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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o humor enquanto capital simbólico da editoria de 

esportes em diferentes mídias situadas no campo jornalístico – seja impresso, rádio, TV ou 

internet. O objetivo principal é identificar o humor como elemento capaz de criar um nome 

profissional, promover e estabelecer determinado jornalista na hierarquia profissional, desde que 

este domine a habilidade de produzir conteúdo jornalístico com elementos humorísticos 

consagrados (paródia, sátira, ironia, hipérbole, metáfora, ditados populares). Como primeira 

parte do corpus de análise, por meio da Análise de Conteúdo e Análise do Discurso, utilizamos 

dois produtos do jornalismo impresso: a Folha de S. Paulo e o diário esportivo Lance!. Os dois 

veículos foram escolhidos uma vez que representam polos opostos do campo jornalístico e da 

cobertura esportiva. O primeiro, em seu contrato de leitura com o público, dedica-se a tratar de 

assuntos sóbrios de “interesse nacional”, como política, economia e internacional e cobre o 

esporte pelo viés do bastidor, acompanhando política interna dos clubes, entidades esportivas e 

escândalos de corrupção. Já o segundo se propõe a ser o “jornal do torcedor”, trazendo a 

dimensão do espetáculo para a cobertura esportiva e dedicando páginas com recursos 

humorísticos e grafismos que dialoguem com seu leitor-modelo. Para ambos os veículos foram 

destacados dois períodos de quinze dias de acompanhamento. O primeiro recorte corresponde à 

cobertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Já o segundo recorte é de 5 a 22 de 

agosto de 2017, que cumpre a função de um período ordinário da cobertura. Os objetos 

analisados foram os títulos destes dois jornais. Ao todo, em 38 edições, foram analisados 670 

títulos de Folha e Lance, conjuntamente. A segunda parte desta pesquisa compreendeu a ida a 

campo para um total de nove entrevistas com profissionais com cargos de decisão em editorias 

ou produtos que tratassem do esporte como temática fundamental. Foram entrevistados seis 

editores de jornais impressos (Folha, Lance!, A Tarde, Correio), um de rádio (Rádio CBN), um 

de televisão (GloboEsporte) e um de internet (GloboEsporte.com). O objetivo destas entrevistas 

é lançar luzes nos processos de promoção de repórteres e demais profissionais por meio do 

domínio da habilidade do humor. Esta pesquisa ancora-se nos estudos do sociólogo francês 

Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre campo, habitus, sistema de crenças e capital simbólico para 

compreender o humor como um elemento estruturante da editoria de esportes e um capital 

compartilhado pelos seus agentes. A parte inicial deste trabalho traz uma abordagem histórica 

de como o humor foi um elemento de transformação do jornalismo esportivo a partir dos anos 

1930, período fervilhante da história do Brasil com o governo Vargas e popularização do rádio 

como produto de comunicação de massa. A figura do jornalista pernambucano, radicado no Rio 

de Janeiro, Mário Filho (1908-1966) foi de grande eloquência neste processo de transformação 

da linguagem esportiva, antes dedicada ao colunismo social e relatos cronológicos de uma 

partida, e posterior abertura de uma nova dimensão social de compreensão do fenômeno do 

esporte. 

Palavras chaves: Humor. Jornalismo esportivo.  Editoria de esportes. Campo jornalístico. 

Capital simbólico. Habitus.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This paper sought to analyze humor as symbolic capital in sports editorial within 
different media in journalistic field – newspaper, radio, TV or internet. The main 

objective is to identify humor as an outstanding element capable of creating a 
professional reputation, promote and stablish certain journalist in professional hierarchy 
through his/her skill of promoting journalistic content with humorous elements (parody, 

satire, irony, hyperbole, metaphor, popular sayings - maxim). Through Content Analysis 
and Discourse Analysis, two printed journalistic products were used as the first part of 

corpus analysis: Folha de S. Paulo and the sports daily “Lance!”. Both media vehicles 
were chosen once they represent opposite areas in journalistic field and sports coverage. 
The former, in its reading agreement with the public, devotes to sober subjects and 

national or international affairs such as politics, economics and it covers sports focusing 
on backstage, following the teams, clubs and entities internal policies, as well as 

corruption scandals. On the other hand, the latter, intents to be more popular, bringing 
the spectacle approach to sports coverage and devoting pages to humorous resources 
and graphisms, aiming to reach its model reader. For both vehicles, two periods of 15 

days were highlighted. The first outline corresponds to the Rio de Janeiro Olympics, in 
2016. The second outline is from August 5th to 22nd, in the year of 2017 – herein, an 

ordinary coverage period. The objects analyzed were the titles of these newspapers. A 
total of 38 editions were analyzed, including 670 titles of “Folha de S. Paulo” and 
“Lance!”. The second part of this research comprehended the visit to a total of 9 

interviews with professionals high-rank professionals in editorials or products that deal 
with sport as its focus. Six editors of newspaper (Folha, Lance!, A Tarde, Correio), one 

from radio (Rádio CBN), one from television (GloboEsporte) and one from the internet 
(Globoesporte.com). The objective of such interview was to understand the process of 
promotion of reporters and other professionals through use of humoristic skills. This 

research basis on the studies of the French sociologist Pierre Bourdieu (1930-2002) on 
field, habitus, belief system and symbolic capital, to understand humor as a structuring 

element of sports editorial and capital shared among its agents. The beginning of this 
paper brings a historical approach as to how humor was an important element in 
transformation of sports journalism from 1930 on – a feverous period in Brazilian 

history, featuring Getúlio Vargas’ government and popularization of radio as mass 
media. The figure a journalist from Rio called Mário Filho (1908-1966) was decisive 

within this process of transformation of sportive language, before devoted to social 
columns and chronological statements about a match. Furthermore, these events led to 
the new social dimension of comprehension of Sport, as a phenomena.  

