcondes Filho: 1989), ou seguindo esta mesma

linha de raciocínio ao colocá-lo no rol dos “aparelhos ideológicos de

Estado” (Althusser: 1989). O Jornalismo também pode ser definido por

seu caráter industrial, já que produz um tipo de mercadoria ímpar no

contexto da indústria cultural (Adorno e Horkheimer: 2002).

Já outros pesquisadores preferem defini-lo a partir de sua

relação com o tempo, com o espaço e com a sociedade como um todo.

Assim, José Marques de Melo (2003) trabalha com a noção de

jornalismo como “comunicação de atualidades”. Jornalismo também é

um bem social (Pena: 2005), um serviço público (Sousa: 2002), uma

forma de dar voz, teoricamente, a todos os setores da sociedade. Ou

ainda uma arena de representações, um campo ideológico onde se dá a

batalha por mentes e corações (Knightley:2002).
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Jornalismo também é uma atividade definida pelas técnicas

compartilhadas pelos membros da comunidade profissional, técnicas

que dão ao texto jornalístico as características que o distinguem dos

textos artísticos, literários, publicitários, dentre outros. E não apenas as

técnicas de redação, mas o tratamento, o enfoque dado ao material

informativo e o próprio conteúdo veiculado ajudam a definir o que seja

Jornalismo.

Tal como propomos um conceito generalista de notícia para

guiar nossos passos nesta pesquisa, também estamos preocupados em

chegar a um conceito de Jornalismo que possa ser tensionado com o

conceito de Entretenimento nos capítulos seguintes. Se a notícia é uma

construção, e se a definimos sob esta perspectiva, o Jornalismo pode

ser encarado como um grande painel: um catálogo onde as peças que

ajudam a construir a percepção do que é real para o cidadão comum

estão colocadas. É um mosaico de estórias. Traquina (2004:21) diz que

“o jornalismo é um conjunto de ‘estórias’, ‘estórias’ da vida, ‘estória’

das estrelas, ‘estórias’ de triunfo e tragédia”.

Como mosaico de estórias, nada lhe escapa, desde que possa

ser enquadrado no sistema de critérios e valores que os construtores

desse mosaico observam antes de colocar cada peça em seu lugar até

que a figura do que concebem como realidade apareça. Assim,

propomos uma abordagem do Jornalismo enquanto uma atividade

intelectual que reúne um conjunto de técnicas, objetivas e subjetivas,

de publicização de acontecimentos que mobilizam a sociedade e ajudam

a construir uma realidade para o público, através de relatos de estórias

— as notícias — que contemplam todos os aspectos da vida social.

Também ajudam a definir o Jornalismo a natureza dos meios

de difusão da informação. Jornalismo em veículo impresso é diferente

de Jornalismo em veículo audiovisual, embora existam semelhanças e
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linhas norteadoras comuns. Estudos sobre Jornalismo geralmente

versam sobre a imprensa mais propriamente dita, deixando em um

segundo plano o telejornalismo. É quase como se os autores, boa parte

deles e isso sem deixarem explícito em lugar algum, não considerassem

como tal o Jornalismo de televisão. É como se a distância fosse muito

grande, muito intransponível. Reflexão para o próximo capítulo.
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2 TELEVISÃO E JORNALISMO

A informação televisiva é oferecida ao consumo como testemunho do
cotidiano e como espetáculo; é a novela de cada dia.
José Manuel Morán

Sem dúvidas, o Jornalismo praticado pela mídia impressa é

diferente daquele praticado na televisão. São diferenças estruturais

relacionadas com o meio, e a concepção de Jornalismo e de notícia

muda em virtude dessas diferenças. Mas também existem semelhanças,

já que, apesar das particularidades, há uma noção geral de Jornalismo

partilhada pela mídia.

O telejornalismo deve ser pensado como mais um produto da

grade de programação das emissoras, que deve obedecer a um padrão

identitário comum a todos os outros programas, guardadas as

especificidades relativas ao gênero e ao status de cada um. Mas, para

refletir e discutir os conceitos ligados ao telejornalismo, é preciso antes

fazer um exercício de reflexão e discussão sobre o próprio veículo

televisão.

Este capítulo começa, então, com tal exercício. A televisão,

enquanto veículo de comunicação massiva e, no caso da sociedade

brasileira, meio de comunicação por excelência, único modo de contato

com o mundo exterior da maioria dos cidadãos, guarda aspectos que

merecem — e precisam — ser levados em consideração para que se

possa compreender por que o telejornalismo é como é e por que as

notícias em televisão são como são.

Falamos, especificamente, das características do meio, do seu

poder de penetração social, do próprio papel social que a TV

desempenha na sociedade brasileira e de como tudo isso se encontra no
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telejornalismo oferecido na tela. Consideramos útil, também, não deixar

de comentar a influência do modelo oferecido pela Rede Globo na

constituição da identidade televisiva brasileira.

2.1 Televisão: aspectos teóricos

A televisão é um meio de comunicação destinado a um público

imenso, anônimo e heterogêneo, constituindo-se não apenas numa

transformação radical, mas numa revolução comunicacional que

começou com a expansão da imprensa no século XIX, ganhou impulso

com o rádio e o cinema nas primeiras décadas do século seguinte e

levou para dentro dos lares, a partir de 1950, um mundo em sons e

imagens.

Desde a sua inserção no mundo social até hoje, a televisão

passou por inúmeros avanços tecnológicos — introdução do video-tape,

da cor, de novas possibilidades de captação da imagem, etc. — mas seu

caráter permaneceu imutável, qual seja, “reunir indivíduos que tudo

tende a separar e oferecer-lhes a possibilidade de participar de uma

atividade coletiva” (Wolton: 1996, p.15), uma forma de aliança entre o

individual e o coletivo, entre o indivíduo e a comunidade. Desta aliança

é possível apreender quatro aspectos básicos inerentes ao meio e que

ajudam a compreender algumas das características de suas mensagens:

a televisão é um meio massivo, intimista, dispersivo e seletivo (Maciel:

1995).

A televisão é massiva porque seu público é medido sempre em

milhões de telespectadores. Uma mensagem televisiva é abrangente e

não conhece limites, a não ser os técnicos, para a recepção. Hoje não

há quem não assista à TV, que também é um meio intimista porque,
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apesar de se dirigir a um público heterogêneo e numeroso, o discurso é

dirigido a cada telespectador em particular. Desta forma, a televisão se

coloca na articulação entre os níveis individual e coletivo.

Mas, por se tratar de um veículo parte da mobília do lar, a

televisão acaba por ser dispersiva, dividindo as atenções com os

afazeres domésticos, a leitura, os ruídos provenientes da rua ou de

cômodos próximos de onde o aparelho está instalado. Para superar esta

dificuldade, a mensagem deve ser simplificada e atraente. E em

conseqüência de sua dispersividade, ela é igualmente seletiva: nem

tudo o que o telespectador gostaria de ver ele realmente o verá na

televisão.

A limitação de tempo faz com que um telejornal, por exemplo,

faça uma rigorosa seleção do que vai levar ao conhecimento da

audiência. É preciso salientar, porém, que a seleção das mensagens não

parte apenas de quem produz a TV, mas também de quem a assiste

porque a oferta variada de produtos em canais diversos faz com que o

telespectador tenha uma autonomia limitada sobre o que quer ver.

A par destas quatro características básicas, a televisão pode

ser encarada como uma forma de laço social entre os indivíduos que se

projetam nas experiências expostas na tela. A televisão não é apenas o

conjunto de seus programas e conteúdos: é também uma forma de

cultura social que, de acordo com Vilches (1996:13), estabelece uma

relação comunicativa baseada na cumplicidade e não apenas, ou

necessariamente, na intransponível dualidade entre dominantes e

dominados.
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Numa perspectiva próxima, Wolton (1996) defende ser a

televisão generalista3 um meio de forjar — e manter — laços sociais via

um mecanismo de identificação, não de manipulação ou dominação

porque, para o autor, o público saberia assistir às imagens que recebe e

não é “jamais passível, nem neutro. O público filtra as imagens em

função dos seus valores, ideologias, lembranças, conhecimentos”

(Ibdem: p.6). Porém, esta não é a opinião dominante entre os teóricos

que se ocupam da televisão.

A opinião dominante entre os pesquisadores que se dedicam

ao estudo da televisão pode ser sintetizada na afirmação de Bourdieu

(1997:20), para quem a TV explora como nenhum outro meio de

comunicação as paixões mais primárias das pessoas e que, por seu

alcance, ela é um “formidável instrumento de manutenção da ordem

simbólica”, uma ordem de violência e opressão exercida por aqueles

que dominam o acesso aos meios de comunicação, à produção e ao

consumo dos bens culturais, simbólicos. Em última instância, a violência

simbólica seria mais uma manifestação de força do poder capitalista.

Bourdieu se alinha aos intelectuais que têm uma visão próxima

acerca do Jornalismo dentro de uma perspectiva frankfurtiana de que os

meios de comunicação de massa estariam à serviço de uma indústria

cultural alienante:

Uma parte da ação simbólica da televisão, no plano das
informações, por exemplo, consiste em atrair a atenção para
fatos que são de natureza a interessar a todo mundo, dos quais
se pode dizer que são omnibus — isto é, para todo mundo. Os
fatos-ônibus são fatos que, como se diz, não devem chocar
ninguém, que não envolvem disputa, que não dividem, que
formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um
modo tal que não tocam em nada de importante. As notícias de

3 O termo “televisão generalista”, Wolton utiliza em contraposição à televisão temática,
segmentada. A televisão generalista corresponde aos canais abertos que oferecem programas
para todos os tipos de público com os mais variados interesses. A televisão temática é, em
grande parte, os canais fechados que oferecem uma programação montada a partir de
interesses de uma audiência que se restringe aos assuntos enfocados.
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variedades consistem nessa espécie elementar, rudimentar, da
informação que é muito importante porque interessa a todo
mundo sem ter conseqüências e porque ocupa tempo, tempo
que poderia ser empregado para dizer outra coisa. Ora, o
tempo é algo extremamente raro a televisão. E se minutos tão
preciosos são empregados para dizer coisas tão fúteis, é que
essas coisas tão fúteis são de fato muito importantes na
medida em que ocultam coisas preciosas (Ibdem: p.23).

Apesar de não desprezarmos a contribuição teórica tanto do

sociólogo francês quanto daqueles que defendem uma linha similar,

entendemos ser a televisão mais que esse instrumento de dominação e

manutenção de uma ordem burguesa de organização social. Televisão,

concordamos com Machado (2003: pp.10-11), é “um dispositivo

audiovisual através do qual uma civilização pode exprimir a seus

contemporâneos os seus próprios anseios e dúvidas, as suas crenças e

descrenças, as suas inquietações, as suas descobertas e os vôos de sua

imaginação”. 4

Bucci (1996:12) diz para quem julga que a televisão faz o que

bem entende com a audiência que

Não é bem assim (...). ela não determina o que cada um vai
fazer ou pensar, não há um cérebro maquiavélico por trás de
cada emissora procurando doutrinar a massa acrítica (...); a
massa de telespectadores não obedece irrefletidamente o que
vê na televisão; o que acontece é que a televisão se apresenta
com os mecanismos necessários para integrar expectativas
diversas e dispersas, os desejos e as insatisfações difusas,
consegue incorporar novidades que se apresentem
originalmente fora do espaço que ela ocupa e, em sua
dinâmica, vai dando os contornos do grande conjunto, com um
tratamento universalizante das tensões.

4 Uma outra perspectiva conceitual acerca da televisão é oferecida por Muniz Sodré em A
Antropológica do Espelho (Petrópolis: Vozes, 2002): o autor considera que a televisão é a
principal expressão de uma nova forma de vida, a bios-media, em que a vida cotidiana passa
para o campo do virtual e do simulacro na, e graças a, interferência da mídia nas relações
humanas. O homem é, nessa perspectiva, potencial produto e produtor, alimento e alimentador
desse sistema midiático. Não desprezamos a valiosa contribuição do autor, mas, nesta pesquisa
em particular, optamos pelo viés emprestado ao estudo da televisão por Arlindo Machado por
considerarmos mais pertinente aos objetivos específicos deste trabalho.

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

46

Os defeitos tão prontamente apontados e criticados, muitas

vezes são características mal compreendidas da televisão. Por exemplo,

onde Bourdieu vê apenas censura, o que, de fato e no fundo, existe é

um conjunto de rotinas de produção e critérios de noticiabilidade que

ajudam a definir o que é ou não noticiável por se enquadrar ou não nas

regras de produção jornalística5.

Sua tão proclamada superficialidade, tão denunciada

espetacularidade, seu condenado poder de fascínio e sua alegada

alienação cultural encontram explicação teórica na própria constituição

do veículo. Porque a televisão é um eletrodoméstico à procura de uma

necessidade que possa legitimá-la socialmente, conforme comentário de

Sodré (1984:14). Por esta razão, Vilches (1996:15) sai em sua defesa

afirmando que a televisão é uma forma de expressar experiências

culturais e estéticas diversas que acabam por relativizar o conceito de

realidade e, por isso, ele comenta que a televisão não é boa nem má

em si: é apenas um meio que “expõe o mito da sociedade atual através

do narrativo, do fantástico e do ritual da cotidianidade, sem buscar a

objetividade da realidade da forma que fazem as ciências” (tradução

nossa).

Essa diversidade de experiências partilhadas, mediadas pelas

ondas hertzianas, ajuda a construir não apenas os laços sociais, o

sentimento de povo em comunidade como afirma Wolton, mas também

a própria realidade. No caso da televisão brasileira, por exemplo, ela foi

capaz de criar um elo entre os indivíduos de todas as partes do país

forjando uma idéia de identidade nacional, entendendo por identidade a

definição de Castells (1999:22) como sendo “a fonte de significação e

5 Bourdieu toca na questão das rotinas e dos critérios, mas categorizando-os como censura ao
afirmar que “não há discurso (...) nem ação (...) que, para ter acesso ao debate público, não
deva submeter-se a essa prova de seleção jornalística, isto é, a essa formidável censura que os
jornalistas exercem, sem sequer saber disso, ao reter apenas o que é capaz de lhes interessar,
de ‘prender sua atenção’, isto é, de entrar em suas categorias, em sua grade, e ao relegar à
insignificância ou à indiferença expressões simbólicas que mereceriam atingir o conjunto dos
cidadãos” (1997:67).
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experiência de um povo”. Identidade esta talvez não nacional, mas

midiática. Afinal, como afirma Wolton (1996:16),

A força da televisão está no religamento dos níveis da
experiência individual e da coletiva. Ela é a única atividade a
fazer a ligação igualitária entre ricos e pobres, jovens e velhos,
rurais e urbanos, entre os cultos e os menos cultos. Todo
mundo assiste à televisão e fala sobre ela. Qual outra atividade
é, hoje, tão transversal? Se a televisão não existisse, muita
gente sonharia em inventar um instrumento capaz de reunir
todos os públicos.

Mesmo assumindo uma postura otimista, porém crítica, sobre

a televisão, não deixamos de refletir acerca de seu papel político e do

peso das forças econômicas que a viabilizam. Afinal, a TV no Brasil é

um serviço e uma concessão pública que segue o modelo de

organização, administração e gestão da empresa privada que é e que,

por isso, precisa buscar fontes de financiamento na publicidade,

garantida a partir do bom desempenho da audiência de seus produtos.

Mas, outra vez, pontuamos que esta é mais uma característica da TV e

não um defeito inerente.

Ao contrário dos meios impressos, o veículo audiovisual se

organiza em função do tempo, em uma grade de programação que

garante a oferta quase contínua de imagens com prerrogativas e status

diferentes. A programação deve ser atraente o bastante para conquistar

a atenção dos telespectadores e, por meio deles, a dos anunciantes que

possam financiar a sobrevivência dos programas e da própria instituição

televisiva privada.

Neste sentido, a televisão precisa oferecer aquilo que, supõe-

se, o telespectador pretende encontrar nela: entretenimento,

informação, serviços de utilidade pública ou o que quer que seja. Mas,

dada a constituição social e econômica da sociedade contemporânea —

e, assinale-se, não apenas a brasileira —, onde o acesso a variadas
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formas de lazer e bens culturais não está a pleno alcance de todos, a

televisão acabou por transformar-se na maneira mais prática e barata

de entretenimento para a imensa maioria das pessoas. Logo, a

televisão, que é um eletrodoméstico em busca de uma função social

conforme dito anteriormente, acabou por se transformar em um veículo

de entretenimento por excelência.

Não estamos querendo dizer com isso que não haja nada além

de entretenimento na televisão. A informação está lá, a utilidade pública

está lá, uma aparente democratização da informação e de uma forma

de cidadania mediada está lá. Só que está de forma a conservar uma

unidade identitária que leva o telespectador a interessar-se pelo fluxo

televisual como um todo, incluindo os (cada vez maiores) espaços

dedicados à publicidade6.

Assim, a televisão também é um negócio, mas um negócio

diferenciado, tão particular, que mesmo sendo a indústria cultural que

é, força-nos a buscar não apenas explicações econômicas que nos

ajudem a entendê-la e a seus produtos. No caso da televisão brasileira,

por exemplo, e faremos isso mais adiante, é possível apontar para uma

série de fatores históricos interligados aos aspectos econômicos,

políticos, técnicos e sociais que mobilizaram e ainda mobilizam o nosso

sistema audiovisual.

De volta aos aspectos teóricos pertinentes a este tópico, não

podemos deixar de contemplar outra característica fundamental da

televisão nas sociedades contemporâneas: que ela, como todos os outros

media, ajuda a construir uma noção de realidade. Uma realidade

mediada. A realidade tal como a conhecemos é socialmente construída,

não dada aprioristicamente (Berger e Luckmann: 1995). Vários fatores

6 A televisão fica com metade de todos os gastos com publicidade no Brasil, gastos que
representam algo em torno de 1% do PIB (Pereira Jr.: 2002)
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determinam e contribuem para esta construção, não apenas os media —

eles não agem isoladamente, mas são peças fundamentais neste

processo porque a complexidade da vida social contemporânea faz

aumentar a dependência das pessoas pelas imagens (incluindo textos e

narrativas) midiáticas, conforme depreendemos das palavras de Mayo

(2004:16):

A crescente complexidade da vida social faz com que muitos de
seus aspectos escapem à percepção direta, e que por isso
aumente a dependência — de caráter vicário — dos
espectadores com respeito a uns meios de comunicação que,
de maneira massiva e incessante, produzem e difundem
determinadas imagens da sociedade e da realidade (tradução
nossa).

O processo de produção da realidade nos meios de

comunicação é o resultado de uma prática determinada por certas

rotinas submetidas a uma lógica organizacional e profissional que

permitem aos media selecionar o que deve ser publicizado e levado ao

conhecimento público, logo, tornado realidade. Essas rotinas

produtivas, conforme comentadas no primeiro capítulo, obedecem a

uma categorização da matéria-prima — os acontecimentos da sociedade

— de forma a facilitar a montagem de um grande painel do real.

Os acontecimentos sociais passam assim pelo crivo dos

produtores midiáticos que tipificam os fatos em quadros de referência

pré-estabelecidos. O que não se encaixa em nenhum dos quadros

reconhecidos e aceitos pelos media fica fora da realidade midiática,

implicando também sua ausência da realidade do cidadão de uma

sociedade midiatizada.

Cada vez mais as pessoas moldam suas concepções de

realidade a partir da experiência vivida através de uma mediação

televisiva. O que está fora da TV também está fora do alcance de parte
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significativa da sociedade. O que está fora da TV por não se encaixar

em seus quadros de referência também está fora dos quadros de

referência para aqueles a quem a TV é o “espelho do real”.

Mas, que realidade a televisão produz? A realidade televisiva

não pode ser considerada apenas como algo alienado e distante do dia-

a-dia, porque é aí que a televisão vai buscar inspiração. O que acontece

é que a televisão é um aparato de produção cultural que obedece a

critérios próprios para transformar os fatos do cotidiano em ficção,

humor, notícia, aventura, em outras palavras, programação.

O telejornalismo é uma peça chave nessa programação. E é o

produto que reclama credibilidade para que seja aceito como espelho do

real para um público que vê diante dos olhos, numa profusão de

imagens, não apenas um espelho, mas uma janela que se abre para

que ele possa ver — e conhecer — o que está perto e longe, o que lhe

afeta política, social e economicamente e o que lhe distrai, o que lhe

entristece, o que lhe alegra.

O telejornal leva ao telespectador um real fragmentado,

tipificado, categorizado, um mosaico de imagens e um quebra-cabeça

de informações que pautam as conversas das pessoas. O mesmo

acontece com outro produto-chave da televisão brasileira: as

telenovelas. Assim, a televisão fornece a referência sobre o que falar e,

em alguns casos, sobre como falar. É uma força de agendamento social

somente possível em uma sociedade midiatizada, numa redefinição do

espaço público que passa a ser o espaço de uma mídia dominada pela

televisão.
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2.2 A televisão no Brasil

Enquanto que em 1954 os Estados Unidos já viam TV em

cores, o Brasil acumulava uma experiência de apenas quatro anos com

o novo veículo de comunicação. Por iniciativa do empreendedor Assis

Chateaubriand, alguns aparelhos chegaram ao Brasil em 1950, quando

ele inaugurou a TV Tupi em São Paulo.

Ao contrário da Europa, cujas elites receberam a TV com

ceticismo e desconfiança cultural, aqui ela foi logo aceita, adotada pelas

elites como um divertimento que garantia um certo status. Um aparelho

televisor era caro demais para a maioria da população. Mesmo assim, a

TV brasileira já nasceu popular, moldada pela experiência radiofônica

singular que o país havia acumulado e transportado para o novo

suporte. Os primeiros programas, sempre ao vivo, eram cópias

adaptadas dos grandes sucessos do rádio nacional.

Mattos (2002) identifica quatro fases distintas no processo de

implantação, consolidação e expansão do fenômeno no qual a TV se

transformou no Brasil. Essas fases podem ser esquematizadas como se

segue:

• 1955-1965: é a fase elitista. A televisão chega ao Brasil

como privilégio de poucos por causa da particular situação

econômica e social. Os aparelhos eram caros mas os

programas já nasceram populares porque foram levadas

para o vídeo as fórmulas de sucesso do rádio da época. Da

mesma forma que em outros países, os profissionais da

nova mídia também eram provenientes do rádio e do teatro.

Um fenômeno de interação social particular acontecia na

sociedade: os espectadores que assistiam à televisão
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narravam o que viam aos que não tinham a mesma

oportunidade, criando uma nova espécie de laço social.

• 1964-1975: é a fase da expansão e da consolidação. As

classes C e D começam a ter acesso à televisão. É criada a

Embratel — Empresa Brasileira de Telecomunicações. Surge

a TV Globo, inspirada no padrão norte-americano. O período

de expansão coincidiu com o regime militar. A televisão

passa a ser um instrumento de unificação e identidade

nacional. Os militares souberam fazer uso do novo meio

mas não puderam, como ninguém pode, dominar por

completo sua influência. A censura oficial não raras vezes

era contornada pela criatividade dos profissionais que

faziam a TV brasileira na época.

• 1975-1988: é o triunfo da tecnologia que permitiu ao país

ser integrado em rede nacional graças ao satélite Brasilsat.

A televisão já estava presente em praticamente todo o

território brasileiro, consolidando definitivamente seu

caráter de subsidiária da integração do país. Com ela, nem

a Amazônia parecia mais tão distante dos grandes centros,

parte dos mistérios da floresta chegava aos lares em todo o

território, inclusive lá, onde a imensidão de sua natureza

era mostrada para os próprios habitantes por um prisma

novo.

• A partir de 1988: a televisão começa a viver uma fase de

expansão de fronteiras, de internacionalização. As

telenovelas são exportadas para a América Latina, alguns

países da Europa e Ásia. Com o sucesso no exterior, a

dramaturgia brasileira leva consigo a marca do país, a

referência social do contexto em que esta arte se
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desenvolve, desnudando certos aspectos do Brasil para o

mundo. O mercado interno também vive seus dias de

esplendor. Todas as camadas sociais têm acesso à

televisão.

Até 1969, não existia no Brasil nenhuma rede nacional de

televisão. Primeiro, porque até aquela data as condições técnicas ainda

eram precárias e, segundo, porque nenhuma emissora possuía ou

interesse ou recursos para bancar uma expansão desse nível. Assim, os

programas produzidos geralmente no Rio de Janeiro ou em São Paulo

chegavam aos outros Estados com dias, às vezes semanas de atraso.

Mas no fim da década o governo militar comandado pelo

general Costa e Silva colocou em prática um ousado projeto de

integração nacional com a ajuda da televisão e criou, em 1969, a

Embratel, que implantou toda uma moderna rede de infra-estrutura de

comunicações com estações repetidoras de sinais, enlaces de

microondas, satélites e cabos (Caparelli: 2004, p.74). O sistema de

redes, antes restrito às três maiores capitais do Sudeste, pode ser

levado a todo o território brasileiro.

Esse sistema foi inaugurado com o Jornal Nacional, em 1 de

setembro daquele mesmo ano. A TV Globo tornava-se uma rede. E

começava ali a consolidação de um modelo de televisão que se tornaria

hegemônico pelas próximas décadas até os dias atuais. O crescimento

da cobertura oferecida pela Embratel coincidiu com o desenvolvimento

da produção de telenovelas na emissora (Khel: 1986, p.243) e elas se

tornaram a peça estratégica dentro da programação da rede.

A partir dos anos 70, a televisão passou a oferecer uma auto-

imagem ao brasileiro integrado via Embratel, ao nível do imaginário,

com as telenovelas, os telejornais e as transmissões dos jogos da
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seleção brasileira de futebol (Bucci:1996). Mas isso só foi possível

porque a TV Globo já nasceu, em 1965, voltada para um projeto de

longo prazo, o de tornar-se uma rede nacional. As controvérsias em

torno de sua implantação e dos acordos com o grupo norte-americano

Time-Life já foram explorados quase à exaustão por outros

pesquisadores (ver Herz: 1989 e Khel: 1986, em especial) e fogem ao

âmbito maior deste trabalho.

O que nos interessa nessa história é o fato de que, junto com o

capital e o conhecimento trazido pela Time-Life veio também um

modelo de televisão privada, orientada por princípios empresariais

modernos de gestão e produção que diferenciaram a TV Globo das

demais emissoras, o que pode explicar parte de seu sucesso e expansão

até tornar-se, nos anos 70, líder de uma audiência apenas de longe

ameaçada pela concorrência.

Como pontua Khel (1986:181), a influência do grupo norte-

americano também incentivou o aparecimento de talentos locais porque

era preciso adequar o modelo estrangeiro de uma multinacional a algo

próximo da sociedade brasileira, já que havia a necessidade de criar um

elo com sua audiência. Por isso, ao analisar o acordo, Wolton

(1996:159) considera que

Isso não impediu que a televisão brasileira construísse um
estilo original, notadamente na direção dessa estética do
burlesco e da derrisão que tanto agrada ao público brasileiro.
Mas que, por outro lado, distancia-se bastante do gosto norte-
americano. De fato, a Globo coloca-se como uma indústria, um
instrumento de modernização e integração e um fator de
identidade nacional. Ela é um instrumento de cultura de massa
numa sociedade hierarquizada.

Os dois primeiros anos da TV Globo foram marcados por uma

série de erros e acertos para implantar no Brasil uma televisão nos

moldes da norte-americana. Os programas eram populares, produzidos
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sob uma ótica de TV que realizasse programas interessantes do ponto

de vista mercadológico. Dercy Gonçalves, O Homem do Sapato Branco e

Silvio Santos são exemplos dos apelativos usados pela Globo na fase

em que sua consolidação era um desafio maior que a qualidade para

captar audiência. Aos poucos, porém, os programas popularescos foram

sendo substituídos por outros mais elaborados para atrair também uma

audiência de maior poder aquisitivo e, através dela, anunciantes que

podiam pagar mais por um espaço nos intervalos comerciais (Herz:

1989).

Em 1966 a televisão de Roberto Marinho experimentou pela

primeira vez o produto que atualmente é consagrado como líder de

audiência e de rentabilidade: a telenovela. Naquele ano Walter Clark

produziu “Eu compro esta mulher”, em parceria com a mexicana Glória

Magadan. Sucesso no Rio de Janeiro, a diretoria da emissora decidiu

investir no gênero com a contratação de profissionais que já haviam

trabalhado na TV Tupi. Janeth Clair e Dias Gomes tinham como desafio

aproximar a telenovela da realidade brasileira. Desde então, as

produções veiculadas pela Rede Globo são para a percepção popular

como que o espelho da sociedade do país (Ortiz et alli: 1991).

O jornalismo da emissora também contribuiu para transformar

a Globo na televisão do Brasil. O Jornal Nacional é considerado o maior

marco do telejornalismo no país, no ar desde 1969. Uma linguagem

própria passou a ser copiada, a ser padrão para as concorrentes. O

estilo do principal telejornal da rede, porém, era rígido demais e em

1973 foi lançado um programa onde o jornalismo pudesse ser tratado

de maneira mais “leve”. Nascia o Fantástico, uma revista eletrônica

semanal de variedades, entretenimento e informação.

Além das telenovelas e do telejornalismo, outro importante

ponto a ser considerado na análise da consolidação da Rede Globo tal
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como a conhecemos hoje é o esporte, e mais particularmente o futebol.

Existem três programas esportivos de rede: o diário Globo Esporte e os

semanais Esporte Espetacular e Auto Esporte. Enquanto o primeiro está

voltado mais para o noticiário factual, diário, com resultados de jogos e

competições, o Esporte Espetacular semanalmente leva ao

telespectador os bastidores daqueles mesmos jogos e competições. O

terceiro programa, temático, tem no automobilismo e na velocidade a

sua identidade editorial.

Mas não apenas o conteúdo pode explicar o sucesso de

audiência da TV Globo. A organização desse conteúdo em uma grade de

programação com uma marca identitária definida contribui para criar o

hábito de assistir à emissora, conforme explica Khel (1986: 254-255):

Tanto no sentido horizontal (de segunda a sexta pelo menos, e
no caso das novelas e telejornais, de segunda a sábado, o
espectador encontra quase o mesmo tipo de programa de
acordo com os horários: novela às seis e sete, jornal às oito,
novela de novo, show às nove, novela às dez, jornal às onze,
etc.) quanto no vertical (durante um dia inteiro de
programação, um padrão visual, os logotipos, o tipo de
apresentação dos programas definem uma linha contínua que
age no sentido de criar o hábito no espectador e não quebrá-lo
nunca), a TV Globo mantém a homogeneidade do que se
poderia chamar o ‘tom editorial’ da emissora.

Existe hoje uma hegemonia da Globo, mas não um monopólio.

As outras emissoras de sinal aberto (Bandeirantes, Record e SBT,

principalmente) conseguem ser competitivas e impedir o monopólio da

TV privada. No Brasil, inclusive, a televisão privada cumpre o papel que

na Europa é das televisões públicas, o de mantenedora da ordem social

através do controle exercido pela programação (Wolton:1996). Não que

este controle seja total, já que a influência do meio sobre a audiência

varia de acordo com as expectativas de quem recebe as mensagens

veiculadas.
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Outro fator importante a ser considerado é o modo de

funcionamento da TV brasileira que, de acordo com Bucci (1996),

obedece a cinco constantes: o telejornalismo é organizado como um

melodrama; a telenovela funciona como um elo entre o Brasil real e o

Brasil imaginário; reprodução da exclusão social ao mesmo tempo em

que promove a integração; a dependência de eventos que tenham a

pátria por objeto; e a necessidade de ir além de seus limites.

As idéias contidas na primeira constante serão retomadas no

tópico seguinte com mais detalhes tendo em vista ser importante

considerar tal caracterização para chegarmos a um melhor

entendimento do que seja o telejornalismo brasileiro. Também

consideramos necessário dedicar um esforço maior para tratar do papel

da telenovela na constituição de uma identidade televisiva no Brasil por

sustentarmos que a telenovela não é apenas mais um produto de

entretenimento oferecido pelas grandes redes nacionais de televisão.

Esse produto, acreditamos, está de tal maneira enraizado na cultura

televisiva brasileira que todas as outras produções oferecidas na grade

de programação guardam um pouco de suas características, em

especial na TV Globo, onde toda a programação deve seguir um padrão

identitário definido pela rede.

Sobre a terceira constante de funcionamento da televisão

brasileira, Bucci argumenta que mesmo sendo ela um fator de

integração, o veículo também reproduz a exclusão social existente no

país e defende que essa exclusão, com relação ao homem comum, o

negro, o feio, o pobre, faz desaparecer do fluxo visual o que não

combina com a representação imaginária de nossa sociedade. O autor

diz ainda que quando os excluídos televisivos aparecem é “para saciar o

escárnio e o preconceito” (Ibdem, p.32).
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No noticiário esportivo, porém e o autor parece não haver

levado em consideração, esta constante costuma ser subvertida, já que

é no noticiário sobre esportes e nas transmissões de competições ao

vivo que os excluídos televisivos se vêem e são vistos: nas arenas,

enquanto competidores que venceram a exclusão, ou nas

arquibancadas, enquanto torcedores que, independente de classe social,

tornam-se iguais no ofício de torcer.

Sobre a quarta constante, a dependência regular de eventos

que tenham a pátria por objeto, Bucci (1996: 33-34) afirma que

O veículo parece ter uma obsessão por afirmar-se diariamente
como o mestre de cerimônias da integração da nacionalidade.
Tudo aquilo que clama pela confraternização, pelo
congraçamento, pela união da pátria é vital na programação:
valem as tragédias, os campeonatos internacionais, as festas
populares, as datas religiosas. Nas novelas, nos telejornais, nas
coberturas especiais, em qualquer tipo de programa. O veículo
se alimenta de fazer a audiência vibrar unida (...). Em sua
insistência no tema, a televisão fabrica e mantém aceso o
sentimento de patriotismo que hoje é cultivado.

Mas, para chegar a todo o território nacional e manter esse

caráter de “mestre de cerimônias” da integração do país, a televisão

também precisa transgredir seus próprios limites, sejam eles

tecnológicos, organizacionais ou de conteúdo. A televisão, e esta é a

quinta constante de funcionamento defendida pelo autor, precisa

sempre de novos espaços e, se não os encontra, fabrica-os de acordo

com suas necessidades.

Atualmente, todas as faixas de horário estão preenchidas —

todos os canais operam 24 horas por dia. Praticamente todo o território

é coberto pelas emissoras de sinal aberto. Só a TV Globo, por exemplo,
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chega a 98% dos 5.560 municípios brasileiros7. E não tendo mais para

onde se expandir no mercado interno, a emissora explora também o

mercado internacional (TV Record e Bandeirantes também já se lançam

à audiência estrangeira, seja com a venda de programas específicos,

seja através de veiculação de seu sinal diretamente via satélite,

mesmas estratégias utilizadas pela Globo).

2.3 Sobre o telejornalismo

O telejornalismo é um fenômeno recente, tal como o é a

televisão, mas já acumula experiências e inovações que contribuíram e

contribuem para a formatação de um estilo próprio de se fazer

jornalismo em televisão. Os fatos não são simplesmente narrados, mas,

sobretudo expostos. As bases do jornalismo impresso foram mantidas:

é preciso responder, também na televisão, às seis perguntas básicas do

lead (o quê, quem, onde, quando, como e por quê).

Mas, por se tratar de um veículo com particularidades tão

próprias e tão distintas, as notícias são tratadas, na TV, de maneira

diversa dos meios impressos. Se existem critérios de noticiabilidade

universais (apontados no capítulo 1), existem igualmente aqueles que

fazem da notícia televisiva um produto que apenas se aproxima da

notícia impressa. Weaver (1993:295-303) aponta cinco semelhanças e

três diferenças fundamentais ligadas ao meio de difusão das notícias. As

semelhanças estão relacionadas com a natureza universal do

jornalismo, enquanto que as diferenças dialogam com a natureza

estrutural que coloca os meios impressos de um lado e os audiovisuais

de outro no espectro da sociedade da informação.

7 Dados obtidos a partir do mapa de cobertura da Rede Globo, enviado periodicamente às
emissoras afiliadas.
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Em primeiro lugar, para o autor, o que aproxima a notícia de

televisão daquela de jornal é que ambas são variedades de jornalismo

com relatos baseados em fatos atuais, sendo a segunda semelhança

conseqüência da primeira, qual seja, a necessidade de uma descrição

factual dessa atualidade através da prática da reportagem ancorada na

figura de um observador. Daí decorre uma outra semelhança, que diz

respeito ao caráter profissional do jornalismo e dos jornalistas enquanto

contadores de estórias vinculados a uma organização empresarial que

vê as notícias como mercadorias perecíveis. Também aproxima as

notícias impressas e televisivas o fato de elas serem relatos sobre

assuntos atuais contados como melodramas da vida cotidiana. Tais

melodramas, eis a quinta semelhança apontada por Weaver, utilizam

sempre os mesmos temas a partir de fórmulas e símbolos sempre iguais

— os enquadramentos.

Mas o noticiário da TV se organiza como um resumo coerente

do dia em contraste com uma aparente confusão da mistura de

assuntos da página do jornal impresso, e aí está a primeira diferença

que o autor assinala, porque a notícia de televisão está organizada

como uma estória estruturada no tempo de forma coesa enquanto que

no jornal a notícia se apresenta apenas no espaço. Também as

diferencia o fato de a televisão oferecer imagem, texto e som nas

notícias que apresenta, ou seja, a notícia televisiva se apóia na

narrativa falada com recursos que a narrativa escrita do jornal não pode

oferecer. Uma terceira diferença diz respeito ao fato de a TV dar mais

importância ao espetáculo que os meios impressos:

A notícia televisiva difere da notícia do jornal na muito maior
importância que a televisão dá ao espetáculo. Isto não é
simplesmente porque a televisão tem uma capacidade enorme
e sofisticada para descrever a imagem e o som dos
acontecimentos. (...) Em quase todos os aspectos da notícia
televisiva que se possam querer explorar, verificar-se-á que
considerações de puro espetáculo contam mais do que em
jornalismo dos jornais: na escolha dos acontecimentos a cobrir,
na distribuição de meios entre os acontecimentos, na
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construção dos acontecimentos, na escolha dos materiais para
ilustrar as “estórias” e, talvez, sobretudo, na seleção de temas
sobre os quais construir as notícias.

Poderíamos apontar uma outra diferença: a notícia de jornal

está inserida em um veículo identificado, em primeira instância, com a

informação. A notícia de TV se insere num veículo de entretenimento

cuja oferta de produtos está organizado em uma grade de programação

que segue uma identidade editorial, que faz com que o telespectador

saiba em qual emissora está sintonizado, independente do programa

que estiver assistindo. Por isso, a notícia de televisão obedece a

critérios de noticiabilidade alheios, em parte, ao noticiário impresso. Por

isso, a notícia de televisão define-se tendo-se em conta não apenas a

imagem e o som que a torna mais impactante, mas levando-se em

consideração que ela é apenas mais um entre os inúmeros produtos de

um fluxo televisual contínuo e, por conseqüência, carrega consigo

marcas desse fluxo.

A noticiabilidade na televisão

De acordo com o exposto no primeiro capítulo deste trabalho,

são critérios de noticiabilidade válidos para o jornalismo, em qualquer

editoria, em qualquer meio de difusão, aqueles relacionados com a

factualidade de um acontecimento, com seu potencial de despertar o

interesse do público, de atingir um maior número de pessoas, que

dizem respeito a fatos inusitados, que sejam novidade e que revelem

personagens com os quais o público possa se identificar. No caso da

televisão, existe ainda a necessidade de o acontecimento gerar boas

imagens.
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Entretanto, para ser notícia em televisão um acontecimento

(ou pessoas relacionadas a ele) precisa atender a outros critérios.

Calabrese (Apud Coutinho: 2003, mimeo) aponta quatro critérios de

noticiabilidade fundamentais na televisão: o acontecimento deve ser

marcado por uma forte unicidade, ser parte de uma grande narrativa,

ter impacto passional muito forte ou ter um potencial para ser

apresentado de forma muito espetacular.

A unicidade diz respeito à capacidade de os fatos poderem ser

contados como uma estória com início, meio e fim de forma uniforme e

encadeada. Também têm forte possibilidade de serem noticiados

aqueles acontecimentos que remetem às narrativas presentes na

memória coletiva do público. Um exemplo é o que ocorre no noticiário

esportivo, onde situações que possam remeter ao esporte como meio

de fugir da violência e da pobreza sempre encontram espaço na

televisão. O mesmo ocorre com o impacto passional que as notícias

podem ter: em televisão, mais que informar, é preciso emocionar como

forma de despertar o interesse para um produto que concorre, por

exemplo, com filmes e com dramas explorados na teledramaturgia.

A notícia na televisão deve ser apresentada de forma a não

destoar do conjunto da programação da emissora que a veicula:

Enquanto nos jornais é o gênero mais importante, na TV, o
noticiário tem de disputar, sobretudo com os programas de
entretenimento, um lugar na programação. Com isso, a
duração dos telejornais tem de reduzir drasticamente o número
de notícias, por meio de uma rigorosa seleção de matérias
levadas ao ar nos programas informativos. (...). Os
constrangimentos causados pela falta de tempo afetam a
produção jornalística também pela influência da ditadura do
padrão publicitário: a maioria das notícias em TV tem de caber
no formato de 20 a 30 segundos, que, não por coincidência, é
o tempo que duram os comerciais exibidos pelas emissoras
(Rezende: 2000, p.86).
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Logo, podemos concluir que outro critério de noticiabilidade

aplicado na seleção para o telejornal é que o acontecimento de alguma

forma deve se enquadrar em uma linha editorial próxima à da emissora

para ter mais chances de ser “coberto” e tornado público. Logicamente

existem aqueles acontecimentos — ou pessoas — que escapam a esse

enquadramento. Neste caso, as notícias que geram, na maioria das

vezes, ou não são publicizadas ou são secundarizadas no fluxo

informativo, veiculadas como “notícias menores”.

A notícia na televisão não é pautada: é produzida, tendo em

vista seu caráter de produto disponibilizado em uma grade uniforme.

Não existe a figura do pauteiro convencional nas redações dos

telejornais. O pauteiro, figura-chave no jornalismo impresso que

informa a agenda de acontecimentos do dia e pelo conhecimento de

quem todo o fluxo informativo terá, obrigatoriamente, que passar foi

substituído pela figura do produtor. A pauta do jornal diário é mais um

indicativo do assunto a ser coberto, das pessoas a serem entrevistadas

e dos pontos a serem abordados.

Se o telejornal é um programa como outro qualquer, deve

seguir uma linha de produção parecida com os demais. Telenovelas,

programas de auditório, infantis, por exemplo, não têm pauteiros. É a

mesma lógica que se aplica ao telejornal. A própria pauta, em televisão,

mais se assemelha a um roteiro cinematográfico que a um documento

jornalístico conforme sintetizado no parágrafo acima.

O roteiro de produção da matéria inclui, além dos elementos

informativos básicos, orientação para o cinegrafista sobre imagens e

sons a serem captados, informações que permitam ao repórter explorar

as estórias dos personagens previamente pesquisados e agendados,

orientação editorial com respeito ao enfoque e o tempo de duração que

a matéria deve ter, além de indicar para qual telejornal-programa

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

64

aquele material está sendo produzido. Tudo para garantir uma

uniformidade que só é possível através de um esquema de produção

pensado a partir de uma identidade comum a todos os programas de

uma emissora. Desta forma, a realidade produzida por uma emissora de

televisão soará uniforme e coerente aos telespectadores.

Tal uniformidade e tal coerência também são traçadas a partir

da identificação do perfil médio dos telespectadores. As empresas

encomendam periodicamente pesquisas qualitativas para saberem as

preferências do público consumidor de programas televisivos. Com base

nessas pesquisas e em critérios subjetivos, colocando-se “no lugar de

quem assiste”, os jornalistas selecionam os assuntos noticiáveis a partir

daquilo que acreditam o telespectador querer ver. Assim, o público

também está presente na fase de produção da notícia.

A audiência presumida é um fator importante, portanto, na

construção da realidade noticiada porque os produtores — jornalistas

nas mais variadas funções, e emissoras em geral — levam em

consideração o que pode ir ao encontro das expectativas de quem

assiste a televisão. Se a TV é organizada em uma grade cujos

programas mantêm uma identidade editorial comum, é de se esperar,

teoricamente, que notícias cujo apelo seja próximo da grade em geral

tenham maior chance de serem selecionadas.

O argumento é válido, por exemplo, para justificar uma

mudança de conteúdo e formato das matérias esportivas veiculadas

pelos programas da Rede Globo na década de 19908. Com base em uma

pesquisa de perfil que indicou que o público feminino dos noticiários

8 Dados presentes em nossa pesquisa monográfica (Sousa, 2002), obtidos a partir de
entrevistas e conversas informais com editores e produtores esportivos de algumas emissoras
da rede. Essas informações também constam nas orientações que os produtores de rede
repassavam quando tinham interesse em matérias locais produzidas na emissora em que
trabalhávamos na produção esportiva.
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esportivos havia aumentado consideravelmente, houve uma orientação

para que as reportagens sobre todos os esportes, inclusive e

especialmente o futebol, contemplasse aquilo que os jornalistas

achavam que as mulheres gostariam de ver em um programa de

esportes.

Pelo fato de a audiência das telenovelas e dos programas de

auditório ser predominantemente feminina, presumia-se que as

mulheres gostariam de ver nos noticiários esportivos aquilo que viam

em seus programas favoritos. Assim, passou a ser comum assistir a

reportagens com atores e cantores populares exibindo seus dotes

esportivos ou, o mais comum ainda, atletas mostrados em seu dia-a-dia

de cidadãos comuns, de donas de casa e pais de família.

A questão da audiência presumida nos leva a retomar um dos

critérios de noticiabilidade apontados por Calabrese: o potencial de

espetáculo que um acontecimento pode ter. Enquanto que para o autor

o espetáculo é apenas mais um critério, Bourdieu (1997:25) postula

que este seria o critério principal. Escreve o autor que “o princípio de

seleção é a busca do sensacional, do espetacular. A televisão convida à

dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter

dramático, trágico.”

No telejornalismo brasileiro o acontecimento-espetáculo toma

a forma do melodrama informativo que define a notícia em televisão

como um acontecimento tornado público por se enquadrar nos critérios

de seleção que levam em conta as especificidades do meio audiovisual e

apresentada de acordo com o perfil identitário da emissora que a

veicula e das expectativas de quem a assiste.
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Neste sentido, o telejornalismo é mais uma produção

televisiva, uma atividade identificada com a grade de programação

inserida num fluxo televisual contínuo onde a informação divide o

espaço, nesse fluxo, com programas tão diversos geralmente voltados

para o lazer e o entretenimento midiático. Com o advento da televisão e

do telejornalismo, a busca por novos formatos de apresentação das

notícias, que as diferenciasse das reportagens impressas e radiofônicas,

transformou-se num imperativo que ainda hoje impulsiona toda a

produção telejornalística.

Até um dos pilares do jornalismo moderno, a busca por

informação exclusiva que possa ser dada em primeira mão, modificou-

se com o passar do tempo em todos os meios com as novas

tecnologias, que permitem a qualquer veículo obter as mesmas

informações que seus concorrentes quase ao mesmo tempo. Assim,

gradativamente, o “furo” cede lugar aos formatos diferenciados de

contar uma estória que já está sendo contada por todos. O formato

narrativo acaba sendo o grande diferencial, especialmente na televisão:

O êxito dos noticiários de televisão tem a ver com a suposição
de que todo bom cidadão deve estar bem informado; mas hoje,
todo bom cidadão dispõe de pouco tempo para ler jornais e
imprensa especializada e menos interesse para mergulhar na
superabundância atual de informação, para compreender
melhor o que acontece no mundo. O informativo se revela
assim como a maneira mais rápida – e entretida – de sentir-se
informado (Sabarís: 2002, mimeo. Tradução nossa).

Se o informativo de televisão se revela como uma forma rápida

e entretida de o cidadão informar-se, cabe discutirmos se e por que

essa construção televisiva da realidade é pautada pelo entretenimento

e, fundamental para esta pesquisa, refletir sobre o que é

entretenimento e como este se insere no telejornalismo brasileiro,

desafios a serem superados no próximo capítulo.
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3 JORNALISMO E ENTRETENIMENTO

O público gosta bem mais de entretenimento do que de informação.
William Randolph Hearst

Existe uma mudança em curso no jornalismo em geral, em que

aqueles acontecimentos ditos de interesse público, identificados por

Wolton (1996) como sendo fatos geradores de informações que fazem

com que as pessoas se interessem pelo mundo enquanto cidadãs em

contraposição ao que as mobiliza enquanto espectadoras, cedem cada

vez mais espaço ao que é dito de interesse do público, notadamente

assuntos voltados para o divertimento, ao mesmo passo em que os

assuntos considerados de relevância pública passam a ser noticiados

com um toque da leveza típica do entretenimento.

Tal mudança editorial é proporcionada, em parte, pelo sucesso

da televisão como veículo de entretenimento e informação distribuídos

em uma grade de programação, que conquistou a hegemonia como

meio de comunicação e que, pelo seu poder de penetração social, impôs

aos outros meios a necessidade de se adequarem às práticas

disseminadas por ela.

Nesse sentido, segundo Ramonet (2004), em todos os meios

jornalísticos as informações devem ser fáceis, rápidas e divertidas, o

que delimitaria três qualidades principais das notícias produzidas pelo

jornalismo contemporâneo. Então, ainda de acordo com o autor, o

telejornal, mais que os noticiários impressos, seria feito para distrair e

sua estrutura seria aquela de uma ficção de fatos reais. Gaunt (apud

Sousa:2002, p.87) divide a mesma opinião, argumentando inclusive

que hoje espera-se que todo e qualquer jornalista possa também

entreter porque as notícias competem com o entretenimento pela
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audiência. Tal competição, continua a argumentação do autor, faz com

que as notícias tornem-se gradualmente infotainment.

Mas Gabler (1999) afirma que esta não é uma tendência de

hoje nem uma invenção contemporânea. Desde o século XIX nos

Estados Unidos e Europa, com o advento da penny press e da imprensa

sensacionalista, o jornalismo se transformou no canal de disseminação

daquilo que proporcionava às massas trabalhadoras uma espécie de

fuga do cotidiano e de seus problemas.

A etimologia de “entretenimento” é latina e com toda a certeza
vem de inter (entre) e tenere (ter). Em inglês, a evolução da
palavra entertainment levou-a a significar tanto uma forma de
servidão quanto o fornecimento de apoio ou sustento, a
maneira de tratar alguém, uma forma de ocupar o tempo,
receber ou aceitar algo, dar hospitalidade a uma pessoa, bem
como à definição mais familiar: ‘aquilo que diverte com
distração ou recreação’ e ‘um espetáculo público ou mostra
destinada a interessar ou divertir’ (Gabler: 1999, p.25).

Como espetáculo público que interessa e diverte, o

entretenimento midiático, afirma o autor, diz respeito a toda produção

da indústria cultural: filmes, música, jogos eletrônicos, televisão, em

suma, a própria cultura de massas. Nesse sentido, se a televisão é

entretenimento, tudo o que ela produz também o seria, inclusive os

noticiários.

Se retomarmos um dos aspectos do entretenimento — aquilo

que desperta o interesse — retomamos também um dos critérios de

noticiabilidade mais caros ao jornalismo e essenciais ao telejornalismo,

qual seja, que os fatos a serem noticiados devem estimular o interesse

do público e então a argumentação de Gabler encontra respaldo na

própria teoria da produção da notícia.
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A argumentação, claro, desperta polêmica, já que de acordo

com a ideologia profissional dos jornalistas, as notícias não são

produzidas — são reflexos do real — e também não são entretenimento,

mas simplesmente assuntos que merecem ganhar vida pública porque,

de uma forma ou de outra, as pessoas “se interessam” por elas.

Justificativa que traz em si a noção de audiência presumida já discutida

no capítulo anterior.

Ainda de acordo com a ideologia profissional dos jornalistas, o

critério “que desperte interesse” estaria legitimado por si só. Só merece

ser notícia o que pode interessar a alguém, seja enquanto informação

econômica, política social, etc., seja enquanto mera curiosidade sobre o

mundo. A crítica de alguns autores à obediência desse critério, porém,

não reside no fato de que seja difícil apontar com clareza o que

realmente seja interessante ou não, mas no fato de que o que é

interessante nem sempre é informação “útil” (Traquina: 2004; Sousa:

2002).

A utilidade da informação, para os autores, residiria em um

caráter social que para eles é imanente ao jornalismo em uma

sociedade democrática. Desta forma, o jornalismo deveria se pautar

pelo compromisso em informar com exatidão sobre temas que ajudem

as pessoas a melhor exercerem sua cidadania. Sousa (2002:58), por

exemplo, defende que

Os meios jornalísticos atuariam sobretudo através do ato de
informar os cidadãos, no pressuposto de que estes são atores
responsáveis num sistema social de que fazem parte e sobre o
qual devem intervir. Informar jornalisticamente será, assim,
em síntese, permitir que os cidadãos possam agir
responsavelmente. Na minha opinião, entreter
‘jornalisticamente’, pelo contrário, tende a degradar, em maior
ou menor grau, essa função informativa e, conseqüentemente,
reguladora e mediadora, que os meios de comunicação
possuem na sociedade.
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Tal abordagem, porém, não leva em consideração outra

característica que acreditamos, sem juízo de valor, ser inerente ao

jornalismo contemporâneo dadas as circunstâncias de seu

desenvolvimento na sociedade capitalista, que é oferecer conteúdos

variados, universais, disponibilizados a partir de diferentes abordagens

e diferentes linguagens.

E como, de acordo com Alsina (1996), a notícia não se esgota

em sua produção — mas define-se por e engloba, também, a sua

circulação e o seu consumo — qualquer crítica ao conteúdo oferecido

pelos jornais e noticiários de meios audiovisuais deve levar em

consideração os aspectos relativos ao meio em que é veiculada e

aqueles que dizem respeito à audiência específica de cada conteúdo.

Kunczik (1997:106), inclusive, afirma que a distinção entre jornalismo e

entretenimento em um meio como a televisão, por exemplo, é dada em

nível apenas dos produtores, não dos consumidores:

Para o receptor, o entretenimento é simplesmente aquilo que
entretém, vale dizer, a ausência de tédio. Basicamente, a
separação de informação e entretenimento, que ainda existe
nos organogramas de muitas empresas dos meios de
comunicação, não tem nenhum sentindo para os receptores.
Para eles, o oposto da mensagem de entretenimento dos meios
de comunicação não é o conhecimento informativo, mas o
conteúdo que não lhes agrada.

Nesse sentido, notícia não é, necessariamente, informação

“útil”. Inclusive, atribui-se aos pioneiros da penny press a introdução do

conceito de notícia em um ambiente dominado pelo jornalismo de

opinião, uma vez que vender notícias seria a maneira mais fácil de

vender jornal para um público já acostumado com o entretenimento

folhetinesco e que não via grandes atrativos nos comentários dos fatos

do jornalismo partidário da época.
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As guerras de circulação entre os jornais baratos nos Estados

Unidos são apontados por Gabler (1999) como marcos para a

introdução das notícias como estórias divertidas na imprensa,

paradigma logo incorporado por todos os jornais americanos do século

XIX. O autor pontua ainda que o dono do New York Journal, William

Randolph Hearst, “recebeu muitas vezes o crédito — ou a culpa — por

ter mudado decisivamente a função jornalística de informar para a

função de contar histórias” (Ibdem: p.68).

A notícia no Journal de Hearst era tratada como matéria-prima

para a imaginação do público e o magnata da mídia acreditava que tal

matéria-prima precisava ser interessante o suficiente para justificar a

compra do jornal por parte do leitor. E novamente retornamos à

discussão sobre o que parece ser o critério de noticiabilidade mais

controverso e ao mesmo tempo um dos mais importantes para a

produção da notícia. Gans (1979) comenta que os jornalistas usam

algumas categorias que os ajudam a determinar quais acontecimentos

seriam interessantes.

Estórias sobre a vida privada de homens públicos, sobre

pessoas comuns em situações anormais, ou ainda onde há inversão de

papéis como no caso do homem que morde o cão ou acontecimentos

sobre o que é excepcional ou heróico têm grande possibilidade de

serem noticiadas por supostamente serem interessantes para um

público a quem economia, política e problemas sociais seriam assuntos

aborrecidos.

O que é “interessante”, em contraposição ao que é

“importante”, normalmente se enquadra na categoria de notícias

brandas ou, identificadas com fait divers, os fatos diversos que trazem

ao público histórias de interesse humano, definidos como
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acontecimentos que tenham o homem, a pessoa comum, como

protagonista ou como elemento-chave no desenrolar dos fatos.

As histórias de interesse humano, ao lado das catástrofes, das

curiosidades, dos crimes, das aberrações da natureza e outros

acontecimentos similares ocupam sistematicamente as páginas dos

jornais desde o século XIX9, e ao lado dos folhetins são apontados como

fatores determinantes para o sucesso dos jornais baratos e

sensacionalistas que surgiram e se consolidaram a partir de então

(Gabler:1999; Ramonet: 2004).

O leitor da imprensa barata buscava diversão nas páginas dos

jornais e para eles, um contingente condicionado pela ficção

folhetinesca, os fatos da vida real disponibilizados através da imprensa

como relatos jornalísticos permitiam uma fuga da realidade imediata

sem, contudo, jamais se afastarem dela. Afinal, o sucesso das

narrativas estava justamente no fato de o leitor poder se identificar com

as estórias, projetando-se nelas e tomando-as como objeto de

discussão nas rodas sociais de que participava.

A inclusão dos fatos diversos no noticiário atende a uma das

características do jornalismo moderno — a universalidade. E justamente

por comportar toda uma gama de assuntos tão diferenciados entre si, o

jornalismo precisa ser organizado a partir das categorias dos fatos que

reporta. Tal categorização, arbitrária, muitas vezes sobreposta, e

rotinizada no seio da comunidade jornalística, ajuda a pôr ordem ao

caos dos acontecimentos cotidianos conforme discutido no início deste

trabalho.

9 Esporadicamente, porém, há registros de ocorrência de fatos diversos nos jornais no período
anterior ao surgimento do jornalismo moderno (Kunczik:1997).
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Especialmente na televisão, porém, a tipificação dos

acontecimentos em notícias duras, brandas, súbitas, em

desenvolvimento e de seqüência (Tuchman: 1983) nem sempre leva em

consideração as características de cada categoria, uma vez que o

noticiário televisivo tende a dar um tratamento de notícia branda a boa

parte dos fatos publicizados. A notícia branda ou de variedades, aliás, é

o principal produto do telejornal que concorre pela atenção do

telespectador com os outros programas e com os outros produtos da

indústria cultural.

A maior característica da notícia branda é a distração que ela

proporciona. Bourdieu (1997) as critica justamente por isso: porque

elas afastariam a atenção dos problemas que afetam a democracia e o

sistema socioeconômico que supostamente deveriam nortear a busca

por informações por parte de quem as produz e por parte de quem as

consome.

Se a principal característica da notícia branda é a distração que

ela proporciona, se tal característica é o valor número um do

entretenimento e se o jornalismo moderno dá às notícias brandas a

primazia na hora de selecionar os acontecimentos, inclusive dando um

tratamento de notícias brandas aos demais acontecimentos da esfera

social, é pertinente imaginar que todo o fluxo informativo na televisão

se não é entretenimento puro, é parte dele.

A primazia da notícia branda, ou mesmo do entretenimento, no

telejornal pode ser explicado a partir do entendimento da linha

evolutiva da indústria da qual faz parte. Depois dos jornais baratos e

dos folhetins, o cinema veio oferecer mais uma opção de lazer na

sociedade industrial. Os filmes se tornaram o veículo no qual a vida

ganhava novos movimentos, novos sons, novas tonalidades.
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Com a televisão, o filme saiu das salas de projeção para a sala

de estar do indivíduo que passou a viver uma era onde o

entretenimento se apoderava da própria sociedade. A vida, tornada

filme, tornava-se também espetáculo, como afirma o pensador francês

Guy Debord (1997). E isso teve conseqüências para o jornalismo que

rapidamente encontrou no meio audiovisual a maneira de romper todas

as barreiras para sua expansão. Mas, pelas próprias peculiaridades do

veículo, Gabler (1999: 81), escreve que a televisão “transformou em

notícia qualquer coisa que tivesse os rudimentos do entretenimento,

também transformou em entretenimento tudo aquilo que contivesse os

rudimentos de notícia”.

O autor faz uma profunda análise do poder do entretenimento

para a sociedade norte-americana, mostrando os efeitos disso na

cultura daquele país, sem fazer juízo de valores. Em suas constatações,

ele observa ainda que o noticiário televisivo seria a “sala” onde o filme-

vida seria exibido e que os telejornais seriam uma espécie de “shows de

notícia na televisão”, à semelhança dos programas de auditório e

musicais.

Para ele, o entretenimento se apoderou da vida norte-

americana e a vida de cada cidadão se transformou em um filme, onde

cada indivíduo é protagonista de sua própria película. Ao telejornal cabe

mostrar o que ele chamou de “lifies”, junção de life — vida — e movie

— filme (Ibdem: 12). É algo próximo do que Debord (1997) fala a

respeito da redução da experiência e conhecimento do mundo por parte

dos indivíduos ao que se apresenta na mídia que valoriza o que ele

chama de espetáculo.

O indivíduo da sociedade espetacular tem na mídia o espelho

de sua vida, ou da vida que gostaria de ter. Diariamente o indivíduo —

a dona de casa, o empresário, o estudante, o cidadão comum — finge
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ser um sujeito que escapa à simplicidade de seu próprio cotidiano e

passa a viver seu próprio lifie. Sua personalidade pode ser anônima,

mas suas aspirações e sentimentos não. Esta parte do indivíduo está

devidamente documentada na mídia. Todos os dias os jornais contam

um capítulo de sua história, apenas trocando os nomes e os endereços.

Todos os dias este mesmo ser se identifica no entretenimento midiático,

vive romances, torna-se astro de cinema, vê suas atitudes imitadas por

alguma personalidade famosa. Pelo menos imaginariamente.

Parte das observações defendidas por Gabler para a sociedade

norte-americana e das críticas feitas por Debord a uma sociedade

hipermediatizada (portanto, espetacularizada) encontram eco na

realidade televisiva brasileira, onde a telenovela cumpre o papel de

filme. Essa apropriação analítica se faz pertinente, em especial se

concordarmos que, influenciado pelo modelo e sucesso do folhetim

eletrônico, o telejornalismo no Brasil se organiza como um melodrama

informativo, conforme escreve Bucci (1996:27):

O melodrama de fato é um sucesso, o telejornalismo é
emocional, a publicidade lança modas. E tudo isso se confunde
no espaço público. O que é preciso entender é como a novela
consegue ter significados profundos para além do óbvio, que
ela só é bem sucedida como fator de integração nacional
porque tem uma visão de Brasil dentro de si e porque
consegue se organizar em vários níveis de profundidade (...); é
preciso entender como o telejornalismo soube acrescentar, à
regra geral da espetacularização, um andamento
melodramático, quase como se fosse, ele próprio, uma peça de
ficção.

Para o autor, é significativo o fato de o Jornal Nacional ter

estreado em 1969 “ensanduichado” entre duas novelas para que o

noticiário “pegasse carona no hábito do público com a ficção e nessa

carona, entrar com o jornalismo” (Ibdem, p.30). De fato, a produção de

maior sucesso da TV brasileira, em todas as emissoras, é este produto

cujas origens remontam aos folhetins franceses do século XIX. Depois
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vieram as soap operas norte-americanas e as radionovelas latinas, que

serviram de modelo para o desenvolvimento de uma maneira própria de

pensar e produzir telenovela para o público com as características do

brasileiro (Ortiz et alli: 1991).

Na década de 1960, com o aprimoramento técnico, e na

década seguinte, com as possibilidades das emissões em rede, a

telenovela se consolida como gênero por excelência da televisão

brasileira. Não apenas a Rede Globo, como as demais emissoras,

incluindo a TV Tupi até sua extinção em 1980, investiam na produção

das telenovelas e viam nelas a fórmula certeira para a consolidação da

audiência e dos ganhos com publicidade.

O fato particular de o Brasil viver sob um regime ditatorial

quando a televisão começou a se desenvolver e a buscar um estilo

próprio talvez tenha contribuído, juntamente com os fatores financeiros

concernentes à sobrevivência do modelo de televisão privada adotado

aqui, para que o telejornalismo buscasse formas alternativas de se

firmar como gênero televisivo rentável e encontrasse no formato

melodramático a saída para parecer atraente mesmo sob a censura

militar.

Também é preciso assinalar que o modelo de telejornalismo

praticado no Brasil, especialmente na Rede Globo, é uma adaptação do

modelo norte-americano. Então, se o telejornalismo praticado nos

Estados Unidos privilegia os aspectos hollywoodianos da vida daquela

sociedade, cujo conteúdo se pauta pelo sensacional e a forma pela

narrativa fílmica, aqui no Brasil as particularidades da vida da nação

acabam por se adequar a um formato folhetinesco enraizado na

memória coletiva do público consumidor de telenovelas.
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O entretenimento que pauta o telejornalismo no Brasil leva

para os noticiários estórias melodramáticas, conflitos, aspectos

pitorescos de uma estória, de um acontecimento, sempre a partir de

uma ótica novelesca. Cabe assinalar, mais uma vez, que o telejornal se

insere em uma grade de programação com uma identidade comum à da

emissora que o veicula.

Pelo fato de a Rede Globo ser a emissora hegemônica no país,

o modelo de telejornalismo praticado por ela acaba por ser adotado

como padrão pelas demais redes. Com esse modelo de telejornalismo

acontece o mesmo que Debord (1997) chama de “circulação circular da

informação”: se um fato é noticiado em um veículo, os outros também

o noticiam; e se os outros o noticiam, a percepção compartilhada é que

o fato noticiado realmente mereceu ser publicizado.

Assim, se a rede de maior audiência no país, com os noticiários

de maior sucesso entre os telespectadores, pratica um formato de

telejornalismo, as outras, com adaptações pertinentes às suas

identidades de programação, acabam por copiá-lo. E o que era uma

prática de uma emissora torna-se comum às outras e todas elas

acabam por institucionalizar um padrão desenvolvido para satisfazer as

necessidades específicas de uma emissora específica.

E qual o modelo de telejornalismo praticado pela Rede Globo,

senão aquele que tenta levar para os noticiários a identidade da

programação que tem nas telenovelas o seu principal chamariz? Os

telejornais de horário nobre — tanto os regionais, quanto o nacional —

se encontram “entrenovelas” e não por acaso. Os telejornais regionais

do início da noite começam exatamente quando termina a novela das

18h e logo após o “boa noite” do apresentador o fluxo retorna a outro

folhetim.
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Quando a novela das 19h se encerra, entra imediatamente

uma vinheta com os patrocinadores do Jornal Nacional, que deve

manter a audiência até o programa seguinte, visto como principal

vitrine da emissora: a novela das 21h. Por isso, Rezende (2000:24)

sustenta que apesar de o telejornal cumprir uma função política e social

relevante em uma sociedade como a brasileira, o público parece pouco

interessado pela notícia em si, mas “que tem de vê-la, enquanto espera

a novela”.

Aos telejornais cabe, então, “segurar”10 e preparar a audiência

para a novela seguinte. Uma das formas de fazer com que o público se

interesse por este “passatempo informativo” até o início de seu

programa favorito, é tornar o telejornal tão atraente quanto possível. E

se, devido ao caráter de noticiário do fim do dia, o telejornal precisa

oferecer um maior número de notícias no curto espaço de meia hora, é

no formato de apresentação dos conteúdos que o noticiário pode se

aproximar do programa anterior. Neste contexto, as notícias duras do

dia são apresentadas como se fossem, na maioria das vezes, notícias

brandas e histórias de interesse humano.

Uma forma encontrada para dar esta apresentação às notícias

é explorar a figura do personagem, “humanizando” as matérias. Se o

acontecimento diz respeito a um novo aumento na taxa básica de juros

do país, por exemplo, não é difícil lembrar de uma reportagem cujo

personagem central seja uma dona de casa comum, não o Ministro da

Fazenda, explicando como é conviver com uma taxa de juros alta ou

baixa, e fazendo projeções sobre como um possível aumento irá causar

impacto em sua vida doméstica.

10 Durante o período de realização desta pesquisa, duas das três maiores concorrentes da Rede
Globo apresentavam novelas no mesmo horário em que era exibido o Jornal Nacional: na
Bandeirantes, Floribela, no SBT, Os Ricos Também Choram. Apenas a Rede Record exibia um
telejornal para disputar audiência com a Globo no mesmo horário.
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Desta maneira, a reportagem jornalística, com todos os

elementos básicos do lead respondidos, fica próxima a uma estória

como se fosse um pequeno filme, uma pequena novela da vida

cotidiana. É a isso que Gabler se refere quando afirma que o telejornal

é uma sala de exibição de lifies e Bucci chama de melodrama

informativo.

Os gêneros televisivos, organizados em uma grade de

programação, acabam se sobrepondo uns aos outros. O que se

enquadra no gênero informativo guarda características do que se

identifica com o gênero ficcional, que serve de inspiração para

programas educativos, por exemplo, e a linha, tênue, que diferencia

uma unidade significante de outra se torna fronteira transposta no fluxo

televisual.

Na era do entretenimento de massa, o telejornal seria, então,

apenas mais um espetáculo televisivo porque, de acordo com Ramonet

(2004:32-33), estruturado como uma ficção, o telejornal funciona como

“uma dramaturgia de tipo hollywoodiano. É um relato dramático onde

se sucedem, numa miscelânea de gêneros, lances de teatro e mudanças

de tom — em torno de três registros centrais: morte, amor, humor”. No

Brasil, é uma dramaturgia de tipo novelesco. Nesse sentido, os valores-

notícia identificados com a existência de personagens e estórias com

potencial de suscitar emoções, situações de risco e de superação,

dentre outros, são valores que transcendem a própria notícia enquanto

produto jornalístico e a legitima como produto de entretenimento

jornalístico.

Em tal contexto é difícil distinguir o que seja jornalismo e o

que seja entretenimento em um meio como a televisão. A dificuldade,

cumpre assinalar, não reside apenas no conteúdo. Afinal, devido ao

caráter universal do jornalismo, o entretenimento também é passível de
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virar notícia. A dificuldade reside na forma: o formato de apresentação

das notícias em televisão é o que aproxima o jornalismo do

entretenimento.

Gans (1979) comenta que o formato é mais um mecanismo de

rotina que facilita a tarefa de seleção das notícias, uma vez que permite

aos jornalistas escolher entre uma infinidade de notícias apenas aquelas

que se enquadram em formatos pré-determinados. Os formatos

também proporcionam à audiência uma estrutura familiar que permite

ao público, de antemão, decidir se, como e quando prestar atenção a

uma determinada notícia. A este respeito, Sabarís (2002:mimeo) afirma

que

Toda a atividade jornalística está guiada pelo propósito mais ou
menos explícito de encaixar os fatos em um formato
predeterminado de notícia ou de programa informativo. Desde
o momento em que o editor decide cobrir uma notícia e o
repórter começa a recolher dados ou imagens, em suas mentes
está mais presente o tipo de formato ao qual o produto final
deverá se adequar do que a realidade da qual se extrai o
acontecimento. Trata-se, ao fim e ao cabo, do novo marco em
que os acontecimentos ganham sentido (Tradução nossa).

No capítulo anterior já havíamos comentado que a busca por

um formato diferenciado tem se tornado imperativo na atividade

jornalística contemporânea. A linha editorial de uma emissora aplicada

a todos os programas é um indicativo do quanto a “ditadura” do

formato tem se constituído num elemento-chave na conformação do

que seja noticiável em televisão.

Ao acontecimento já não basta atender a um ou mais critérios

de noticiabilidade aceitos pela comunidade jornalística como

conformadores da notícia. Ao acontecimento torna-se imprescindível

também apresentar elementos que permitam aos jornalistas

enquadrarem-no em um formato para que possam virar estórias
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telenoticiáveis. O formato praticado no telejornalismo brasileiro, em que

cada notícia é contada como uma estória novelesca, justifica-se pelo

fato de que o telejornal precisa informar sem aborrecer o telespectador.

Apontada por alguns autores como o marco da junção entre

jornalismo e entretenimento, na televisão, a guerra do Golfo de 1991

inaugurou uma época em que as transformações tecnológicas

assinalaram uma importante mudança no eixo editorial do jornalismo. O

tempo na televisão deixou de ser o passado para ser o presente em

andamento, onde o aconteceu é substituído pelo está acontecendo. Este

acontecendo acaba por fazer com que as notícias enquanto estórias

possam ser apresentadas como um jogo de videogame ou contadas

como novelas da vida real. Como argumenta Arbex Jr. (2001:31):

O salto tecnológico, do qual a CNN é símbolo e instrumento,
permitiu apresentar a Guerra do Golfo como uma espécie de
telenovela sinistra que prometia renovadas emoções no
próximo capítulo. A cobertura “ao vivo” do conflito consagrou,
definitivamente, a “espetacularização” da notícia. E,
exatamente por ser um espetáculo, a transmissão das imagens
submeteu-se às mesmas regras que se aplicam a um show.

De certa forma, chegou-se à fronteira entre a informação e o

entretenimento que passou a ser explorada e muitas vezes ultrapassada

a partir de então em todas as editorias de um telejornal. Mas este

tratamento só é possível porque a televisão é um veículo que se dirige a

milhões de indivíduos e, de alguma forma, corresponde às expectativas

da maioria ou faz com que estes indivíduos encontrem nela mínimas

formas de identificação com as estórias transmitidas.
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4 JORNALISMO ESPORTIVO: além dos resultados

Os meios de comunicação têm tentado estender a popularidade do
futebol a outros jogos, como o tênis, o voleibol e outros. Em vão:
somente o futebol é que verdadeiramente mobiliza a ‘paixão’ do povo
brasileiro.
Ariano Suassuna

É em um contexto de transformação editorial experimentado

pelo jornalismo brasileiro na segunda metade do anos de 1800, quando

os jornais passam a incorporar as novas propostas de valorização dos

fatos em detrimento das opiniões, que surge a publicação que Bahia

(1990) identifica como marco do aparecimento da imprensa esportiva

no Brasil: em 1856 é publicado no Rio de Janeiro o jornal O Atleta, cujo

objetivo era difundir ensinamentos para o aprimoramento físico dos

habitantes da então capital do país. O noticiário da época era restrito às

práticas de educação física e lazer11.

Quando o esporte enquanto competição começou a ganhar as

páginas dos jornais impressos, era uma editoria que ocupava pouco

espaço e dispunha de pouco prestígio. Só em 1922 é que os grandes

jornais passaram a dedicar fotos de lances de futebol na primeira

página. O pouco prestígio do qual dispunham os primeiros jornalistas

esportivos também era outra característica dessa época:

As seções de esporte dos jornais brasileiros (se constituíram),
como assinala Armando Nogueira, uma espécie de refúgio das
vocações frustradas do jornalismo – “quem não fosse
razoavelmente dotado para ocupar uma banca de redação, quem
não tivesse o mínimo de lastro intelectual para exercer a
reportagem geral, em suas variantes de política, política
internacional, assuntos da cidade, etc, acabaria despachado ou
para a seção de polícia ou para o esporte” (Amaral, 1978:97).

11 Segundo Fonseca (1997), o primeiro periódico dedicado ao esporte no mundo teria surgido na
França em 1854. Nas páginas do Le Sport era possível encontrar relatos sobre esportes hípicos,
atividades relacionadas a caça e pesca, natação, boxe, jogos de bilhar, entre outros. Antes
disso, a partir de 1875, já havia espaço para o noticiário esportivo na imprensa popular
francesa.

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

85

Tal desvalorização da imprensa e do cronista de esportes

perdurou até o início da década de 1940. O desenvolvimento da

imprensa esportiva no Brasil deve muito a um esporte que, se não fosse

pela importância que adquiriu no país, talvez as informações esportivas

até hoje ainda estivessem relegadas a um segundo plano no jornalismo

brasileiro e quiçá teria se tornado uma editoria independente e, apesar

dos preconceitos ainda praticados em pleno século XXI, depositária de

prestígio social e econômico, por gerar algumas das maiores receitas

publicitárias no país e manter o interesse pela leitura de jornais em

grande parte da população.

Este esporte é o futebol, trazido da Inglaterra em fins do

século XIX pelos filhos das elites brasileiras e praticado, por pouco

tempo, nos círculos mais elevados da nossa sociedade. Para entender a

evolução do jornalismo esportivo no Brasil é importante, também,

entender por que o futebol se tornou o esporte mais popular do país,

afinal, futebol e jornalismo esportivo evoluíram juntos nas primeiras

décadas do século XX, cuja parceria se mantém até hoje.

4.1 Futebol e Jornalismo

A introdução do futebol no Brasil é atribuída a Charles Miller,

brasileiro de origem inglesa que estudou dos dez aos vinte anos de

idade na Inglaterra. Quando retornou a São Paulo, em 1894, trouxe

consigo duas bolas e equipamentos necessários para, junto com os

ingleses que trabalhavam aqui, praticar o esporte. Rapidamente clubes

começaram a ser criados nas principais cidades do país12.

12 Oficialmente o clube de futebol mais antigo do país é o Sport Club Rio Grande, da cidade
gaúcha de Rio Grande, fundado em 24/06/1900. A Associação Atlética Ponte Preta, de
Campinas, foi fundada 48 dias depois do time gaúcho. No Rio de Janeiro, o clube mais antigo é
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Em 1901, quando foi realizado o primeiro jogo entre as

seleções paulista e carioca, os jornais não demonstraram interesse no

esporte, apesar de Charles Miller, organizador da partida, tê-los

procurado pessoalmente para promover o jogo (Soares:1994, p.23). Já

no ano seguinte, com o aumento do número de clubes e praticantes, os

jornais passaram a dar espaço para as notícias sobre o futebol e para os

relatos das disputas em campo porque já não podiam mais ignorar o

futebol como esporte que interessava à população (Marques: 2003).

Espaço ainda limitado: as notícias eram colocadas em colunas

sem destaque, perdidas na imensidão da página, sem ilustração ou

qualquer outro compromisso em promover as notícias esportivas além

do necessário:

Nos primeiros anos de cobertura esportiva era assim. Pouca
gente acreditava que o futebol fosse assunto para estampar
manchetes. A rigor, imaginava-se que até mesmo o remo, o
esporte mais popular do país na época, jamais estamparia as
primeiras páginas de jornal. Assunto menor. Como poderia
uma vitória nas raias – ou nos campos, nos ginásios, nas
quadras – valer mais do que uma importante decisão sobre a
vida política do país? (Coelho: 2003, pp.7-8).

Apesar disso, o futebol se tornava um esporte popular: as

pessoas que não podiam freqüentar os clubes que ofereciam a estrutura

para a prática da modalidade improvisam as traves com pedaços de

pau, pedras, tijolos ou outro material qualquer e usam bolas de

borracha no lugar das bolas de couro usadas nos clubes. Aliás, é da

bola de borracha, desprovida de uma camada de couro que

caracterizava a bola oficial, que surgiu o apelido para os jogos

disputados em campinhos de terra nos então numerosos espaços

disponíveis nos bairros: peladas.

o Fluminense, fundado em 1902. O Grêmio, da cidade de Porto Alegre, foi fundado em 1903.
Outro clube já centenário é o Sport Club do Recife, fundado em 1905.
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O sucesso inicial do futebol tanto nas camadas mais altas

quanto nas mais populares pode ser atribuído à (relativa) simplicidade

das regras adotadas e a possibilidade de qualquer um em boas

condições físicas poder praticá-lo, bastando juntarem-se alguns amigos

e uma bola. Por isso, apesar do caráter elitista dos primeiros anos do

futebol no Brasil, logo o esporte foi apropriado pelas massas (Murad:

1999, p.29):

O futebol foi introduzido oficialmente no Brasil pelas elites
racistas e excludentes. Aristocrático, branco, elegante, rico,
educado, falando inglês do goleiro ao ponta esquerda. (...) Mas
todo lado tem dois lados e, paralelamente a esta ‘história
oficial’ elitista e racista, vinha sendo gestado, no seio das
camadas populares, um processo subterrâneo, clandestino, de
paixão, divulgação e práticas futebolísticas. Driblando com
engenho e arte todas as interdições, por meio da várzea, das
peladas e da periferia, pretos, mulatos e brancos pobres
engendraram uma posição firme e marcante historicamente: a
da apropriação e inversão do código vigente, isto é, a da
popularização e democratização do futebol.

O auge dessa apropriação e popularização só aconteceria nos

anos 30, com a profissionalização do esporte e com a efetiva

incorporação do futebol à pauta dos jornais. Mas antes disso, a

fundação de clubes de e para operários já anunciava que o elitismo no

futebol brasileiro não perduraria por muito tempo. Um exemplo

contundente foi a fundação do Sport Clube Corinthians Paulista, em

1910. Apenas operários participaram dessa fundação e o clube logo se

tornou muito popular entre os moradores da capital de São Paulo e até

hoje mantém sua identificação com as massas13.

O progressivo rompimento de barreiras que impediam negros,

mulatos e brancos pobres de participarem dos times da elite também é

um elemento indiscutível de popularização do futebol. A este respeito,

Sousa, Rito e Leitão (1998:46) escrevem que

13 O Corinthians é o clube que detém a segunda maior torcida do Brasil, ficando atrás apenas do
Flamengo do Rio de Janeiro.

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

88

A queda da Bastilha do futebol brasileiro ocorreu em 1923,
quando comerciantes portugueses, preocupados em promover o
Vasco da Gama ao estrelato, sustentaram, na primeira divisão do
Rio de Janeiro, um time formado por negros e brancos pobres.
(...) As marcas registradas daqueles pé-rapados eram a
habilidade e o improviso. Para asco e surpresa dos rivais, foram
campeões. Assim, o jogo aristocrático transformou-se, aos
poucos, em fenômeno, percorrendo o caminho que conduz da
casa grande à senzala. Os excluídos reconheceram os craques
vascaínos como ídolos. Perceberam que as regras eram fáceis e
que qualquer lugar e qualquer bola serviam. Viram naquele
esporte um lazer barato e um meio de driblar o apartheid social.

A profissionalização do futebol no início dos anos de 1930 e as

transmissões dos jogos pelo rádio fizeram com que a editoria de

esportes ganhasse cada vez mais importância (Soares, 1994). Antes

disso, apesar de em alguns jornais as reportagens sobre jogos já

ocuparem uma página inteira, não havia manchete sobre eventos

esportivos na primeira página (Levine apud Marques: 2003, p. 81).

Mário Filho (1964) pondera que apenas o remo detinha certo prestígio,

expresso pela presença de fotógrafos nos dias de competições e no fato

de jogos de futebol não serem marcados para acontecer no mesmo dia

e horário de uma disputa no então esporte mais popular do Rio de

Janeiro:

O futebol só interessa às fôlhas (sic) depois de se tornar uma
paixão do povo. Enquanto não encheu campos, não dividiu a
cidade em grupos, em verdadeiros clans (sic), o futebol quase
não existia para os jornais. Por isso a consulta de jornais até
10 pode servir, quando muito, para estatísticas de resultado de
jogos (Ibdem: XV-XVII).

Entre 1916 e 1920 circulou no Rio de Janeiro a revista Vida

Esportiva. Para Mário Filho, a publicação era o embrião de uma

imprensa interessada apenas na vida dos jogadores e não no futebol

em si. Em 1928 o jornal paulista A Gazeta passou a publicar o primeiro

suplemento de esportes em jornal de grande circulação, que mais tarde

teria vida própria e passaria a se chamar Gazeta Esportiva. Mas foi a
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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.

Os irmãos Mário Filho — jornalista que dá nome oficialmente

ao estádio do Maracanã — e Nelson Rodrigues foram entusiastas do

futebol e da imprensa esportiva no Brasil. Marques (2003: 81-82), em

seu estudo sobre a crônica esportiva de Nelson Rodrigues, elogia a

atuação do irmão do dramaturgo para a consolidação da imprensa

esportiva no país e escreve que

A atuação de Mário Filho nos bastidores do futebol foi de certo
modo decisiva para que o profissionalismo vingasse no futebol
brasileiro no início dos anos 30. Assumindo o caráter de
ocupação remunerada, esse esporte passava a encarar de
outra maneira a relação entre jogadores, clubes e platéia. Da
mesma forma, a imprensa poderia dispor de mais elementos
para também se defrontar com uma nova ocupação
profissional, qual seja, a do jornalista esportivo.

Antunes (1999:186) concorda com o autor e acrescenta:

A Mário Filho deve-se a criação e a valorização do jornalismo
esportivo enquanto gênero no Brasil, no início dos anos 30.
depois de organizar um caderno totalmente dedicado aos
esportes nos jornais A Manhã e Crítica, ambos de propriedade
de seu pai, ele fundou o Mundo Esportivo e, posteriormente, o
Jornal dos Sports14, primeiros jornais totalmente dedicados aos
esportes no Brasil.

Interessante assinalar que, mesmo nos Estados Unidos, a

incipiente editoria de esportes também era vista como um

departamento menor e menos sério dentro de um jornal e que, assim

como no Brasil, no início o noticiário consistia basicamente em

“adjetivos, placares e estatísticas” (Anderson: 1983, p.497). Lá, a

14 O Jornal dos Sports foi fundado em 13 de março de 1931 e circula até hoje.
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fundação da revista Sports Illustrated em 1954 já trazia uma nova

proposta editorial que seria levada a cabo pela televisão alguns anos

depois: conduzir a cobertura para além do jogo-pelo-jogo e das

estatísticas de resultados.

No Brasil o fim da primeira fase de profissionalização do futebol

e a crescente valorização do esporte como produto jornalístico

coincidiram com a conquista do primeiro título mundial do país, na Copa

de 1958 na Suécia. De acordo com Amaral (1978:98):

Como a história do próprio futebol, que monopoliza 80% do
noticiário esportivo, a história da crônica esportiva brasileira
pode ser dividida em a.M e d.M, antes do Maracanã e depois do
Maracanã. O Maracanã, a realização do campeonato mundial de
futebol no Brasil, em 1950, a expressão do campeonato de 1954
na Suíça, as conquistas da “Seleção de Ouro” em 1958 na
Suécia, e 1962, no Chile, e o exemplo da imprensa européia,
conferindo títulos de nobreza à reportagem esportiva,
modificaram, no Brasil, a idéia do diretor ou do secretário de
redação a respeito da seção de esportes e atraíram para a
mesma redatores da melhor categoria. (...) A nova crônica
superou sistemas, quebrou tabus, ganhou primeira página,
dignificou-se.

A partir daí, o futebol se consolidaria como o esporte das

massas e nos anos subseqüentes o noticiário esportivo passaria a

contemplar cada vez mais outras modalidades consideradas amadoras,

como o atletismo, a natação, o vôlei e o basquete. Mas, sem dúvidas, a

grande estrela desse jornalismo em terras brasileiras é o futebol. Os

anos 50 vêm florescer publicações especializadas que traziam textos

mais alegóricos que descritivos com a crescente valorização das

histórias de vida dos jogadores que se tornavam ídolos nacionais

(Toledo: 2000, pp. 19-20).

Os grandes jornais começaram a incluir cadernos de noticiário

esportivo regularmente em suas edições a partir da década de 1960.

Nos anos em que a imprensa brasileira esteve sob forte censura militar,
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o jornalismo esportivo se desenvolveu de forma rápida, com o

crescimento da cobertura em jornais, revistas15, rádios e televisão.

Se a concorrência era grande entre os veículos impressos, nas

ondas do rádio não era diferente. Desde o início da profissionalização do

futebol o rádio se constituiu como um veículo privilegiado de atuação no

noticiário esportivo no país (Soares: 1994). A concorrência com as

imagens da televisão fez com que novas fórmulas fossem surgindo para

o aperfeiçoamento da cobertura radiofônica. Como Edileuza Soares

mostrou em seu trabalho “A Bola no Ar: rádio esportivo em São Paulo”,

pensar o desenvolvimento do futebol no Brasil é pensar também no

papel que o rádio desempenhou e que contribuiu para o sucesso tanto

do esporte quanto do radiojornalismo.

Na imprensa escrita o grande marco foi a Copa do Mundo de

1970. Em plena ditadura militar, e com o apelo da conquista do tri-

campeonato pela seleção brasileira, os jornais aumentaram o espaço

dedicado ao noticiário esportivo. Passou a ser comum edições em que

as notícias esportivas eram tratadas com mais destaque que aquelas de

outras editorias, principalmente as mais passíveis de censura —

economia, política e cotidiano16.

Relativamente alheios ao clima de censura que imperava nas

demais editorias, de certa forma tendo superado o preconceito

estilístico contra os primeiros redatores de esportes, os jornalistas

esportivos não escaparam de todo a uma certa visão simplista e

preconceituosa de sua atividade. Para os demais colegas de redação, o

pessoal do esporte trabalhava menos e se divertia mais. Para os

15 Em 20 de março de 1970 chegava às bancas uma revista de circulação nacional, a Placar,
dedicada exclusivamente ao futebol até meados dos anos 80, quando a revista abria reduzidos
espaços para os outros esportes. Na década seguinte Placar voltou a concentrar o foco no
futebol e a dar espaço para as estórias que envolvem os craques e suas equipes para fazer
frente à concorrência da televisão.

16 Amaral (2005), entrevista concedida à pesquisadora em 28/04/2005.
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leitores, a maioria não passava de “palpiteiros” de plantão — e que

ganhavam para isso. Os jornalistas esportivos já não eram mais vistos

como incapazes para outras editorias e sim como jogadores

frustrados17.

Mas, apesar dos preconceitos, a editoria de esportes nos

jornais brasileiros esteve atenta às mudanças estruturais pelas quais os

esportes vinham passando no Brasil. E mesmo sendo a reportagem de

resultados o modelo informativo predominante nessa imprensa, ao lado

dos comentários dos jogos e das crônicas sobre os jogos, já nos anos

50 Nelson Rodrigues reclamava em seus textos contra a ditadura das

matérias de resultado. É o que evidencia Marques (2003:p.36):

Nelson Rodrigues observa com grande propriedade o sentido
que o esporte e o futebol, particularmente, não podem ser
resolvido em equações numéricas de avaliação de
desempenho, seja por número de pontos, gols, marcas, etc,
uma vez que se trata, efetivamente, de práticas lúdicas cuja
dimensão extrapola o próprio resultado da competição. Ao
contestar aqueles para quem o futebol está centrado na bola,
ou seja, no placar do jogo, Nelson afirma: “o colega esvazia o
futebol como um pneu e repito: retira do futebol tudo o que ele
tem de misterioso e patético. A mais sórdida pelada é de uma
complexidade skakespeariana. Às vezes, num córner mal ou
bem batido, há um toque evidentíssimo do sobrenatural. (...)
Se o jogo fosse só a bola, está certo. Mas há o ser humano por
trás da bola, e digo mais: - a bola é um reles, um ínfimo, um
ridículo detalhe. O que mais procuramos no futebol é o drama,
é a tragédia, é o horror, é a compaixão”.

Enquanto Nelson Rodrigues reclamava, os jornais impressos

avançavam lentamente rumo à uma maior pluralidade editorial. O

noticiário de resultados ainda parecia longe de ser suplantado, com os

jornais apenas mudando o eixo de suas preocupações em relação a

esses mesmos resultados até a década de 1990 (Goldgrub Apud

Marques: 2003, p.82). Entre os anos de 1930 a 1950, os relatos

17 Pinto (2005), entrevista concedida à pesquisadora.
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giravam em torno da atuação dos craques, dos jogadores que a maior

parte do grande público não via por não haver ainda televisão, mas

sabia como jogavam porque as reportagens dos jornais traziam em

minúcias os lances e o desenrolar da partida.

A preocupação com a descrição exata dos momentos do jogo

continuou nas décadas seguintes, mas nos anos 60 e 70, época de

grandes craques, de dois títulos mundiais para o Brasil, e da

concorrência com a televisão, as reportagens passaram a valorizar

também os esquemas táticos, as inovações na forma de montar e fazer

as equipes jogarem. Em meados dos anos 60, os termos em inglês

também começaram a desaparecer do noticiário. Já durante o tempo

decorrido entre a perda da copa de 1982 e a década de 1990, o eixo de

cobertura passou a ser o preparo físico dos atletas e a eficiência das

jogadas ensaiadas que influenciavam a grande notícia esportiva: os

resultados.

No fim do século XX, a influência da televisão aumentou e a

receita de sucesso dos programas passou a ser incorporada pelos

jornais: ao lado do noticiário básico de resultados convivem estórias

sobre as estrelas dos espetáculos esportivos. A vida pessoal dos

jogadores — e não mais apenas dos jogadores de futebol — passou a

fazer parte das estórias noticiáveis pelas páginas esportivas, com direito

a chamada em primeira página.

Um exemplo contundente foi a notícia sobre o casamento do

jogador Ronaldo, da seleção brasileira, com a modelo Daniela Cicarelli,

no início de 2005. Toda a mídia se mobilizou e um assunto que poderia

figurar apenas nos cadernos sobre celebridades acabou ganhando

espaço privilegiado em toda a mídia esportiva. O trecho da reportagem

publicada pelo jornal O Estado de São Paulo em 14 de fevereiro, data
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da cerimônia, mostra como os bastidores do esporte (no caso, a vida de

atletas) podem ocupar espaço na mídia esportiva:

Paris - Ronaldo e Daniella Cicarelli chegaram ao Castelo de Chantilly, na
França, escoltados por batedores da polícia francesa e transportados por
uma das 60 limousines de cor cinza oferecidas pelo grupo Audi para o
transporte dos 300 convidados dos noivos. Eram esperados pelos
costureiros do estilista Valentino, responsável pela roupa do casal. As salas
da recepção, as galerias dos Cervos e das Pinturas, onde se encontram as
principais obras da coleção de 6 mil quadros do local, foram decoradas com
tulipas e rosas vermelhas, jacintos brancos e folhas de antúlio. Até o final
da tarde desta segunda-feira, os visitantes se confundiam com os
decoradores, iluminadores, músicos e seguranças que ultimavam os
preparativos para grande festa de casamento do atacante do Real Madrid e
da seleção brasileira. Nas grades do castelo, moradores da cidade de
Chantilly e fãs de Ronaldo se concentravam na esperança de ver o casal
chegar ao local. Mas os noivos optaram por uma entrada lateral, frustrando
os presentes ( Ronaldo evita assédio no casamento. O Estado de São Paulo
on line, 14/02/2005).

As mudanças editoriais pelas quais vem passando o noticiário

esportivo na mídia impressa têm a ver com as mudanças que a

televisão introduziu na prática jornalística como um todo. Mas, por se

tratar de um objeto particular, o tratamento que a televisão confere aos

acontecimentos esportivos também é muito particular.

Se, por um lado, ela mantém uma identidade que compartilha

critérios universais do jornalismo em seus noticiários, por outro ela

dialoga com critérios próprios para cada editoria. No caso da editoria de

esportes na televisão brasileira, os critérios hoje vigentes são frutos de

uma história de mais de 50 anos de experimentações, erros e acertos.
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4.2 Jornalismo Esportivo e Televisão

Assim como existem relativamente poucos estudos que

documentem a história e a evolução do jornalismo esportivo na

imprensa brasileira, a maioria capítulos de obras sobre o jornalismo em

geral, também não é comum encontrar material bibliográfico de

referência sobre o jornalismo de esportes em televisão. Por isso, a

maior parte das informações constantes neste tópico são oriundas de

outras fontes de pesquisa, tais como entrevistas com jornalistas e

pessoas ligadas ao esporte, reportagens do tipo documentário exibidos

na televisão e textos publicados em jornais e revistas.

O tempo na televisão não demorou a ser preenchido com a

veiculação de noticiário esportivo. Em 1950 a TV Tupi exibiu uma

reportagem sobre um jogo entre Portuguesa de Desportos e São Paulo,

considerada a primeira manifestação do jornalismo esportivo na

televisão brasileira (Camargo e Gonçalves, sem data, mimeo).

Até o início dos anos 70 as experiências em jornalismo

esportivo na televisão eram parte dos noticiários gerais. Não havia uma

boa estrutura para a cobertura esportiva. Em parte porque a televisão

brasileira ainda passava por um período em que a tecnologia disponível

não oferecia grandes recursos e em parte porque o esporte no Brasil

também não dispunha de uma organização efetiva e de uma cultura que

lhe permitisse aproveitar uma maior parceria com o veículo.

Mesmo assim, a televisão brasileira, em especial a TV Globo, já

levava para o vídeo reportagens com a proposta incorporada a partir

dos modelos que começavam a chegar dos Estados Unidos e que faziam

eco às possibilidades às quais Nelson Rodrigues se referia em suas

crônicas para a reportagem esportiva.
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A cobertura de grandes eventos era feita com equipes muito

reduzidas para os padrões atuais. Nas Olimpíadas de 1972, por

exemplo, a Rede Globo contava com uma equipe de apenas seis

profissionais. Até aquela época se fazia televisão com equipamentos de

cinema. A chegada do video-tape emprestou mais agilidade e mais

possibilidades à cobertura esportiva no meio audiovisual.

Inspirado no modelo do programa norte-americano ABC

Sports, a Globo colocou no ar em 1973 o programa semanal Esporte

Espetacular, com uma proposta editorial que se mantém até hoje com

algumas alterações proporcionadas sobretudo pela tecnologia: unir

jornalismo e entretenimento no noticiário esportivo. A matéria prima do

Esporte Espetacular? Notícias relacionadas majoritariamente ao futebol

e suas celebridades. A televisão brasileira passou a abrir mais espaços

para os esportes amadores a partir das Olimpíadas de Montreal,

Canadá, em 197618.

Como nos demais setores, a Globo passou a ditar as normas

de cobertura seguidas pelas outras emissoras principalmente pelo fato

de a televisão de Roberto Marinho ter se constituído como uma rede de

abrangência nacional desde 1969. Este caráter de rede, que ajudou a

disseminar uma cultura midiática padronizada para todo o país, também

ajudou a popularizar ídolos e times de futebol do Sudeste nas outras

regiões.

Quando a emissora começou a transmitir jogos em rede e,

mais especialmente quando entrou no ar o Globo Esporte em 1978, os

times cariocas passaram a ter maior visibilidade que os de outros

Estados. Isso ajuda a explicar alguns pontos tanto da sociologia do

18 Dados obtidos a partir de reportagens da série “Do Bi ao Penta”, exibida entre os dias 25 e 30
de abril de 2005, no Globo Esporte.
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esporte no Brasil quanto de alguns critérios de noticiabilidade utilizados

por todas as emissoras de alcance nacional.

Primeiro ponto: se apenas os times cariocas ganhavam espaço

ampliado na televisão, os torcedores dos demais Estados, sobretudo

dos periféricos Estados do Norte e Nordeste, tendiam a simpatizar com

esses times. O ídolo do Flamengo passaria a ser o ídolo de um cearense

que jamais pisara no estádio Maracanã, mas que assim como os

cariocas, sabia com maior riqueza de detalhes o que estava

acontecendo com o futebol do Rio de Janeiro ao mesmo tempo em que

menos informação recebia sobre o futebol de seu próprio Estado.

A hegemonia do futebol carioca na televisão perdurou até

meados dos anos 80, quando os clubes paulistas e mineiros passaram a

dividir a cena e as câmeras. Para o telespectador fora do eixo Rio de

Janeiro - São Paulo - Belo Horizonte continua sendo normal torcer por

cariocas e paulistas mais que por suas equipes locais. Torcer por um

time que encontra suporte em todo o país é uma máxima de

identificação que a televisão ajudou a fomentar na sociedade brasileira.

O segundo ponto é decorrente do primeiro. Se o Brasil inteiro

conhece equipes como Flamengo, Fluminense, Santos, Corinthians, São

Paulo e Cruzeiro, por exemplo, é natural esperar que notícias sobre

esses times e seus rivais diretos estejam constantemente nos

noticiários19. E elas estão lá porque são notícias que atingem e

interessam o maior número de pessoas, um dos critérios de

noticiabilidade mais caros ao jornalismo como um todo.

19 É importante destacar que nos meios impressos, os times das cidades onde são publicados os
jornais na maioria das vezes têm um espaço privilegiado em relação às equipes de outros
lugares. Já os espaços para o noticiário esportivo local variam de emissora a emissora, mas é
sempre menor com relação ao noticiário nacional.
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Disso decorre um terceiro ponto a ser observado no noticiário

esportivo na televisão: equipes menores, de pouca ou nenhuma

expressão nacional, só são notícia quando atendem a um outro critério

de noticiabilidade não menos importante: o de poderem gerar fatos

curiosos, inusitados ou de rompimento com uma suposta normalidade.

Durante o período de observação do noticiário para esta pesquisa tal

característica foi verificada com a constância de uma equação

matemática.

Além da Rede Globo, também contribuiu para a consolidação

do jornalismo esportivo na televisão brasileira a atuação da Rede

Bandeirantes. Na década de 1980 e parte da de 1990 o esporte foi a

principal marca identitária da emissora, que se autoproclamava “o canal

do esporte”. O modo mais expressivo de exercício dessa identidade

editorial era a transmissão de competições ao vivo, independente do

horário em que elas aconteciam: a emissora não hesitava em modificar

freqüentemente a programação considerada normal para transmitir um

evento sobre o qual detinha os direitos de transmissão.

O noticiário esportivo mais antigo da emissora é o Esporte

Total, no ar desde 1983. Com a transferência do jornalista Luciano do

Vale para a Band naquele ano, começava a se configurar uma

identidade que se efetivaria a partir do ano seguinte, com a estréia do

programa Show do Esporte, uma jornada dominical de dez horas

dedicadas integralmente ao esporte. Durante a semana, além do

Esporte Total, de segunda a sábado o horário nobre da emissora

também era dedicado à cobertura esportiva com a “Faixa Nobre do

Esporte”, preenchida principalmente com a transmissão de eventos ao

vivo — em especial jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Conforme afirmamos parágrafos acima, na década de 1980 os

clubes paulistas passaram a ter maior visibilidade nacional — a Rede
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Bandeirantes desempenhou um papel ativo nessa popularização, afinal,

por se tratar de uma emissora paulista, os clubes de sua área de

atuação imediata se constituíam em sua matéria-prima principal.

Um aspecto importante nessa relação da Rede Bandeirantes

com a cobertura esportiva nos anos 80 é que naquela época a

exclusividade dos direitos de transmissão dos grandes eventos

esportivos não era tão concentrada quanto hoje. E um dos fatores para

a mudança na identidade editorial da Band em meados dos anos 90 foi

justamente a dificuldade em comprar direitos de transmissão de

competições que a Rede Globo passou a adquirir com exclusividade.

Como o principal evento da Band era o campeonato brasileiro de

futebol, a perda desse produto significou perda de audiência e de

receita.

Também contribuiu para essa reorientação editorial o advento

dos canais de esporte por assinatura (em especial a ESPN Brasil), que

foi um fator de saturação do mercado. Assim, sem direitos de

transmissão dos principais eventos esportivos e com a concorrência dos

canais por assinatura, a Rede Bandeirantes reduziu drasticamente o

espaço dedicado ao esporte em sua programação. O último grande

evento ainda sob a marca “o canal do esporte” foi a Copa do Mundo de

1994. Mas, mesmo com a reorientação da identidade da emissora, o

esporte, e em especial o futebol, é um elemento importante na

programação da Rede Bandeirantes20.

O futebol, que monopoliza o noticiário sobre esportes no Brasil

ganha, na televisão, uma dimensão ainda maior dadas as

particularidades do veículo. Ele funciona como elemento aglutinador em

20 Dados obtidos a partir de entrevistas com jornalistas e pesquisadores do jornalismo esportivo,
em especial Pinto (2005) e Amaral (2005). Cabe ressaltar ainda o papel que a Band teve para a
popularização do vôlei no Brasil nos anos 80 e início dos 90, quando a emissora além de
transmitir, organizava torneios nacionais e internacionais da modalidade.
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uma sociedade tão heterogênea como a nossa. Como aponta Marques

(2003:161), “a força do futebol no Brasil residiria também na

capacidade de, num país de forte concentração de riquezas, poder

proporcionar aos excluídos e injustiçados a experiência da vitória”.

No corpus de nossa pesquisa encontramos um exemplo dessa

“experiência da vitória” em uma matéria exibida no Jornal Nacional do

dia 26 de maio, sobre uma “peneira”21 em João Pessoa/PB. É a clássica

história da descoberta de um garoto pobre que vê em um teste a

oportunidade para mostrar seu talento, ser levado para um grande

clube e mudar radicalmente de vida. Esse tipo de narrativa acompanha

o noticiário esportivo na televisão praticamente desde as primeiras

reportagens que destacavam as histórias de vida dos jogadores.

Ainda na lógica da identificação, o noticiário de esportes na TV

privilegia acontecimentos, situações e personagens que tenham a pátria

por objeto, numa ampliação setorizada de uma das constantes que

Bucci (1996) identifica na televisão brasileira (ver discussão no capítulo

2). Um dos primeiros esforços deste redimensionamento da identidade

nacional a partir do esporte televisionado foi a conquista da Copa do

Mundo em 1970.

Desde a conquista do tri-campeonato mundial de futebol

naquele ano, com o esporte na televisão acontece um fenômeno no

Brasil talvez só comparável à audiência das telenovelas: a sensação de

integração a partir de uma experiência compartilhada com todo o país

através da mediação televisiva, geradora de uma mobilização que toma

conta das ruas em época de Jogos Olímpicos e Copa do Mundo de

Futebol.

21 Nome popular dado à seleção que os clubes profissionais fazem para descobrir novos talentos
para seus quadros.
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Toda a mídia passa a trabalhar em função dos eventos que são

os mais importantes do calendário esportivo mundial, mas o apelo da

televisão é o que move a grande maioria a se interessar pelas

competições. O brasileiro é motivado a acompanhar os boletins com o

resumo das notícias da delegação nacional, dos principais favoritos às

medalhas e títulos, dos rivais e mais ainda para conhecer as últimas

novidades sobre as estrelas dos torneios.

O conceito de identidade utilizado aqui é o mesmo proposto

por Castells (1999:22), como sendo a fonte de significado e experiência

de um povo. E o esporte no Brasil é um elemento fomentador desse

sentido de povo, de unidade social, conseguido, sobretudo, com a

recorrência com que o jornalismo esportivo trata de disseminar os

valores de nação ao dar visibilidade aos eventos, protagonistas e

dimensão territorial que eles alcançam.

Para estar na televisão, a notícia esportiva também sofre

adaptações impostas pelo meio e, mais do que o telejornalismo de

interesse geral, este telejornalismo setorizado traz em sua formatação

as marcas identitárias da emissora que o veicula talvez de maneira mais

acentuada, já que o esporte se confunde com o entretenimento do fluxo

televisivo, ora por ser tratado como tal, no caso das transmissões de

eventos e competições, ora por ser noticiado como tal, nos programas

jornalísticos que cada vez mais ganham espaço na televisão brasileira.

Se até a década de 1970 as experiências com jornais

esportivos na televisão eram regionais e instáveis, atualmente existe

uma enorme variedades de programas e telejornais esportivos em todas

as redes de sinal aberto e alcance nacional no país. Durante o período

de realização desta pesquisa, verificamos a existência dos seguintes

programas: Globo Esporte, Esporte Espetacular e Auto Esporte

(dedicado exclusivamente ao automobilismo), na Rede Globo; Esporte
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Record e Terceiro Tempo, na Rede Record; Esporte Total Interativo e

Show do Esporte, na Rede Bandeirantes; TV Esporte Notícias (híbrido de

noticiário esportivo e geral), Rede TV Esporte e Bola na Rede, na Rede

TV!; Esporte TV e Stadium (TVE); Rock Gol (dedicado exclusivamente

ao futebol), na MTV.

O que se evidencia a partir deste dado é uma valorização

crescente do esporte, seja enquanto produto jornalístico, seja enquanto

produto de entretenimento, em todas as emissoras de sinal aberto e

cobertura nacional. A MTV, por exemplo, é um canal de música,

subsidiário de uma matriz norte-americana, mas que se adapta à

realidade brasileira juntando música e futebol. O seu programa Rock

Gol foi concebido originalmente para dar visibilidade ao campeonato de

futebol entre músicos promovido pela própria emissora, mas acabou

incorporando o noticiário e os comentários sobre o futebol profissional

nacional e internacional, e pode ser considerado um dos programas tipo

mesa-redonda22 mais inteligentes da televisão brasileira.

Já o noticiário da Rede TV!, o TV Esporte Notícias, é singular

neste espectro da informação televisiva no Brasil ao não fazer uma

distinção formal entre notícias esportivas e notícias gerais em seu

programa que vai ao ar ao meio dia. O telejornal é estruturado como

um noticiário de interesse geral em que cabem todas as notícias, mas

as informações esportivas não raro têm mais tempo de veiculação. E

isto é o reflexo de uma marca identitária: a Rede TV! É uma emissora

que se apóia em dois eixos de programação para sustentar a audiência:

atrações popularescas (como programas policiais, de fofocas e de

culinária) e esportes (tanto em transmissões ao vivo quanto em forma

de noticiários).

22 “Mesa-redonda” é um tipo de programa de comentário sobre os resultados dos jogos copiado
das emissoras de rádio e logo incorporado pelas emissoras de televisão com a adaptação que o
meio lhe impõe: possibilidade de mostrar imagens do jogo para dirimir dúvidas e polêmicas.
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Também evidenciamos que as mesas-redondas são uma

manifestação recorrente do telejornalismo esportivo no Brasil. Todas as

emissoras de sinal aberto, com exceção da Rede Globo, têm um

programa semelhante, veiculado normalmente aos domingos. E cabe

uma ressalva: embora a Globo não tenha nenhum programa de rede

neste formato, algumas emissoras regionais a ela afiliadas utilizam os

chamados “horários optativos”, em que as afiliadas podem ou não

retransmitir a programação da rede, para veicular suas próprias mesas-

redondas.

Esse modelo de programa, que é essencialmente informativo

— ao publicar os resultados dos jogos — e marcadamente opinativo —

ao comentar estes mesmos resultados — reflete um paradigma

editorial que acompanha o jornalismo esportivo desde suas primeiras

manifestações na imprensa brasileira. O resultado ainda é a matéria

básica do jornalismo esportivo, mas nos últimos anos tem sido possível

observar uma mudança editorial que acompanha, e muitas vezes

adianta, tendências introduzidas no jornalismo por causa da televisão.

O modelo atual de cobertura privilegia os bastidores, as

celebridades que se identificam com o público, os vários ângulos

possíveis para mostrar uma jogada e o processo final de edição, que

determina o efeito que a notícia pode ter sobre a audiência. Jornalismo

esportivo só de resultados é hoje em dia um modelo tão obsoleto

quanto as transmissões em preto e branco porque os bastidores e as

situações inusitadas passaram a fazer parte da matéria básica da mídia

esportiva.

O jornalismo esportivo, em qualquer meio, é a arte de noticiar

paixões. O esporte é um espetáculo social que se traduz por esse

sentimento, podendo variar em forma e intensidade, mas que não

perde este caráter. A notícia esportiva possui características muito

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

104

próprias que a televisão soube incorporar e ampliar. Entender tais

características nos ajuda a compreender os critérios de noticiabilidade e

o caráter da informação esportiva na televisão.

4.3 Notícia Esportiva: um espetáculo à venda

O esporte está relacionado com aspectos lúdicos da sociedade

e, em si, é uma forma de lazer e de entretenimento que encontra na

mídia uma forma de se posicionar além do lazer e da competição para

figurar como espetáculo que garante retorno em venda e em audiência.

Melo (2003:112), refletindo sobre o cruzamento entre mídia e esporte,

afirma que “essa convergência ocorre no momento em que o segundo

se converte em conteúdo da primeira. Ou melhor, quando o esporte

supera o âmbito do lazer individual ou grupal e se torna uma atividade

coletiva, perfilando o universo do lazer de massas”.

Quando os jornais, primeiro, e o rádio e a televisão depois,

descobriram o esporte enquanto conteúdo, houve uma alteração em

sua dimensão lúdica e localizada em uma sociedade: o esporte passou a

ser notícia. Mas não uma notícia como outra qualquer. O

reconhecimento de suas particularidades levou à setorização e,

conseqüentemente, à descoberta de formas condizentes de tratar essa

nova matéria-prima que emergia da sociedade com força e potencial de

interessar, teoricamente, a todos os públicos.

A primeira e talvez mais importante dessas particularidades

deduz-se do fato de os acontecimentos esportivos se enquadrarem na

categoria de notícias brandas ou leves, que geram uma grande

quantidade de histórias de interesse humano. Neste contexto, a notícia

esportiva se enquadra como mais um fator de fuga e entretenimento
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em meio ao abundante fluxo informativo que caracteriza as sociedades

atuais. Uma outra importante característica é que tais acontecimentos

demandam um tratamento diferenciado que se manifesta em uma

relativa liberdade de linguagem e formatação de reportagens. No caso

particular do Brasil, existe ainda a hegemonia do futebol, obrigando o

noticiário a se adequar às suas demandas para depois adaptá-las aos

demais esportes.

O esporte como notícia branda

A notícia branda é de interesse do público porque trata de

seres humanos (Mott Apud Tuchman: 1983, p.60). No caso dos

esportes, seres humanos em atividades físicas permeadas por

competições. Por causa desta característica, determinada por seu

conteúdo, o espaço dado à notícia esportiva nos meios de informação é

visto com uma certa desconfiança por parte de alguns intelectuais,

inclusive intelectuais com posicionamentos tão distintos, como Pierre

Bourdieu e Dominique Wolton.

Em sua reflexão sobre o poder do veículo audiovisual, Bourdieu

(1997:73) comenta que “levadas pela concorrência e por fatias de

mercado, as televisões recorrem cada vez mais aos velhos truques dos

jornais sensacionalistas, dando o primeiro lugar, quando não todo o

lugar, às variedades e às notícias esportivas”, insinuando que não

existe espaço nobre para o esporte em um jornalismo enquanto

atividade essencial para a formação de cidadãos — e não consumidores

— nas sociedades livres e democráticas.

Argumento parecido encontramos em Wolton (1996:69-70)

que defende que a informação deve obrigar o indivíduo a se interessar
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pelo mundo enquanto cidadão e não enquanto espectador, como o

fazem a ficção e os esportes. São críticas que encontram respaldo em

uma definição de jornalismo como comunicação de fatos atuais de

interesse público, pouco ou nada considerando que o objeto do

jornalismo é tão amplo como o é a própria vida em sociedade.

O acontecimento esportivo se enquadra na categoria das

notícias brandas porque é um assunto leve, mas um assunto leve que

também pode figurar como notícia dura quando as expectativas

puramente lúdicas são subvertidas. É o caso das brigas e tragédias nas

praças esportivas. Afinal, como pontuou Tuchman (1983),

freqüentemente notícias brandas e duras se interpõem como

classificação para um mesmo fato. De qualquer forma, é deste caráter

de notícia branda que derivam todas as outras características da notícia

esportiva, incluindo a observação dos critérios de noticiabilidade

aplicados em sua seleção.

Notícia esportiva como história de interesse humano

Com a leveza que lhe é majoritariamente característica, a

notícia esportiva se apresenta como uma narrativa baseada em uma

série de histórias de interesse humano porque, como Melani (1999:85)

argumenta em relação ao futebol, e que se adapta aos demais esportes,

“um jogo é muito mais que a bola, o campo e os jogadores. Um jogo é

muito mais que as jogadas. Aqui o humano sofre todas as intempéries

da matéria e mais a herança cultural do imaginário”.

Ou seja, é o elemento humano e toda sorte de imprevistos e

sensações que a competição esportiva desperta que faz com que a

notícia seja fortemente marcada por estórias cujo homem apareça como
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protagonista principal, seja este protagonista competidor ou mero

espectador. Tal característica da notícia esportiva é mais contundente

na televisão, que organiza as estórias como melodramas pinçados da

vida cotidiana.

Enquanto noticiário de histórias de interesse humano, a

reportagem esportiva depende em grande medida da figura do

personagem, de alguém que possa se enquadrar como agente

catalisador da narrativa, de forma a fazer com que o fluxo informativo

de uma reportagem tenha um eixo central que aponte para uma estória

além da notícia base — ou do gancho23 principal — que a motivou.

O personagem da notícia esportiva geralmente é um atleta que

tenha se destacado em uma competição, mas também muito

freqüentemente buscam-se “bons” personagens entre os espectadores.

A história esportiva de interesse humano é um modelo que acompanha

a imprensa esportiva desde os anos de 1930, quando a atuação dos

jogadores em campo passou a ser prioridade ao lado da descrição

detalhada dos lances do jogo e do resultado final.

Até as inovações editoriais proporcionadas pela televisão, os

torcedores em geral apareciam como personagens de destaque nas

crônicas, cujo objetivo não era, e não é, detalhar jogo algum, mas

simplesmente dar visibilidade às situações, centrais ou marginais, que

envolvem uma competição. Nelson Rodrigues, por exemplo, incluía com

alguma freqüência comentários acerca dos torcedores em seus textos.

23 Gancho em Jornalismo é a oportunidade ou motivação para se realizar uma reportagem ou
publicar uma notícia.
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O esporte como entretenimento jornalístico

Pelo fato de o esporte ser, em essência, entretenimento, a

notícia esportiva guarda este traço característico de sua matéria-prima,

que o jornalismo leva para as estórias publicizadas. Logo, a notícia não

se desvencilha daquilo que a aproxima do divertimento e do lazer

mesmo sendo produzida sob a égide de rotinas jornalísticas que lhe

impõem rigor na apuração e senso de oportunidade na apresentação.

Assim, o esporte é um entretenimento capaz de gerar outro:

um jornalismo pautado por uma manifestação da vida cotidiana, regido

por regras, critérios e valores universalmente aceitos como jornalísticos,

ao mesmo tempo em que sofre a influência incontestável das regras,

critérios e valores da indústria do entretenimento.

A notícia esportiva é regida, principalmente, pelo critério que

determina que o que for “interessante” tem mais chances de ser

selecionado e publicizado. O entretenimento vive daquilo que,

igualmente, é “interessante” para o público que busca na mídia lazer e

diversão como forma de fugir do tédio da vida cotidiana. Ou seja: são

duas abordagens de um mesmo critério que se entrecruzam no espectro

midiático.

Uma característica típica do entretenimento, a produção de

celebridades, é também um traço marcante no jornalismo esportivo.

Transfiguradas em mito, as celebridades esportivas servem de modelo

para aspirações que a mídia alimenta através de um discurso recorrente

de redenção e ascensão através do esporte.

Assim como para a indústria do entretenimento qualquer um

pode vir a ser uma celebridade, para a mídia esportiva qualquer um
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pode ser alçado à condição de estrela principal do espetáculo. No corpus

de nossa pesquisa, e isto será comentado com mais detalhe no próximo

capítulo, observamos a ocorrência do fenômeno da “celebrização” de

personagens como um traço comum à notícia esportiva.

Notícia que demanda liberdade de tratamento

Por ser uma matéria-prima diferente no fluxo informativo a

notícia esportiva demanda um tratamento diferenciado, o que lhe

acentua a singularidade em relação a como se manipula a notícia em

outras editorias. Tal liberdade se manifesta, sobretudo, na linguagem

utilizada e na forma de construção da narrativa jornalística.

Desde as primeiras ocorrências de noticiário esportivo nas

páginas dos jornais tornou-se comum o uso de adjetivos e construções

lingüísticas que evocam a exaltação laudatória de atletas e momentos

das competições. Enquanto os manuais de redação e estilo condenam o

uso de adjetivos e estruturas semelhantes, observa-se que tais

recomendações não surtem efeito na editoria de esportes.

A valorização do acontecimento esportivo passa por sua

adjetivação. Se um gol foi resultado de uma jogada incomum, será um

“golaço”, “uma pintura”, “um gol de letra”, expressões que denotam o

quão peculiar é o sentido de objetividade válido para este noticiário. Se

a objetividade é, em essência, fidelidade ao fato de acordo com um

ponto de vista pré-estabelecido, no noticiário esportivo a fidelidade ao

fato pressupõe não deixar de nomear um acontecimento singular como

tal, mesmo que para isso seja necessária a utilização de adjetivos e a

conseqüente expressão de juízo de valores.
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A liberdade de tratamento de que goza a notícia esportiva

também se manifesta na possibilidade de rompimento com o formato-

padrão do jornalismo: a pirâmide invertida. Considerando que o fato

mais importante em uma matéria esportiva seja o resultado, este

deveria figurar no parágrafo de abertura com a freqüência que a regra

da pirâmide invertida requer. Mas, na prática, o resultado é o clímax

das reportagens, a consideração final, ou o que de menos importante

pode ter acontecido em uma competição frente a outros elementos

inesperados, inusitados, curiosos ou interessantes que o noticiário

venha a destacar.

Notícia que sofre a influência da hegemonia do futebol

No caso brasileiro, a hegemonia do futebol sobre os demais

esportes acrescenta à notícia esportiva uma característica interessante:

as regras de cobertura e critérios de noticiabilidade dos outros esportes

são adaptações daqueles aplicados ao futebol. A “futebolização” da

notícia esportiva influencia também a linguagem com que os demais

esportes são tratados. É comum a transposição de termos do futebol

para as demais manifestações esportivas. Em uma transmissão de uma

partida de vôlei, por exemplo, um ponto resultante de uma troca de

bolas muito disputada pode ser chamado de “pontaço”, em alusão ao

“golaço” dos campos de futebol. Ainda no vôlei, o tie-break, set de

desempate da partida, pode ser descrito como uma “prorrogação”. Se o

esporte for o basquete, os arremessos livres são comparados ao pênalti

— gol, ou ponto, quase certo.

Nem mesmo o automobilismo, com linguagem tão própria e

que muitas vezes transborda o seu próprio domínio, consegue ficar

imune. Um exemplo típico, de um piloto que tenha vencido um
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campeonato com uma grande margem de pontos de vantagem em

relação aos outros, pode ter seu feito reduzido à expressão “ganhou o

campeonato de goleada”.

A futebolização do noticiário também acarreta uma redução

das oportunidades de os demais esportes, especialmente os amadores,

aparecerem como destaque nos jornais e programas de TV. Assim,

estes outros esportes dependem da ocorrência regular de competições,

e competições importantes, para romper a primeira barreira imposta

pela predominância do futebol que, em contrapartida, não está

subordinado a nenhum evento para se tornar notícia: até uma pelada

entre amigos em um campinho de bairro pode virar notícia.

Estas características da notícia esportiva refletem as condições

culturais de sua produção, circulação e consumo. De acordo com o já

discutido no primeiro capítulo deste trabalho, as notícias são

determinadas por uma série de fatores, ou ações, que explicam porque

as notícias são como são. Tais fatores incluem as ações social, pessoal,

cultural, ideológica, histórica e do meio físico e tecnológico.

Durante a realização da pesquisa ficou evidente que a notícia

esportiva sofre influência de todos estes fatores, mas que a ação

cultural é determinante para a constituição de seu caráter ora

jornalístico, ora de entretenimento. Entre as condições culturais de sua

produção, destaca-se o fato de o futebol ser uma espécie de extensão

da identidade brasileira, fazendo com que o país tenha uma cultura

esportiva — e um noticiário — forjada a partir dele.
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5 PARA SER NOTÍCIA: critérios de noticiabilidade do

esporte

A mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana. Às
vezes, num córner mal ou bem batido, há um toque evidentíssimo do
sobrenatural. (...) Se o jogo fosse só a bola, está certo. Mas há o ser
humano por trás da bola, e digo mais: - a bola é um reles, um ínfimo,
um ridículo detalhe. O que mais procuramos no futebol é o drama, é a
tragédia, é o horror, é a compaixão.
Nelson Rodrigues

Como em qualquer produto jornalístico, a seleção da notícia

esportiva é um processo norteado pelos critérios de noticiabilidade

universais à atividade de produção e transformação de acontecimentos

em fatos noticiáveis. Também no noticiário esportivo tem mais chances

de se tornar notícia aquilo que é factual, que desperta o interesse do

público, que atinge o maior número de pessoas, que seja inusitado ou

curioso, que seja novidade e que apresente bons personagens.

Para o caso de a notícia ser veiculada na televisão, o

acontecimento precisa ainda ser capaz de gerar boas imagens, ter

unicidade, ser parte de uma grande narrativa, causar impacto

emocional e apresentar um potencial espetacular para fazer frente aos

demais produtos televisivos. Mas como produto específico, o esporte

também apresenta critérios específicos que se juntam, e às vezes se

sobrepõem, aos jornalisticamente universais para nortear a seleção dos

eventos.

Durante a observação empírica e tratamento do material

disponível para análise, verificamos quais os critérios de noticiabilidade

universais mais recorrentes no noticiário esportivo, assim como quais

são aqueles mais particulares que se apresentam e se justificam pelas

próprias características do esporte enquanto notícia.
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Entre os dias 22 de abril e 30 de maio foram gravadas 33

edições do Globo Esporte (GE) e 33 do Jornal Nacional (JN), com o

objetivo de selecionar matérias sobre o Campeonato Brasileiro de

futebol da Primeira Divisão. A partir do tratamento analítico destas,

intentamos chegar a um quadro crítico-descritivo dos critérios de

noticiabilidade válidos para o jornalismo esportivo na televisão. A partir

daí buscamos, em 21 reportagens, subsídios empíricos que pudessem

ser contrapostos à reflexão teórica para chegarmos à solução de nosso

problema de pesquisa.

Antes, algumas palavras sobre a escolha do corpus. Optamos

por restringir a seleção de matérias àquelas sobre o futebol por ser este

o esporte-guia do noticiário nacional, como já discutido no capítulo

anterior. Mas era preciso encontrar um recorte mais específico, já que

só no primeiro semestre de 2005, várias competições estavam em

andamento: Campeonatos Estaduais (27 ao todo, porque o campeonato

do Distrito Federal é válido como estadual), Copa do Brasil,

Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, Copa América de

Seleções, Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, entre

outros torneios internacionais que ganham espaço regular na televisão

brasileira.

A opção pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão se

justifica pelo fato de esta ser a mais importante competição interclubes

do país. São 22 equipes de todas as regiões, apesar de o eixo Sul-

Sudeste concentrar o maior número de representantes24. O período de

gravação dos programas coincidiu com o início do campeonato, previsto

24 As equipes que participam do Brasileirão 2005, são: São Paulo, Corinthians, Santos,
Palmeiras, São Caetano, Ponte Preta (todos paulistas); Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo
(cariocas); Internacional, Juventude (gaúchos); Coritiba, Paraná, Atlético Paranaense; Figueinse
(de Santa Catarina); Cruzeiro, Atlético Mineiro; Goiás; Fortaleza (do Ceará); Paysandu (do
Pará) e Brasiliense (do Distrito Federal).
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para acabar em dezembro (os primeiros jogos aconteceram no dia 23

de abril).

A escolha pelo início e primeiras rodadas do campeonato se

deu porque, como outras competições já estavam em andamento desde

o começo do ano, os primeiros jogos do Brasileirão aconteciam apenas

nos fins de semana, implicando:

a) Um número reduzido de matérias, o que facilitaria a

seleção final;

b) Devido ao grande número de jogos por causas dos outros

campeonatos e, conseqüentemente de notícias, os critérios de seleção

de acontecimentos sobre o Brasileirão estariam mais nítidos, já que

uma das prerrogativas destes critérios no jornalismo é justamente

colocar ordem ao caos dos acontecimentos cotidianos, permitindo que

sejam noticiados apenas aqueles com maior concentração de itens de

noticiabilidade (Wolf:2003);

c) Com as demais competições em andamento, as rotinas de

cobertura para elas já estavam estabelecidas. Acompanhar a cobertura

de um evento que está apenas começando, por outro lado, significa

observar o estabelecimento de tendências que podem ser adotadas até

o seu término.

O Campeonato Brasileiro de 2005 é disputado em três

divisões: Primeira Divisão, ou Série A, com 22 os clubes considerados

de elite; Segunda Divisão, ou Série B, com 22 times intermediários; e

Terceira Divisão, ou Série C, com equipes de expressão regional, cujo

número de participantes varia a cada ano (em 2005 foram 63 clubes).
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Há apenas três anos o Campeonato Brasileiro da Primeira

Divisão é disputado sob o mesmo regulamento25: os times jogam todos

entre si, em dois turnos, somando três pontos por vitória, um por

empate e nenhum por derrota. O campeão será aquele que chegar à

última rodada com o maior número de pontos, como nas competições

nacionais européias.

Julgamos necessário falar, mesmo tão resumidamente, sobre

o campeonato, porque defendemos a idéia de que para entendermos a

natureza das notícias é preciso também compreender a natureza dos

fatos sociais que as geram. Cada evento produz uma determinada

variedade de acontecimentos, que são submetidos a um processo

institucionalizado de seleção e apresentação. O que significa dizer: as

notícias são diferentes, mas os critérios de noticiabilidade mantêm uma

homogeneidade que nos permite, enquanto pesquisadores, identificá-los

a partir de seu contexto social.

A escolha dos programas para a composição do corpus recaiu

sobre os dois noticiários da Rede Globo porque a emissora os mantém

no ar há um tempo considerável, o que permite a consolidação de uma

cultura identitária na grade de programação. O Globo Esporte e o Jornal

Nacional também são líderes de audiência e considerados referência

entre o segmento de público que atingem.

O Globo Esporte detém o status de primeiro programa diário

de notícias esportivas da Rede Globo, no ar desde 1978. O telejornal

substituiu o programa Copa Brasil, que era um boletim sobre o

campeonato nacional de futebol da época. O boletim era dedicado

exclusivamente ao futebol e a proposta do Globo Esporte era ampliar o

25 Até 2001, a cada nova edição, um novo regulamento.
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leque de cobertura, dando espaço ao esporte amador até então pouco

divulgado na televisão brasileira (Pinto: 2002).

Ao longo dos anos o GE foi incorporando mudanças editoriais

que de alguma forma estavam em sintonia tanto com as

transformações do mundo dos esportes quanto com a evolução da

sociedade consumidora de notícias. O público dos noticiários esportivos

deixou de ser majoritariamente adulto e masculino. As novas demandas

passaram a fazer parte dos critérios de seleção adotados para a notícia

esportiva, culminando com o modelo editorial atualmente em vigor

(Ibdem).

Já o Jornal Nacional é um dos maiores marcos do jornalismo

brasileiro, no ar desde 1969. O programa é generalista, ou seja, não é

trabalhado em função de nenhum tema específico: tudo o que,

supostamente, mereça ser notícia, estará no telejornal da noite. Por ser

dirigido a todos os públicos, os mais variados assuntos ganham espaço,

inclusive o esporte (Memória Globo:2004). Mas ganha espaço de uma

maneira diferente, já que as reportagens esportivas do Jornal Nacional

não se dirigem exclusivamente para aficcionados por esportes.

Este trabalho não é um estudo de caso e o seu objeto não é o

esporte no Jornal Nacional e no Globo Esporte. Por isso optamos por

não nos demorarmos em uma resenha história sobre os dois

programas, julgando suficientes as informações essenciais para situar o

leitor no contexto em que as reportagens que compõem o corpus desta

pesquisa foram produzidas e veiculadas.
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5.1 Notícia esportiva: seleção

Enquanto fenômeno social de grande importância na sociedade

brasileira, o esporte gera inúmeros acontecimentos cotidianamente que

concorrem entre si para tornarem-se públicos. Apenas uma parte

reduzida se transforma em notícia, mesmo com o número crescente de

publicações e veículos especializados em informação esportiva hoje

existentes no país. O que nos leva a supor que a noticiabilidade na

editoria de esportes seja regida por critérios altamente concentradores

e ao mesmo tempo excludentes, já que a pauta de cobertura da mídia

esportiva parece se repetir de maneira idêntica em todos os noticiários,

independente do meio de difusão.

Ou seja, os assuntos estampados nas páginas de jornais e

revistas são basicamente os mesmos explorados pelas rádios e pelos

programas de televisão. O que muda, em alguns casos, é o enfoque que

cada um empresta às notícias. No caso da televisão, é a forma de

tratamento o que pode diferenciar um programa do outro, de uma

emissora da outra, quando as notícias são basicamente as mesmas.

Durante a fase de manipulação do material definido como

corpus procuramos empreender uma observação o mais isenta possível

de julgamento de valores e o mais distante dos conceitos e visões

preconcebidos a partir de nossa experiência profissional com o objeto

de estudo. Tal exercício nos possibilitou a oportunidade de olhar para

nosso objeto de forma a compreender suas especificidades ocultas que

a prática redacional cotidiana não permitia.

Desta forma, o que antes se apresentava com a obviedade do

“as coisas são assim porque são” passou a se revelar com a

complexidade das relações existentes entre um acontecimento
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cotidiano, sua seleção, seu tratamento e sua publicização como algo

construído coletivamente por produtores e público.

O quadro abaixo apresenta uma síntese descritiva dos critérios

observados, que foram classificados em válidos para a notícia de

esporte (NE), com referência a critérios mais ligados ao jornalismo

esportivo e válidos para as notícias de um modo geral (N) porque

identificados com a universalidade jornalística. O quadro traz ainda um

quantitativo de ocorrências destes critérios, sendo que tivemos o

cuidado de lembrar que uma mesma reportagem pode apresentar mais

de um critério de noticiabilidade.

Quadro 1: critérios de noticiabilidade

Critério observado Tipo de critério Ocorrência
Atinge o maior número de pessoas N 6
Boas imagens N Todas
Curiosidades e fatos inusitados N 7
Factualidade N 13
Impacto passional N 3
Importância dos envolvidos N 9
Interesse presumido do público em histórias
de interesse humano

N 12

Narrativa redenção e superação NE 2
Novidades N 1
Ocorrência de competições NE Nas matérias sobre outros

esportes
Personagens N 8
Potencial espetacular N 3
Potencial de entretenimento N 3
Potencial humorístico N 3
Resultados inesperados NE 3
Rivalidade e provocação NE 9

Os critérios identificados são comentados adiante, alguns

agrupados outros separadamente, com o objetivo de discutir as suas

especificidades no tocante à notícia esportiva em televisão, tendo como
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base a manifestação deles nas reportagens do corpus. É mister salientar

que, neste trabalho, não contemplamos a questão dos gêneros

jornalísticos porque a nossa opção foi justamente fomentar uma

discussão conceitual a partir da identificação dos critérios de

noticiabilidade observados em nosso corpus, de acordo com a

perspectiva da Teoria da Notícia e da Sociologia do Jornalismo.

Boas imagens: unanimidade

Em televisão, a geração de boas imagens é um critério

fundamental para transformar um acontecimento em notícia. Com o

esporte, o apelo das imagens tem uma importância redimensionada no

noticiário e, não raro, elas são a notícia em si: o registro do gol, da

falta, da bela jogada, fatos que podem até dispensar o uso da palavra

de tão significativos que são em si mesmos. Mas esse

redimensionamento se dá também com a busca deliberada de melhores

opções de enquadramento e uso dos recursos tecnológicos disponíveis

para tornar as imagens o mais atraentes possível.

Dentro da lógica de cobertura observada no corpus da

pesquisa, verificamos que jogos com estádio cheio — em que a

presença da torcida é superior a 50% da capacidade de lotação do local

da disputa — e, portanto, com grande potencial de as câmeras

captarem boas imagens extra-campo, ganharam um componente a

mais de noticiabilidade. Um fato que chamou a atenção, porém, é que

apenas as boas imagens não foram o suficiente para garantir a

noticiabilidade dos acontecimentos porque é regra tácita que a televisão

as ofereça.

Por isso, apesar de verificarmos a ocorrência de boas imagens

em todas as reportagens do corpus, em nenhuma delas este critério
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apareceu como o mais determinante para a seleção das notícias. Daí

concluirmos que este não é um critério autônomo, como pode sugerir a

natureza do meio audiovisual. Ao contrário, uma boa imagem

dissociada de uma boa estória seria apenas mais uma em um fluxo que

constantemente produz boas estórias que se apóiam em boas imagens.

Afinal, como afirma Coutinho (2003: mimeo), “as redes de televisão

utilizariam a presença de ilustração visual e a busca do pitoresco como

diretrizes a serem consideradas na identificação de uma notícia

televisiva”.

Encontrado o pitoresco, ou o que a ele se assemelhe e tenha o

valor de notícia, a televisão sempre ressalta a imagem e a estória que

gera. Um exemplo de nosso corpus é a notícia sobre a briga entre dois

jogadores do Corinthians durante um treino. O clímax da reportagem

exibida no Globo Esporte em 29/04/2005 é pontuado pela expectativa

de visualização das imagens da confusão:

Off: Estava correndo tudo bem./ Era um treino muito disputado, mas leal./
O técnico Daniel Passarela inclusive estava muito contente porque contava
com os retornos ao time titular dos ex-machucados Gustavo Neri, Roger e
Gil./ Aí aconteceu a cena que você vai ver agora e que encerrou o coletivo./
Numa disputa de bola Tevez acerta o cotovelo no nariz de Marquinhos que
já no chão percebe que está sangrando./O zagueiro se levanta e vai tirar
satisfação./ Os dois trocam socos como numa briga de rua./O zagueiro e o
atacante foram direto para o vestiário sem dar entrevistas./ (...).

Ao anunciar “a cena que você vai ver agora e que encerrou o

coletivo” o texto lembra ao telespectador que as imagens são a grande

matéria-prima da televisão. Um critério a ser obedecido para a seleção

de qualquer assunto passível de virar notícia no veículo.
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A noticiabilidade em função do público

É indiscutível ao jornalismo em geral: quanto maior for o

número de pessoas atingidas por um acontecimento, maior sua

possibilidade de tornar-se notícia. Com o esporte não é diferente. Este é

um dos motivos, por exemplo, para assuntos sobre o futebol

responderem por mais de 80% do noticiário esportivo nacional

(Camargo: 1999).

O critério também explica a predominância de notícias sobre os

chamados times grandes na mídia, o que comprovamos em nossa

pesquisa: em um corpus com 21 reportagens, das quais 15 são

relacionadas diretamente aos clubes que disputam o Brasileirão, apenas

três delas dizem respeito aos times considerados pequenos ou

intermediários. Constatamos que estes precisam gerar fatos curiosos

para terem acesso ao espaço midiático.

O que já não acontece com as equipes de grande torcida. Os

jornalistas presumem o interesse da audiência em um determinado tipo

de notícia em função do público potencial que ela possa atingir, como

uma justificativa para suas escolhas. Kunckzik (1997:239) diz que “as

supostas noções de valores do público são empregadas para dar uma

explicação racional do comportamento seletivo de alguém”, para nos

lembrar que as notícias selecionadas e publicizadas não são,

necessariamente, aquilo que o público verdadeiramente quer saber, e

sim o que os produtores das notícias acreditam que a audiência queira

saber.

Eles se baseiam em aspectos culturais que a própria mídia

ajudou a construir para buscar na multiplicidade de acontecimentos

diários aquilo que supõem poder interessar a um grande número de
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pessoas. É o mesmo raciocínio que se aplica a outro critério relativo ao

público — o interesse presumido em histórias de interesse humano. Em

um meio como a televisão, um acontecimento é sempre uma fonte de

histórias que precisam ser aproveitadas de maneira a não destoar do

conjunto de emissões que constituem o seu fluxo diário de informações,

sejam elas Jornalismo ou Entretenimento.

Uma típica história de interesse humano na editoria de

esportes é a vida dos jogadores de futebol. O interesse presumido na

carreira e na vida pessoal dos atletas serve de critério para a

noticiabilidade de histórias como a veiculada no dia 24/05/2005 no

Jornal Nacional, em que a reportagem destaca a vida cigana de alguns

jogadores que passam pouco tempo defendendo a camisa de uma

equipe em contraste com aqueles que passam anos no mesmo clube.

Esse tipo de reportagem se apóia na figura dos personagens que

ajudam a criar um elo de identificação entre a história e o

telespectador:

Off: Por enquanto quatro meses de vida e Beatriz vai descobrindo a própria
mãozinha e olhe lá./ Mas daqui a uns anos ela vai descobrir que o papai é
um recordista./ Tuta, o artilheiro do Fluminense, defendeu dezesseis clubes
em onze anos./ (...)
O atacante Basílio, hoje no Santos, passou por outros doze times em doze
anos./ Dimba, agora no São Caetano, passou os últimos onze anos em doze
clubes./ Em geral goleiros passam mais, como o são-paulino Rogério Ceni./
(...).

Ao observarmos a recorrência de notícias selecionadas em

função das histórias de interesse humano nas quais se apóiam,

concordamos com Gabler (1999:117) que afirma estarem os eventos

esportivos subordinados às histórias de vida dos atletas e que são essas

histórias que acabam por conectar o público a um evento na atualidade,

onde o público já não se satisfaz mais com o esporte e sim com estórias

sobre esportes. Baseando-se na cobertura das Olimpíadas de Atlanta

em 1996, ele diz que
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A competição era uma desculpa e um desenlace para o filme, e
o filme era o melodrama do atleta. Ali está uma patinadora cujo
pai morreu pouco antes de começarem os jogos, e outro atleta
que ficou órfão. Eis ali um esquiador em decadência,
desqualificado do time nacional, que trabalhou de pedreiro até
ser redescoberto e chamado de volta; um jogador de basquete
cujas irmãs morreram de AIDS; e um jogador de beisebol que
voltou a jogar depois de ter um câncer diagnosticado e tratado.
Quem precisa de eventos esportivos quando os atletas são
novelas ambulantes?

Mas ao acontecimento não basta oferecer uma história de

interesse humano, já que hoje busca-se por elas deliberadamente e isso

fica evidente quando observamos as pautas diárias ou especiais da

editoria de esportes. É preciso que o melodrama também desperte

emoções no público, sejam elas quais forem.

Impacto passional e a narrativa de superação

Por mobilizar um número maior de sentidos, a televisão está

sempre à procura daquilo que desperte emoção nas pessoas. No caso

do telejornalismo, essa procura se manifesta no caráter melodramático

emprestado às reportagens. Já pontuamos que, de acordo com Bucci

(1996), o telejornalismo brasileiro se organiza como um melodrama

informativo e o atual modelo editorial que rege o telejornalismo

esportivo parece incorporar de maneira unívoca esta organização.

De forma diluída ou possível de visualizar apenas nas

entrelinhas, de alguma maneira todas as reportagens estudadas em

nosso corpus têm um ingrediente passional. O que é compreensível se

atentarmos para o fato de que o noticiário esportivo lida com a paixão

do público aficcionado por esportes. Já nas reportagens em que esse

ingrediente apareceu com maior explicitude, ficou evidente que o
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impacto emocional que um acontecimento possa despertar é um forte

componente de noticiabilidade que não deve ser desprezado,

especialmente quando a notícia não é dirigida para um público

segmentado. Este foi o caso da reportagem sobre uma seleção de

garotos aspirantes a jogadores de futebol exibida pelo Jornal Nacional

em 26/05/2005.

Popularmente conhecida como peneira, esse tipo de seleção é

comandada por funcionários de grandes clubes, os “olheiros”, espécie

de caça-talentos que viajam o país em busca de promessas de craques.

A reportagem do JN mostrou a história de uma dessas promessas em

uma peneira em João Pessoa, na Paraíba.

De um lado, foi explorado o impacto passional que a história

de um garoto pobre em busca de um sonho pode despertar e, de outro,

uma narrativa-padrão no jornalismo esportivo brasileiro, a possibilidade

de superação e redenção através do esporte:

Off: É um dia importante, por isso o capricho e o cumprimento./ Em João
Pessoa quase quatrocentos meninos dividem o mesmo desejo./ Desejo
que Jéferson de onze anos trouxe do distrito de Fagundes, há trinta
quilômetros da capital, onde a família tem um bar na praia./(...)/ Só dois
garotos da categoria são aprovados: Mateus e ....(sobe som do olheiro
chamando Jéferson)+(sonora do menino dizendo que pensava que não ia
passar)./ Off: Passou./ Ele e o pai jamais vão esquecer esse dia./(sobe
som do pai dizendo que o filho é um troféu).

Todo o texto, que aqui foi reproduzido parcialmente, destaca o

sacrifício do menino e de sua família para que ele pudesse realizar o seu

sonho de jogar em um grande cube do Rio de Janeiro, no caso o

Flamengo. As imagens finais, do menino com a família em um momento

de felicidade, reforçam o quanto uma história ligada ao esporte pode

despertar emoções em um público acostumado com as tragédias do
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cotidiano e que busca, no noticiário, um instante de fuga da realidade

imediata como se este fosse uma peça a mais de entretenimento.

A reportagem também chama a atenção para a grande

narrativa do jornalismo esportivo brasileiro, que é a possibilidade de

jovens realizarem sonhos e encontrarem os caminhos para uma vida

nova e melhor através do esporte. Histórias que tenham esse

componente de noticiabilidade são recorrentes no jornalismo esportivo e

a explicação tem raízes no processo de profissionalização da imprensa

esportiva e do próprio futebol no país.

Conforme exposto no capítulo anterior, a profissionalização do

futebol abriu espaço para jogadores de origem humilde fazerem do

esporte uma forma de ganhar a vida, uma verdadeira profissão que não

exigia diploma. Com o passar do tempo, o esporte e seus praticantes

conheceram uma crescente valorização.

A exposição na mídia fez do futebol — e de outras modalidades

também — a grande vitrine e a grande oportunidade para que os jovens

trilhassem uma via que os afastasse da violência e os levasse da

pobreza à riqueza, do anonimato à celebridade através de seu talento

em campo. Histórias que confirmem esta narrativa têm uma maior

probabilidade de serem selecionadas porque já viraram metáfora do

futebol em um país tão desigual quanto o nosso.

Outro exemplo da observação deste critério de noticiabilidade

encontrado no corpus de nossa pesquisa foi a reportagem sobre o início

da carreira do jogador Robinho, meio-campo então com 21 anos

revelado pelo Santos e considerada a maior estrela do time paulista

desde os tempos de Pelé, exibida no Globo Esporte do dia 02/05/2005.

Em um momento da matéria a origem do jogador é lembrada como

forma de reforçar o apelo da história:
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Off: Com seis anos ainda no Beira-Mar comemorava o primeiro título da
carreira./Primeiro título e primeiros presentes que o menino de família
pobre ganhava do técnico Betinho (...).

Helal (2003, mimeo), pontua que nesse tipo de narrativa “o

fato é que a infância simples ajuda na identificação com o homem

comum, e o talento inato enquadra-se na ordem das coisas

inexplicáveis, fazendo com que os ídolos sejam vistos como seres

singulares”. Logo, o jornalismo esportivo busca nessa identificação a

justificativa para a recorrência com que valoriza esse tipo de história

como notícia.

O desfecho da reportagem é o desfecho padrão da narrativa

que se repete na mídia esportiva brasileira com a freqüência com que

novas estrelas vão surgindo:

Off: O dia a dia de Robinho nunca mais seria o mesmo./ Famoso e
consagrado, driblou fronteiras, conquistou a América e foi vice-campeão da
Libertadores./Em dois mil e quatro bi campeão brasileiro./ Hoje, aos vinte e
um anos, é cobiçado pelos melhores times da Europa e já representa o
futuro da seleção./ Das ruas e quadras de São Vicente para o mundo: uma
carreira que está apenas começando./ Que começo e que carreira do
menino que desde pequeno já saltava grande.

Desta forma, o esporte acaba tornando-se uma válvula de

escape, num processo em que a mídia tem um papel muitas vezes

controverso, mas sempre importante. Controverso porque são as

histórias que dão certo as noticiadas com mais freqüência, por

atenderem ao critério do final feliz que rege esse tipo de narrativa no

telejornalismo esportivo. Importante, porque o sucesso dos

protagonistas dessas mesmas narrativas muitas vezes depende da

mídia que os descobre e os transforma em estrelas instantâneas.

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

127

A valorização do personagem

Uma tendência no jornalismo contemporâneo que encontra na

televisão importância e expressividade ímpares, a valorização do

personagem no relato de uma notícia esportiva também é um fator não

apenas de reforço da noticiabilidade como de identidade editorial. Ou

seja, o noticiário esportivo em televisão se pauta cada vez mais pelos

personagens que protagonizam as histórias noticiáveis, sejam eles

celebridades ou anônimos.

Reportagens inteiras passam a ser narradas a partir da

perspectiva do personagem, que supostamente é um componente de

humanização da notícia, uma das prerrogativas de um jornalismo que

busca se afastar da frieza dos acontecimentos em si, da narrativa do

fato pelo fato. Em nosso corpus encontramos muitos exemplos de

humanização da notícia esportiva através da valorização de

personagens dos mais variados matizes.

Um exemplo expressivo foi ao ar no Globo Esporte do dia

02/05/2005. A notícia era a derrota do Corinthians para o Botafogo por

3 x 1 em um jogo com portões fechados, sem torcida. O personagem

era um garoto carioca, torcedor do time paulista, morador de um

apartamento que tem vista para o campo onde o jogo estava sendo

disputado. A história era o jogo que o menino viu da janela de seu

apartamento.

Dois trechos do texto da reportagem são bem ilustrativos

dessa tendência editorial e mostram o quanto a notícia pode ser diluída

em meio a doses de informação entretida:
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Passagem do repórter: Se a justiça pediu para fechar os portões, o Bruno
pediu para a mãe abrir a janela./ Na verdade, ela teve que tirar a janela
do lugar para ele assistir ao jogo./ O privilegiado torcedor que chegou
mais perto dos jogadores./
(sonora Bruno) + (sonora mãe do Bruno)
Off: Deixou o carioquinha ver o jogo do seu time, o Corinthians./
(sonora Bruno explicando)
Off: E da janela Bruno viu Roger cobrar escanteio, Marcelo Matos bater de
cabeça e Gil fazer um a zero./ No segundo tempo vira o lado e ele não vê
mais o Timão atacar.

Marfuz (2003:99) comenta o papel do personagem na

composição jornalística na atualidade lembrando que este é um

componente que remete à dramatização da notícia, característica do

jornalismo contemporâneo:

A presença do drama na construção do acontecimento
jornalístico é uma das marcas emblemáticas do discurso
informativo contemporâneo. O telejornalismo brasileiro não
foge à regra ao tratar a notícia, em muitos casos, como se fosse
uma história extraída de uma peça de teatro, utilizando-se para
isto de estratégias dramáticas bem sucedidas, entre as quais se
destaca, por sua importância e recorrência, a composição da
personagem.

Um tipo de personagem que, naturalmente, encontra lugar em

qualquer noticiário é a celebridade. No mundo dos esportes, a

celebridade é o estado natural da maior parte dos protagonistas das

notícias veiculadas. Apesar de o noticiário não ser diretamente sobre

elas, são as celebridades, ou a busca pelo estado de celebridade, que

guiam boa parte das narrativas26.

O interessante é que as estrelas tanto podem ser as já

reconhecidas pelo público, como o jogador Robinho, quanto anônimas e

26 É importante lembrar que os jogadores enquanto celebridades do mundo dos esportes
funcionam como mitos que catalisam as narrativas e servem de modelos à audiência. Neste
sentido, podem ser considerados aquilo que Morin (1997:107) apropriadamente chamou de
“olimpianos modernos”: as vedetes (aqui celebridades) que dominam a cultura de massa. De
acordo com o autor, “os olimpianos, por meio de sua dupla natureza, divina e humana, efetuam
a circulação permanente entre o mundo da projeção e o mundo da identificação”.
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instantâneas, como o menino Bruno da reportagem sobre o jogo entre

Botafogo x Corinthians ou o garoto Jéferson, da peneira em João

Pessoa. Afinal, como comenta Gabler (1999), a celebridade pode ser

qualquer um que seja captado pela mídia e sobressaia da massa

anônima.

De acordo com o autor, preocupado em oferecer uma análise

sobre este tipo de personagem cada vez mais importante nos relatos

jornalísticos:

As celebridades não são apenas protagonistas de nossos
noticiários, assunto de nossas conversas diárias e repositórios
de nossos valores; elas estão entranhadas tão profundamente
em nossa consciência que muitos indivíduos se dizem mais
próximos, mais tão apaixonadamente apegados a elas do que
aos parentes e amigos. (Ibdem: 1999, p.15)

Talvez isso explique a notícia sobre a campanha pela

permanência do jogador Robinho no Brasil, iniciada pela torcida santista

e adotada por torcedores de todo o país:

Off: É uma unanimidade como há muito não se via nos gramados
brasileiros.
(sonora homem do Rio de Janeiro)
(sonora homem em Recife)
(sonora mulher em Brasília)
(...)
Off: A motivação vem das ruas de Santos./ A cidade está em campanha:
fica Robinho.
(duas sonoras de pessoas em Santos).

É que o jogador, enquanto principal celebridade do noticiário

esportivo na atualidade, é mostrado pela mídia como o legítimo

representante daquilo que faz do brasileiro algo mais orgulhoso de seu

país, mesmo em tempos de crise econômica e política: o futebol-arte. A

celebridade, vale lembrar, tem o poder de catalisadora de sentimentos,

de expressão de valores comuns a uma sociedade.
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Curiosidades e fatos inusitados como rotina

Por convenção, aquilo que foge da rotina do dia-a-dia é notícia.

Mas a busca por esse inusitado, por esse fora do comum, acabou por

transformar a curiosidade em rotina, já que ela é constante nos

noticiários. Principalmente no noticiário esportivo onde essa rotina

curiosa é o que guia a seleção das notícias relacionadas com agentes

que não atendem a outros critérios de seleção.

É o caso dos pequenos e médios clubes que disputam o

campeonato brasileiro de futebol. Observamos que esses clubes só

foram notícia principal por três vezes em quinze reportagens ligadas

diretamente às agremiações que disputam o torneio. Em dois casos a

notícia era algo que apenas tangenciava a participação das equipes no

campeonato.

Uma delas destacava a proibição de os jogadores usarem

cabelos compridos, imposta pelo novo técnico da equipe que,

curiosidade, foi o treinador do time rival durante o campeonato

estadual. A notícia sobre essa nova fase do Goiás foi ao ar no dia

29/04/2005. No mesmo sentido de busca pelo pitoresco, o pequeno

Brasiliense, do Distrito Federal, foi notícia porque o treinador proibiu o

uso de brincos depois que um jogador foi impedido de entrar em campo

pelo árbitro por não haver conseguido retirar o enfeite. A situação

inusitada e sua imediata conseqüência garantiram ao time a

noticiabilidade necessária:

Off: A confusão foi no jogo contra o Palmeiras. O zagueiro Gérson se
machucou./ Renato entraria no lugar dele./ Mas foi impedido pelo árbitro
porque estava de brinco./ O pessoal do banco de reservas tentou tirar./
Foram longos quatro minutos até que o técnico Valdir Espinoza desistiu de
Renato e chamou o lateral Rochinha./
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(sonora Renato)
Passagem: Essa conversa aí do técnico Valdir Espinoza com os jogadores é
para falar dos erros que o time cometeu contra o Palmeiras na derrota por
dois a um em São Paulo./ Mas é também para deixar bem claro a mais
nova ordem aqui no Brasiliense./ A partir de agora é proibido o uso de
brinco nos treinos e principalmente nos jogos.

Mas não são apenas os pequenos e médios agentes do mundo

dos esportes que se beneficiam dessa busca rotinizada pelo inusitado

para ganharem espaço no noticiário. Os grandes protagonistas também

costumam ser notícia por causa das curiosidades que giram em torno

deles. Jogo entre grandes times com os portões fechados quando o

normal é casa cheia; briga entre jogadores da mesma, e cara, equipe;

um clube que viaja metade do país em uma semana e ganha todos os

jogos apesar do cansaço, dentre outros exemplos que confirmam um

aspecto característico do novo paradigma editorial presente no

noticiário esportivo no meio audiovisual: a valorização daquilo que

aproxima jornalismo e entretenimento no mesmo produto.

Humor, espetáculo e entretenimento: potenciais

Uma característica da notícia esportiva é a sua leveza. Como

notícia branda, que dá conta de um aspecto lúdico presente na

sociedade, é inerente a si a potencialidade de apresentar humor e

espetáculo e de ser selecionada por causa do entretenimento que pode

oferecer. Selecionar uma notícia pelo humor, espetáculo ou

entretenimento que oferece é selecioná-la por critérios que de tão

interligados soam como um só.

De alguma forma, o telejornal esportivo se constitui como um

momento de diversão em meio à informação, justamente por causa das

características da notícia com que trabalha, características essas já
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discutidas no capítulo 4. Se for assim, é lícito concluir que apesar de

somarem apenas nove ocorrências no corpus de nossa pesquisa, estes

critérios não devem ser desprezados como conformadores da notícia

esportiva.

Um exemplo de notícia selecionada pelo potencial de

entretenimento que apresenta, já citada anteriormente, é a história do

jogador Robinho, que foi apresentada como uma narrativa-filme, com

todos os ingredientes com os quais o público consumidor de folhetins

eletrônicos já está acostumados. Uma partida entre duas equipes

importantes, com inúmeros ingredientes que interessam à sua seleção,

também oferece um potencial espetacular que não pode ser ignorado,

como foi o caso de reportagem sobre um jogo entre Corinthians x São

Paulo: muitos gols, casa cheia, situação conflitante dos treinadores,

briga entre torcedores de um mesmo time, alegria e tristeza na mesma

medida e em lados opostos.

O humor dos fatos inusitados que os pequenos times geram

ajudam a compor uma noticiabilidade que é semelhante ao humor que

atos de provocação inteligente entre torcidas rivais provoca. Ou se a

situação de uma equipe não está nada confortável, existe ali um

potencial que pode ser explorado em nome da diversão dos torcedores

dos outros times, como foi o caso da reportagem exibida pelo Globo

Esporte no dia 14/05/2005, sobre a rotatividade de jogadores na equipe

do Vasco em 2005, sem que o time conseguisse bons resultados com

isso:

Off: Se você gosta de carne fica difícil resistir às delícias de uma
churrascaria./ Desse rodízio a torcida do Vasco não reclama./(sonoras
torcedores achando graça).
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Rivalidade, provocação e conflito

O esporte enquanto competição pressupõe a existência de

rivalidade, seja em que nível for: entre times, entre atletas, entre

torcedores. Logo, a noticiabilidade também se pauta pelo conflito que se

instala nas situações noticiáveis. Observamos que o conflito, enquanto

rivalidade e provocação, é parte indissociável da noticiabilidade na

editoria de esportes. A própria realização de um jogo como parte de um

campeonato já pressupõe a existência de um conflito a ser explorado

enquanto notícia.

A maior parte das reportagens em que este critério foi

observado diz respeito a confrontos entre os maiores times que

disputam o campeonato brasileiro. Mas duas chamam a atenção pelas

circunstâncias até certo ponto diferenciadas em que foram produzidas.

Uma, sobre a preparação do São Caetano para o jogo contra o

Flamengo, condensa uma narrativa recorrente e constitutiva da

noticiabilidade esportiva: a do jogador que, pela primeira vez, irá atuar

contra o time em que estava anteriormente. No caso, o atacante do São

Caetano, Dimba, iria enfrentar seu ex-clube pela primeira vez desde

que deixou o Flamengo.

A outra reportagem põe em maior evidência esse critério

porque a notícia é a forma que torcedores de uma equipe da primeira

divisão encontraram para provocar o maior rival, disputando a segunda

divisão:

Off: Imagine um gaúcho sem chimarrão, sem o tradicional churrasco, sem
Gre-Nal27./ No campeonato gaúcho e na Copa do Brasil os rivais do Sul não
se cruzaram./ E não se enfrentam mais este ano./ O Internacional disputa a
primeira divisão do campeonato brasileiro e o Grêmio, a segunda./

27 Gre-Nal é o clássico entre Grêmio e Internacional, maiores clubes do Rio Grande do
Sul.
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Passagem: Mas para manter a tradição e principalmente as brincadeiras
entre as torcidas, os colorados inventaram um novo Gre-Nal./
(sonora torcedor dizendo que Grêmio x Náutico é o novo clássico da
segundona)
Volta passagem: Bom, nesse caso basta trocar o “ele” do Internacional pelo
“u” do Náutico./ Muda o adversário mas a torcida é a mesma./
(sonora torcedor do Inter dizendo que Náutico desde que nasceu).

A Notícia em função do resultado inesperado

Em televisão, o resultado há algum tempo deixou de ser a

principal notícia esportiva. Ele, em muitos casos, é apenas um acessório

em meio ao fluxo informativo, mesmo sendo imprescindível quando a

notícia trata de disputas e competições. Mas o resultado ainda aponta

como o grande critério de seleção especialmente quando é inesperado

ou improvável.

Esses acontecimentos inesperados geralmente envolvem os

protagonistas principais do noticiário esportivo: os agentes que geram

mais notícias porque pertencem à categoria dos que são importantes e

mobilizam o maior número de pessoas. No caso em questão, os clubes

de grande torcida. No corpus, uma reportagem cuja notícia se justifica

por esse critério foi ao ar no Jornal Nacional do dia 9/05/2005: a crise

do Corinthians, um time caro em má fase, que viu seu infortúnio

aumentar depois de sofrer uma goleada num clássico contra o São

Paulo que, aliás, era inesperada:

Off: A revolta não impede a maior goleada do campeonato: cinco a um./
Uma enorme decepção para quem gastou cento e trinta milhões de reais
em contratações./(...)/ Off: Ainda sem vencer o Corinthians está na zona
de rebaixamento com apenas um ponto ganho, oito a menos que
Fluminense, Botafogo e Santos, todos invictos.
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Novidade, factualidade e importância dos envolvidos: o “velho

jornalismo”

O noticiário esportivo se afirma como jornalismo,

indiscutivelmente, quando as notícias são selecionadas em função dos

três critérios caros à moderna atividade jornalística com raízes em

meados do século XIX. Em nosso corpus, verificamos que esses critérios

dizem respeito à três distintas “classes” de notícias: aquelas

relacionadas a mudanças no elenco (novas contratações); as que se

referem a resultados de jogos, à classificação das equipes; e aquelas

que tratam dos times que lideram a competição, dos grandes clubes ou

de celebridades do mundo dos esportes.

Um exemplo do primeiro tipo encontramos no noticiário do

Globo Esporte do dia 23 de abril, o dia da abertura do campeonato.

Várias reportagens seguiam o modelo da exibida sobre a preparação de

Internacional e Botafogo, que jogariam entre si na primeira rodada:

contratação de reforços para o torneio. Entre os exemplos de notícias

selecionadas pela factualidade, a crise corintiana e a campanha pela

permanência de Robinho no Brasil.

Sobre o terceiro tipo de notícias, das que tratam de agentes

com uma certa importância, todas as reportagens sobre os times de

maior torcida se enquadram nesta categoria. É uma extensão daquilo

que, potencialmente, interessa a um maior número de pessoas e por

isso é jornalisticamente noticiável.
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Os demais esportes

Nas justificativas para a escolha de matérias somente sobre

futebol para a composição do corpus, partimos do pressuposto de que

os critérios de seleção válidos para este esporte acabam sendo

adaptados e servindo de baliza para que as demais modalidades

também sejam noticiadas, o que ficou comprovado em nossa pesquisa

ao observarmos as outras reportagens veiculadas nos dias de gravação

dos programas.

Ao lado destes critérios comuns, observamos a existência de

um que durante todo o período da pesquisa figurou como sendo o mais

importante para as notícias sobre outros esportes: a ocorrência de

competições, ou situações equivalentes, para que elas fossem

noticiadas. Ao mesmo tempo verificamos que este é um critério que não

se aplica ao futebol. A explicação: as demais modalidades,

principalmente as ditas amadoras, não têm o mesmo apelo que o

futebol na sociedade brasileira. O que justifica para o telespectador a

veiculação de uma reportagem sobre um esporte amador e o que o faz

interessar-se, em primeiro lugar, é a oportunidade de publicização

representada pela disputa de uma competição ou algo próximo a uma.

Durante as cinco semanas de gravação do material para

análise, aconteceram grandes competições de ginástica, atletismo,

futebol de areia, vôlei, tênis, surf e automobilismo, além de eventos

similares, como uma escalada internacional do Monte Everest com a

participação de uma equipe brasileira. O único esporte amador que foi

notícia sem um evento importante acontecendo foi o boxe e mesmo

assim por causa de uma situação insólita: o boxeador acertou um golpe

no juiz que decretou o fim da luta que estava perdendo por nocaute

técnico, numa típica história do homem que morde o cão.
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Depois de identificados os critérios gerais de noticiabilidade

válidos para o acontecimento esportivo relacionado com o futebol,

pudemos verificar a freqüência com que eles se repetem na seleção de

notícias sobre os outros esportes. Existem adaptações, mas elas dizem

mais respeito à natureza dos agentes e das notícias que do tratamento

jornalístico que esses acontecimentos recebem.

Por exemplo, durante a semana em que se realizava o Grande

Prêmio Brasil de Atletismo, os atletas foram mostrados como o são as

celebridades do futebol, com toda a pompa, inclusive com a narrativa

de superação através do esporte: um dos velocistas mais promissores

da atualidade saiu da favela da Rocinha e da vida entre traficantes para

correr atrás de vitórias nas pistas. Ou seja, muda o esporte mas os

critérios de seleção permanecem os mesmos, o que nos permite

entrever uma homogeneidade editorial, característica do jornalismo,

presente no noticiário esportivo.
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6 À GUISA DE CONCLUSÃO

Um jogo é muito mais que a bola, o campo e os jogadores. Um jogo é
muito mais que as jogadas. Aqui o humano sofre todas as intempéries
da matéria e mais a herança cultural do imaginário.
Ricardo Melani

Embora o novo modelo editorial que rege o noticiário esportivo

seja algo próximo do que comumente é identificado com o

entretenimento, a informação é, na maioria das vezes, selecionada de

acordo com as regras jornalísticas. O que se faz com o material

selecionado é adequá-lo às exigências de uma grade de programação

que valoriza a fuga do tédio como marca identitária.

A seleção das notícias também é orientada por valores que são

determinantes na indústria do entretenimento, mas pudemos observar

que a maioria dos critérios de noticiabilidade aplicados ao noticiário

esportivo são aqueles mais identificados com o jornalismo enquanto

atividade de publicização dos acontecimentos do cotidiano.

Ao contrário do que imaginamos antes de empreendermos esta

pesquisa, os critérios específicos à notícia esportiva não são muito

diferentes daqueles mais universais aplicados à matéria-prima

jornalística. Eles são importantes, são determinantes, mas não existem

sozinhos, quer dizer, não justificam por si sós a escolha de um fato em

detrimento de outro. Eles sempre estão associados com algum outro

critério clássico do Jornalismo.

Também constatamos que os valores mais identificados com a

indústria do entretenimento têm um peso significativo na constituição

da notícia esportiva, mas foi interessante observar que tais valores não

são exclusivos do jornalismo esportivo. Com surpresa observamos que
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o que aproxima o noticiário esportivo do entretenimento parte

justamente do repertório de valores jornalísticos. Logo, se o Jornalismo

esportivo valoriza o entretenimento — e o faz, sem dúvidas — está

apenas sendo consoante com o próprio Jornalismo, que na era do

domínio da televisão adapta seus conteúdos ao fluxo da programação

da qual faz parte.

O resultado a pesquisa aponta para a confirmação de nossas

duas hipóteses de trabalho: a cobertura esportiva na televisão é um

produto que foge ao conceito de Jornalismo tradicional porque incorpora

marcas identitárias muito fortes ao entretenimento, porém, sem deixar

de ser Jornalismo, e a noticiabilidade é constituída a partir da

complementação entre o que identificamos como valores jornalísticos,

de um lado, e como estratégias de mobilização da indústria do

entretenimento, por outro.

Mas cabe salientar, a respeito das hipóteses de pesquisa: o

noticiário esportivo na televisão é Jornalismo, sim, mas é um Jornalismo

diferenciado tanto por conta de sua condição híbrida quanto pelas

condições em que se desenvolve no Brasil. Ao traçarmos, no capítulo

quatro, a linha evolutiva do seu conteúdo editorial, constatamos que

existe a tendência a uma distanciação gradativa desse Jornalismo

clássico. O que equivale dizer que o noticiário esportivo é Jornalismo,

mas por quanto tempo permanecerá deste lado da fronteira que o

separa do entretenimento, é um questionamento que se faz pertinente

e que, inclusive, pode vir a ensejar novas pesquisas.

Este questionamento se justifica porque observamos em nosso

trabalho que o tratamento emprestado às notícias na televisão já

apresenta traços inquestionáveis desse distanciamento, tanto textual

quanto visualmente. Desde a figura do repórter, que no noticiário

esportivo dispensa a pretensa imagem de mero observador e relator
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dos fatos: no esporte, ao contrário, o repórter pode se posicionar de

forma a participar do acontecimento, seja externando sua opinião, seja

protagonizando alguma situação na narrativa.

A notícia esportiva, neste contexto, é passível de ganhar o

acompanhamento de vinhetas, efeitos especiais, música (que é outro

elemento que invariavelmente tem acompanhado as reportagens), e

outros elementos que a criatividade e a tecnologia permitem sem que

com isso se cause estranheza ao público acostumado com o conteúdo. É

uma forma de tratar a matéria-prima como algo que ao mesmo tempo

pode servir de fonte de informação e diversão. É um comportamento

deliberado, quando observamos que este perpassa uma escolha

editorial pertinente a cada programa, a cada emissora. Mas também é

um comportamento imposto: é a natureza do fato noticiável o que

determina sua seleção e apresentação.

Observamos que, mesmo quando a notícia não é direcionada a

um público específico, as suas formas de apresentação pouco ou nada

mudam, contribuindo assim para a criação de uma imagem naturalizada

da reportagem esportiva enquanto produto híbrido dado

aprioristicamente, sem que sejam levadas em consideração as

características da matéria-prima. E são essas características, ou um

redimensionamento que possa ser dado a elas, um dos fatores que

possivelmente pesarão para a mudança de posicionamento do

jornalismo esportivo na fronteira que o separa do entretenimento.

Que tipo de redimensionamento, que outros fatores

interligados podem contribuir para efetivar tal transposição, com que

conseqüências, e se essa transposição de fronteiras realmente

acontecerá, são questionamentos que demandam novas pesquisas,

novos aprofundamentos. Pode ser que o noticiário esportivo esteja

apenas antecipando ou tornando mais visível o movimento pelo qual o
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jornalismo em geral esteja passando em nossa sociedade cada vez mais

consumidora de informação e diversão, o que também enseja novos

empreendimentos acadêmicos. Afinal, o Jornalismo que a sociedade

consome muda de acordo com ela, de acordo com o momento histórico

e cultural da fonte inesgotável de notícias: o mundo cotidiano, o mundo

das pessoas.
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ANEXO 1: RELAÇÃO DAS REPORTAGENS UTILIZADAS NO CORPUS

Vt: Treino Internacional e Treino Botafogo

Exibição: Globo Esporte, 23/04/2005

Resumo da notícia: times contratam reforços para o Campeonato Brasileiro

e treinam para entrosar os jogadores.

Critérios observados: Novidade (contratações); Personagens (família de

torcedores botafoguenses foi ao treino conhecer os reforços); Boas imagens.

Vt: Jogo Fluminense x São Paulo

Exibição: Globo Esporte, 25.04/ 2005

Resumo da notícia: Fluminense vence o São Paulo no clássico que marca as

estréias das duas equipes no campeonato e o fechamento do setor conhecido

como “Geral” do Maracanã, que vai passar por reformas para os jogos Pan-

Americanos de 2007.

Critérios observados: Importância dos envolvidos (estréia dos campeões

carioca e paulista de 2005); Atinge grande número de pessoas (os times têm

grande torcida); Impacto passional (fechamento da Geral); Boas imagens.

Vt: Boa estréia dos clubes cariocas

Exibição: Globo Esporte, 26.04/2005

Resumo da notícia: Depois de um longo período de decadência e maus

resultados logos nas primeiras rodadas das últimas edições do Brasileirão,

nenhum time carioca perdeu na estréia do campeonato deste ano.

Critérios observados: Curiosidade e fato inusitado (a boa estréia que

rompeu a série de maus resultados dos cariocas); Atinge grande número de

pessoas (os times cariocas têm torcedores em todo o país).

Vt: Treino Goiás

Exibição: Globo Esporte, 29/04/2005

Resumo da notícia: O Goiás contratou o ex-técnico do seu maior rival, o

Anapolina, que já chegou querendo mudar o visual dos jogadores proibindo os

cabelos compridos.

Critérios observados: Curiosidade e fato inusitado (contratação do técnico e

proibição de cabelos longos).
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Vt: Briga no Corinthians

Exibição: Globo Esporte, 29/04/2005

Resumo da notícia: Atacante e zagueiro trocam socos e pontapés por causa

de uma disputa de bola no treino coletivo.

Critérios observados: Factualidade (acontecimento do dia); Atinge um

grande número de pessoas (o Corinthians detém a segunda maior torcida do

país); Fato inusitado (briga entre jogadores da mesma equipe).

Vt: Jogo Botafogo x Corinthians

Exibição: Globo Esporte, 02/05/2005

Resumo da notícia: O jogo entre as duas equipes foi disputado com portões

fechados, sem torcida, como punição ao Botafogo por causa de confusões

envolvendo seus torcedores. O estádio onde o jogo foi disputado é cercado de

prédios de apartamentos. Um garoto corintiano assistiu ao clássico da janela

do apartamento.

Critérios observados: Personagem (garoto que vê o jogo da janela de casa);

História de interesse humano (o garoto é carioca mas torce por time paulista);

Atinge grande número de pessoas (times com grandes torcidas); Fato

inusitado (jogo sem torcedores nas arquibancadas)

Vt: Primeiro VT da Série Robinho, o encantado

Exibição: Globo Esporte, 02/05/2005

Resumo da notícia: O primeiro vt de uma série de cinco mostrou a trajetória

do atacante santista, desde a infância pobre e os primeiros passos no futsal

até a consagração como maior revelação do Santos desde os tempos de Pelé.

Critérios observados: Bom personagem (ídolo de um grande clube); História

de interesse humano (o aparecimento de um ídolo); Narrativa de superação e

redenção (garoto que venceu a infância pobre e as dificuldades para se tornar

ídolo); Potencial de entretenimento; boas imagens.

Vt: Treino Brasiliense

Exibição: Globo Esporte, 03/05/2005

Resumo da notícia: Treinador proibiu o uso de brincos na equipe porque um

jogador foi impedido de entrar em campo pelo árbitro depois de não conseguir

retirar o acessório.
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Critérios observados: Curiosidade e fato inusitado (proibição do uso do

brinco que atrapalhou as intenções do técnico em uma partida).

Vt: Jogo São Paulo x Corinthians

Exibição: Globo Esporte, 09/05/2005

Resumo da notícia: São Paulo venceu o Corinthians por 5 x 1 e aprofundou a

crise no mais caro time a disputar o campeonato brasileiro. Os torcedores

corintianos tentaram invadir o campo e brigaram com a polícia.

Critérios observados: Resultado inesperado (um time sem estrelas e

jogadores caros goleou a equipe mais cara do campeonato em um clássico);

Factualidade (resultado expressivo, revolta da torcida, possibilidade de queda

do treinador corintiano); Atinge grande número de pessoas (dois times com

enorme torcida em todo o país); História de interesse humano (jogo que reúne

um técnico estreante contra um técnico em dificuldade); Potencial espetacular.

Vt: Jogadores Vasco

Exibição: Globo Esporte, 14/05/2005

Resumo da notícia: O time não consegue escalar por dois jogos seguidos os

mesmos jogadores. Falta ao Vasco um time titular definido.

Critérios observados: Curiosidade (rodízio de jogadores na temporada);

Potencial de entretenimento (matéria tratada com humor por causa da

comparação entre rodízio de jogadores e rodízio de carne em uma

churrascaria).

Vt: Viagens Fluminense

Exibição: Globo Esporte, 21/05/2005

Resumo da notícia: Por causa das competições que disputa no primeiro

semestre, o Fluminense fez muitas viagens em poucos dias.

Critérios observados: Interesse presumido da audiência (curiosidade sobre o

número de viagens e uma possível queda no rendimento do time no

campeonato brasileiro)

Vt: Treino São Caetano

Exibição: Globo Esporte, 21/05/2005

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

147

Resumo da notícia: São Caetano se prepara para enfrentar o Flamengo. O

principal atacante do time paulista vai enfrentar pela primeira vez o ex-clube

Flamengo. Zagueiro do Flamengo, ex-companheiro do atacante, provoca.

Critérios observados: Existência de conflito (provocação entre ex-colegas de

clube que agora defendem times opostos e que vão se enfrentar pela primeira

vez).

Vt: Invencibilidade Juventude

Exibição: Globo Esporte, 24/05/2005

Resumo da notícia: O time do Rio Grande do Sul é o único invicto no

campeonato depois de cinco rodadas.

Critérios observados: Resultado inesperado (um time médio que ainda não

perdeu).

Vt: Rivalidade entre torcedores gaúchos

Exibição: Globo Esporte, 27/05/2005

Resumo da notícia: Torcedores do Internacional brincam com o fato de o

Grêmio estar na segunda divisão e, como o time vai receber o Náutico de

Recife, os torcedores do Inter resolveram criar uma torcida organizada para o

time pernambucano.

Critérios observados: Potencial Humorístico (brincadeiras da torcida);

Rivalidade e provocação (mesmo com o maior adversário na Segunda Divisão,

os torcedores do Inter não deixam de provocar).

Vt: Abertura Brasileirão

Exibição: Jornal Nacional, 22/04/2005

Resumo da notícia: O início do Campeonato Brasileiro mobiliza todo o país e

muitos torcedores se preparam para acompanhar os seus times em alguns

jogos pelo país.

Critérios observados: Interesse Presumido (o futebol é assunto nacional);

História de interesse humano (torcedores que não medem esforços para

acompanhar os times no brasileirão); Bons personagens (torcedores

fanáticos).
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Vt: Líderes na segunda rodada

Exibição: Jornal Nacional, 02/05/2005

Resumo da notícia: Os times cariocas mantém a liderança do brasileirão na

segunda rodada. A matéria é um resumão do que o Globo Esporte do mesmo

dia noticiou sobre o futebol.

Critérios observados: Interesse presumido da audiência; Personagem

(garoto Bruno que é carioca, torce por time paulista e é o único torcedor a ver

o jogo entre Botafogo x Corinthians, disputado com portões fechados, por

morar ao lado do estádio); Potencial de entretenimento.

Vt: Massagistas x Fisioterapeutas nos times

Exibição: Jornal Nacional, 03/05/2005

Resumo da notícia: Alguns times já estão substituindo os tradicionais

massagistas por fisioterapeutas. A matéria mostrou alguns massagistas já

conhecidos por fazerem parte dos seus clubes, entrevistas com jogadores,

massagistas e fisioterapeutas sobre a nova tendência no futebol.

Critérios observados: História de interesse humano (situação de

profissionais tão identificados com o futebol brasileiro que correm o risco de

perder o posto); Polêmica (seguir ou não uma tendência); Bons personagens

(pessoas que estão há anos servindo seus clubes como massagistas)

Vt: Crise Corinthians

Exibição: Jornal Nacional, 09/05/2005

Resumo da notícia: O time mais caro do futebol brasileiro não consegue

vencer no campeonato brasileiro e, para piorar, acaba de levar uma goleada

de um dos maiores rivais no fim de semana (São Paulo 5 x 1).

Critérios observados: Atinge grande número de pessoas (o time paulista

tem a segunda maior torcida do país); Factualidade (é o fato mais comentado

do mundo esportivo na semana); Resultado inesperado (time caro e cheio de

jogadores de renome em má fase).

Vt: Jogadores do brasileirão

Exibição: Jornal Nacional, 24/05/2005

Resumo da notícia: Contraste entre jogadores que não param muito tempo

em um time e os que ficam anos defendendo a mesma camisa.
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Critérios observados: História de interesse humano (como é a rotina dos

jogadores dos clubes brasileiros que a toda hora mudam de time e a dos que

ficam anos sem mudar a camisa); Personagens (jogadores e suas famílias)

Vt: Peneira garotos

Exibição: Jornal Nacional, 26/05/2005

Resumo da notícia: garotos paraibanos são submetidos a um teste para

treinar em um time grande no Rio de Janeiro. Apenas dois meninos são

selecionados, um é o personagem da matéria: um garoto pobre de 11 anos.

Critérios observados: Personagem (garoto pobre que sonha em mudar de

vida com o futebol); História de interesse humano (vida de uma família que

aposta no talento do garoto); Narrativa de redenção e superação (o esporte

como forma de fugir da pobreza); Impacto emocional (alegria do garoto e da

família com a perspectiva de um futuro diferente).
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ANEXO 2: MODELO DE PAUTA NA EDITORIA DE

ESPORTES
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ANEXO: PAUTA ESPORTE

Retranca: CONCLUIR/PAINTBALL
Editor: PAUTAS Data: 01/08/01 Hora: 09:30

ROTEIRO: AVENIDA SÃO LUÍS REI DE FRANÇA, 63, TURU. FICA EM FRENTE À
MANSÃO.
CONTATO: ANDRÉ/ 9114 9357/ 226 0735

DADOS:
MÁRCIA, VOCÊ TEM SEUS DOIS ÚLTIMOS HORÁRIOS PARA CONCLUIR O VT
ESPORTE 10 INICIADO NO SÁBADO. MAS COMO VOCÊ NÃO TROUXE
SONORAS, AQUI VAI A PAUTA COM AQUELAS ORIENTAÇÕES DO SÁBADO E
MAIS ALGUMAS ADAPTAÇÕES. HOJE PELA MANHÃ O PESSOAL DA
ASSOCIAÇÃO PAITBALL SIMULA UM JOGO EXPLICATIVO PARA FACILITAR O
NOSSO TRABALHO DE PRODUÇÃO. ENTÃO, MÃOS À OBRA!

O ASSUNTO É O PAITBALL, UM NOVO ESPORTE QUE COMEÇOU A SER
PRATICADO EM SÃO LUÍS HÁ CERCA DE 15 DIAS, OBEDECENDO REGRAS
OFICIAIS.

A ORIGEM DO ESPORTE O ANDRÉ NÃO SOUBE PRECISAR SE FRANÇA OU
CANADÁ, MAS NO BRASIL O PRIMEIRO ESTADO A ADOTÁ-LO FOI SÃO
PAULO, HÁ CERCA DE 10 ANOS! NÃO EXISTE FEDERAÇÃO NACIONAL,
APENAS ASSOCIAÇÕES LOCAIS, MAS EXISTEM CIRCUITOS BRASILEIROS
COM EQUIPES DEVIDAMENTE CONSTITUÍDAS. ANO QUE VEM O MARANHÃO
ENTRA NO CIRCUITO.

O QUE É O PAINTBALL: É UM ESPORTE “DE COMBATE”, UMA SIMULAÇÃO DE
GUERRA. É JOGADO ENTRTE DUAS EQUIPES COM NO MÁXIMO DE CINCO
COMPONENTES. CADA PARTICIPANTE TEM UMA ARMA QUE ATIRA
BOLINHAS DE TINTA. QUEM É ATINGIDO PELOS “TIROS” É ELIMINADO DO
GAME. O JOGO É DIVIDIDO EM CINCO GAMES DE 12 MINUTOS E VENCE O
JOGO QUEM VENCER MAIS GAMES. A CADA NOVO GAME OS JOGADORES
QUE FORAM ELIMINADOS VOLTAM PARA O JOGO.

EXISTEM DUAS FORMAS DE JOGAR O PAINTBALL: A PRIMEIRA É POR
ELIMINAÇÃO SIMPLES, UMA EQUIPE TENTANDO INVADIR A BASE DA
OUTRA. A SEGUNDA OPÇÃO É COMO NO CONHECIDO JOGO DO “ROUBA-
BANDEIRA”. A BANDEIROLA É COLOCADA NO MEIO DA ARENA E AS
EQUIPES VÃO TENTAR LEVÁ-LA PRA SUAS BASES. ENQUANTO ISSO, OS
PARTICIPANTES VÃO TENTANDO ELIMINAR OS ADVERSÁRIOS PARA FICAR
MAIS FÁCIL A CAPTURA DA BANDEIRA.

OS JOGOS SÃO DISPUTADOS NUMA ÁREA DE 5.000 M2, ONDE EXISTEM
OBSTÁCULOS, TRINCHEIRAS, ESCONDERIJOS, ETC. É UMA VERDADEIRA
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Retranca: CONCLUIR/PAINTBALL
Editor: PAUTAS Data: 01/08/01 Hora: 09:30

SIMULAÇÃO DE GUERRA. DE ACORDO COM O ANDRÉ, EM 10 DIAS CERCA DE
250 PESSOAS JÁ JOGARAM O PAINTBALL AQUI EM SÃO LUÍS.

* ORIENTAÇÕES DO VT: O VT DEVE SER UM POUCO DIDÁTICO POR SE
TRATAR DE UMA NOVIDADE EM SÃO LUÍS. DEVE MOSTRAR O CAMPO DE
JOGO, AS ARMAS UTILIZADAS, UNIFORMES/ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS,
CUIDADOS COM A SEGURANÇA, FALAR SOBRE A BALA DE TINTA, ETC.
DEPOIS DEVE PASSAR AO JOGO – REGRAS, FORMAS DE JOGAR,
CURIOSIDADES, ETC. E AÍ VAMOS AOS NOSSOS PERSONAGENS, QUE SÃO OS
JOGADORES DA PARTIDA DE HOJE.

MAS ALÉM DESSA PARTE DIDÁTICA, DEVE AINDA MOSTRAR O JOGO, A
ADRENALINA QUE ISSO PROPORCIONA AOS PARTICIPANTES, ETC.
E COMO É UM JOGO-EXIBIÇÃO, DÁ PARA PARAR E EXPLICAR O QUE TÁ
ACONTECENDO, ETC.

TRAGA SONORAS ANTECIPADAS SOBRE O ESPORTE, QUANTAS VEZES JÁ
JOGARAM, SE IMAGINAM CONSTITUIR UMA EQUIPE PARA DISPUTAR O
CIRCUITO NACIONAL, ECT. E A CADA FIM DE GAME VOCÊ PODERÁ TENTAR
SONORA SOBRE AS DIFICULDADES DE PERCURSO PARA SE VENCER O JOGO,
ONDE A EQUIPE ERROU E QUAIS AS ESTRATÉGIAS PARA VENCER OS GAMES
SEGUINTES, ETC.
SONORAS TAMBÉM SOBRE ADRENALINA, SE LEMBRA EM ALGUMA COISA O
TREINAMENTO DO SERVIÇO MILITAR, ETC.
E EM TENDO ALGUÉM DA POLÍCIA NAS EQUIPES, POR EXEMPLO, ISSO NÃO
SERIA UMA FORMA A MAIS DE EXERCITAR???

AGORA COM AS IMAGENS: LEMBRE AO MARCELO QUE ELE DEVE ABUSAR
DE DETALHES, CLOSES, IMAGENS EM ÂNGULOS VARIADOS, MOVIMENTOS,
ETC. COMO O JOGO É UMA “GUERRINHA”, VALE TRAZER IMAGENS QUE
SURGIRAM CAÇADAS AO ADVERSÁRIO, CLOSES DO JOGADOR FAZENDO A
MIRA PARA ACERTAR O ADVERSÁRIO, CLOSES DE OLHOS, EXPRESSÕES E
REAÇOES, ETC. REFORÇANDO: SÃO IMAGENS FUNDAMENTAIS.

* A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE PAINTBALL ESTÁ TENTANDO, JUNTO
AO COMINTÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL, TRANSFORMAR O PAINT EM
ESPORTE OLÍMPICO. MAS PARA QUE O PEDIDO SEJA APROVADO, ALGUNS
CUIDADOS DEVEM SER OBSERVADOS E ALGUMAS EXIGÊNCIAS,
CUMPRIDAS. COM O ANDRÉ VOCÊ PODE ATÉ TRAZER SONORAS SOBRE ISSO
TAMBÉM.

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

153

REFERÊNCIAS

ALSINA, Miguel Rodrigo. 1996. La Construción de la Noticia.
Barcelona: Paidós.

ALTUSSER, Louis. 1989. Aparelhos Ideológicos de Estado: notas
sobre os aparelhos ideológicos de Estado. 4.ed. Rio de Janeiro:
Graal.

AMARAL, Luís. 1978. Técnica de Jornal e Periódico. 2.ed. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro.

AMARAL, Raimundo. 2005. Entrevista à autora em 28 de abril de
2005.

ANDERSON, Douglas A. 1983. Sports Coverage in daily newspapers.
Journalism Quaterly. Vol.60, n.3, pp.497-500.

ANTUNES, Fátima Martin Rodrigues Ferreira. 1999. Nelson Rodrigues
e a emancipação do homem brasileiro: de vira-latas a moleque
genial. in COSTA, Márcia Regina da (org.). Futebol: espetáculo do
século. São Paulo: Musa.

ARBEX JR. José. 2001. Showrnalismo: a notícia como espetáculo.
São Paulo: Casa Amarela.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Manual de
Normalização de Trabalhos Científicos. Disponível em < http://
www.abnt.org.br> Acesso em 08 de Novembro de 2005.

BAHIA, Juarez. 1990. Jornal, história e técnica: história da imprensa
brasileira. 4.ed. São Paulo: Ática.

BEREICOA, Ricardo. 2005. Entrevista por email.

BERGER, Peter L, LUCKMANN, Thomas. 1995. A Construção Social da
Realidade: tratado de Sociologia do Conhecimento. Petrópolis:
Vozes.

BUCCI, Eugênio. 1996. O Brasil em Tempo de TV. São Paulo:
Biotempo Editorial.

CAMARGO, Vera Regina Toledo. s.d. A sociedade midiática:
identidades esportivas e culturais (mimeo).

http:// www
http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

154

_____________. 1999. Elementos para uma concepção da cultura
de massa. In: COSTA, Márcia Regina da (org.). Futebol: espetáculo
do século. São Paulo: Musa, pp. 70-79.

____________, GONÇALVES, Michelli Cristina de Andrade. s.d.
Recontando a história da imprensa esportiva no Brasil: a
comunicação e a história em manchete (mimeo).

CHAPARRO, Manuel Carlos. 1994. Pragmática do Jornalismo: buscas
práticas para uma teoria da ação jornalística. São Paulo: Summus.

COSTA, Márcia Regina da (org.). 1999. Futebol: espetáculo do
século. São Paulo: Musa.

COELHO, Paulo Vinícius. 2003. Jornalismo Esportivo. São Paulo:
Contexto.

COUTINHO, Iluska. 2003. A Busca por Critérios Editoriais em
Telejornalismo: notas sobre a exigência de conflito nas notícias
televisivas. In: Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da
Comunicação – INTERCOM: Belo Horizonte, 2 a 6 de setembro.

DAYAN, Daniel, KATZ, Elihu. 1999. A História em Directo: os
acontecimentos midiáticos na televisão. Coimbra: Minerva.

DEBORD, Guy. 1997. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro:
Contraponto.

FILHO, Mário. 1964 [1947]. O negro no futebol brasileiro. 2.ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira.

FONSECA, O. 1997. Esporte e Crônica Esportiva. In: TAMBUCCI, P.L.
& OLIVEIRA, J.G.M.de & COELHO SOBRINHO, J. (orgs.) Esporte &
Jornalismo, São Paulo, CEPEUSP.

FRISSELLI, Ariobaldo, MONTOVANI, Marcelo. 1999. Futebol: teoria e
prática. São Paulo: Phorte.

GABLER, Neal. 1999. Vida, o Filme: como o entretenimento
conquistou a realidade. São Paulo: Companhia das Letras.

GANS, Herbert J. 1980. Deciding what’s news: a study of CBS
Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time. New York:
Vintage Books.

GARAMBONE, Sidney. 2005. Entrevistas por email, várias datas.

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

155

HALL, Stuart, et alli. 1993. A produção social das notícias: o mugging
nos media. In: TRAQUINA, Nelson (org). Jornalismo: questões,
teorias e ‘estórias’. Lisboa: Vega. pp. 224-248.

HELAL, Ronaldo. 2003. Mídia e Esporte: a construção de narrativas
de idolatria no futebol brasileiro. In: Anais do XXVI Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação – INTERCOM: Belo Horizonte,
2 a 6 de setembro.

HENN, Ronaldo. 1996. Pauta e Notícia: uma abordagem semiótica.
Canoas: Ulbra.

HERZ, Daniel. 1989. A História Secreta da Rede Globo. 13.ed. Porto
Alegre: Ortiz.

JOST, François. 2004. Seis Lições sobre Televisão. Porto Alegre:
Sulina.

KUNCZIK, Michael. 1997. Conceitos de Jornalismo- Norte e Sul:
Manual de comunicação. São Paulo: Edusp.

LUHMANN, Niklas. 2000. La realidad de los medios de masas.
Barcelona: Antropos Editorial.

MACHADO, Arlindo. 2002. Pré-cinemas e Pós-cinemas. 2.ed.
Campinas: Papirus.

MACIEL, Pedro. 1995. Jornalismo de televisão. Porto Alegre: Sagra-
Luzzato.

MARCONDES FILHO, Ciro. 1989. O Capital da Notícia: jornalismo
como produção social da segunda natureza. 2.ed. São Paulo: Ática.

MARQUES, José Carlos. 2003. O Futebol em Nelson Rodrigues: o
óbvio ululante, o Sobrenatural de Almeida e outros temas. São
Paulo: Educ/Fapesp.

MARFUZ, Luiz. 2003. A Dramatização da Notícia: a construção do
personagem Leonardo Pareja nos telejornais. In: VALVERDE, Monclar
(org). As Formas do Sentido. Rio de Janeiro: DP&A, pp.99-120).

MATTOS, Sérgio. 2002. História da televisão brasileira: uma visão
econômica, social e política. 2.ed. Petrópolis : Vozes.

MAYO, Enrique C. 2004. La producción mediática de la realidad.
Madrid: Laberinto.

http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

156

MEDINA, Cremilda (org). 1997. O Jornalismo na Nova República. São
Paulo: Summus, pp.147-160.

MELANI, Ricardo. 1999. O Futebol e a Razão Utilitarista. In: COSTA,
Márcia Regina da (org.). Futebol: espetáculo do século. São Paulo:
Musa.

MELO, José Marques de. 2003. Jornalismo Brasileiro. Porto Alegre:
Sulina.

MEMÓRIA GLOBO. 2004. Jornal Nacional: a notícia faz história. Rio
de Janeiro: Zahar.

MORIN, Edgard. 1997. Cultura de Massas no Século XX. Volume I:
Neuroses. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense.

MURAD, Maurício. 1999. Futebol e Cinema no Brasil: 1908/1998. In:
COSTA, Márcia Regina da (org.). Futebol: espetáculo do século. São
Paulo: Musa, pp. 26-38.

ORTIZ, Renato et alli. 1991. Telenovela: história e produção. 2.ed.
São Paulo: Editora Brasiliense.

PENA, Felipe. 2005. Teoria do Jornalismo. São Paulo: Contexto.

PEREIRA JR. Alfredo Eurico Vizeu. 2003. Decidindo o que é Notícia:
os bastidores do telejornalismo. 3.ed. Porto Alegre: Edipucrs.

PEREIRA JR. Luiz Costa. 2002. A vida com a TV: o poder da televisão
no cotidiano. São Paulo: Senac.

PINTO, Márcio do Nascimento. 2002. Entrevistas à autora.

_________. 2005. Entrevistas à autora. Várias datas.

RAMONET, Ignácio. 2004. A Tirania da Comunicação. 3.ed.
Petrópolis: Vozes.

REDE BANDEIRANTES. <http:// www.band.com.br> Acesso em 04
de Novembro de 2005.

REDE GLOBO. <http:// www.globo.com/esportenaglobo> Acesso em
10 de agosto de 2005.

REZENDE, Guilherme Jorge de. 2000. Telejornalismo no Brasil: um
perfil editorial. São Paulo: Summus.

http:// www.band.com.br>
http:// www.globo.com/esportenaglobo>
http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

157

Ronaldo evita assédio no casamento. In O Estado de São Paulo, 14
de fevereiro de 2005.

SABARÍS, Rosa Maria Martín. 2002. La Dictadura del Formato em las
Notícias de Televisión. In: Revista Latina de Comunicación Social.
Número 52, Outubro-Dezembro. La Laguna (Tenerife). Arquivo
disponível em:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20025214msabaris.htm.

SCHLESINGER, Philip. 1993. Os jornalistas e a sua máquina do
tempo. In: TRAQUINA, Nelson (org). Jornalismo: questões, teorias e
‘estórias’. Lisboa: Vega, p. 177-190.

SODRÉ, Muniz. 1984. O Monopólio da Fala: função e linguagem da
televisão no Brasil. 5.ed. Petrópolis: Vozes.

SOUSA, Jair de, RITO, Lúcia, LEITÃO, Sérgio Sá. 1998. Futebol-Arte.
São Paulo: Empresa das Artes.

SOUSA, Li-Chang Shuen C.S. 2002. A Espetacularização da Notícia
Esportiva: o caso do Esporte Espetacular. Monografia: UFMA.

SOUSA, Jorge Pedro. 2002. Teorias da Notícia e do Jornalismo.
Chapecó: Argos.

TOLEDO, Luiz Henrique de. 2000. No País do Futebol. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar.

TRAQUINA, Nelson (org). 1993. Jornalismo: questões, teorias e
‘estórias’. Lisboa: Vega.

__________. 2004. Teorias do Jornalismo: porque as notícias são
como são. Vol. 1. Florianópolis: Insular.

TUCHMAN, Gaye. 1983. La Producción de la Noticia: estudio sobre la
construcción de la realidad. Barcelona: Gili.

___________. 1993. Contando ‘Estórias’. In: TRAQUINA, Nelson
(org). Jornalismo: questões, teorias e ‘estórias’. Lisboa: Vega, p.
258-262.

VILCHES, Lorenzo. 1996. La Televisión: los efectos del bien y del
mal. Barcelona: Paidós.

WEAVER, Paul H. 1993. As notícias de jornal e as notícias de
televisão. In: TRAQUINA, Nelson (org). Jornalismo: questões, teorias
e ‘estórias’. Lisboa: Vega, p. 294-305.

http://www.ull.es/publicaciones/latina/20025214msabaris.htm.
http://www.pdfdesk.com


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
COBERTURA ESPORTIVA NA TELEVISÃO: JORNALISMO OU ENTRETENIMENTO?

158

WOLF, Mauro. 2003. Teorias das Comunicações de Massa. São
Paulo: Martins Fontes.

WOLTON, Dominique. 1996. Elogio do Grande Público: uma teoria
crítica da televisão. São Paulo: Ática.

http://www.pdfdesk.com