Keywords: Humor. Sports journalism. Sports Editorial. Journalistic Field. Symbolic 
Capital. Habitus. System of beliefs. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

O jornalismo esportivo foi minha porta de entrada para outras aventuras nesta 

profissão. Em 2009, aos 21 anos e ainda estudante de jornalismo na Universidade 

Federal da Bahia, ingressei como estagiário de esportes do jornal A Tarde, em Salvador. 

Uma experiência enriquecedora que durou quatro anos – dois como estagiário e outros 

dois como profissional contratado da editoria – até que, em 2013, fui aprovado em uma 

seleção para a Folha de S. Paulo. 

Lá, no novo jornal, fui mandado para o estado do Ceará para exercer a função de 

correspondente. Um trabalho solitário e desafiador. Era preciso dominar e cobrir, só, 

assuntos de política, economia, cidade, segurança pública, turismo e uma agenda 

internacional (a partir do encontro dos países BRICS, realizado em Fortaleza, em 2014). 

Nesta nova vivência, em oposição, germinou uma ideia que, como pano de fundo, guia 

este trabalho de pesquisa: por que o jornalismo esportivo é tão diferente das demais 

editorias?  

No exercício da nova função, rapidamente, percebi o tom mais sisudo e a 

linguagem objetiva requisitada pelos profissionais com cargo de chefia das outras 

editorias. Qualquer menção a trocadilhos, metáforas ou uso mais ousado da criatividade  

-- tão permitidos e estimulados em esportes -- eram tolhidos do texto final, não sem 

antes uma mensagem pouco encorajadora “puxar a orelha” pelos excessos cometidos 

por este incauto repórter.  

A clareza que a editoria de esportes, de fato, tinha uma linguagem e um salvo-

conduto muito próprio veio no período da Copa do Mundo de 2014. Aquele Mundial, 

sediado no Brasil, teve Fortaleza como casa da Seleção Brasileira em duas 

oportunidades (Brasil 0x0 México, em 17 de junho e Brasil 2 x 1 Colômbia, em 4 de 

julho), afora outras quatro partidas de outras seleções disputadas na capital cearense. 

Neste momento, ainda na Folha, pude ‘regressar’ à editoria de esportes com toda a 

profusão de brincadeiras que acompanhou a cobertura do jornal neste período.  

A liberdade criativa, responsável por me despertar à curiosidade, ficava nítida 

neste momento: não era apenas uma questão de mudança de jornal (A Tarde Vs. Folha 

de S. Paulo). A mudança de linguagem permeava uma estrutura interna de poder entre 

as editorias com sistema de crenças, habitus profissional e códigos consagrados de 

conduta entre elas (esporte Vs. política-economia- internacional-cidades).  
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E se o humor fosse um capital simbólico próprio da editoria de esportes, ainda 

que fortemente negado por tantas outras? E se fosse uma habilidade que destaca 

repórteres, editores e outros agentes envolvidos, garantido um nome e uma honra 

profissional no jornalismo esportivo? 

Foi a partir deste empirismo que nasceu o interesse desta dissertação e me levou 

de volta às cadeiras de estudo da Universidade Federal da Bahia, cinco anos após o 

término da graduação e já em outra área de atuação profissional: TV e internet.  

Já ingresso no mestrado, em 2015, estimulado pela minha orientadora, iniciei o 

estado da arte nos bancos acadêmicos disponibilizados nas consultas pela internet. O 

intuito era descobrir os resultados de pesquisa nesta área e quais os avanços poderia 

obter a partir de então. Com surpresa, na esmagadora maioria dos trabalhos 

desenvolvidos 1 , o humor era tratado no esporte como um elemento opositor ao 

funcionamento do bom jornalismo, pautado na função basilar de informar o público. As 

piadas, os trocadilhos e as metáforas, sobretudo no jornalismo esportivo televisivo, 

eram rechaçados na academia em conceitos de performance, entretenimento e 

esvaziamento do papel do jornalista.  

Este trabalho, portanto, parte na contramão da tendência de pesquisa desta área. 

O humor é enxergado aqui como um elemento imanente do campo esportivo e 

estruturante da editoria: capaz de sustentar na formulação de pautas, a corrida pelo 

diferencial contra a concorrência (originalidade) e na construção do discurso para o 

leitor-modelo. Não seria, desta forma, uma oposição à prática fundamental de busca 

pela informação, mas, sim, um aspecto peculiar do jornalismo esportivo no espaço que 

ocupa dentro do campo jornalístico e na construção das suas próprias inteligibilidades. 

O primeiro capítulo teórico deste trabalho se preocupa em mergulhar no aspecto 

histórico da construção do humor no jornalismo esportivo. Nesta primeira parte, por 

meio dos processos de ruptura da historiografia, analisamos os momentos nos quais o 

humor se estabelece como hegemônico na linguagem do jornalismo esportivo. Foi 

importante entender quais antigos modelos de linguagem se sobressaíam nas páginas 

dos jornais para, no momento seguinte, compreender a razão de terem sido superados, 

além das motivações sociais embutidas em cada uma destas transformações. 

 Foi dado especial destaque ao papel do jornalista Mário Filho, morto em 1966 e 

ainda hoje nome oficial do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A ação intelectual 

                                                                 
1
 Os resultados da pesquisa nas bases acadêmicas estão no capítulo 4, de metodologia, deste trabalho, no 

item “estado da arte”. 
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de Mário Filho possibilitou uma mudança de paradigma do jornalismo esportivo para 

uma linguagem humorística, épica (jornada do herói) e informal, vencendo o colunismo 

social e a descrição laudatória presentes na cobertura do turfe, remo e cricket – e mesmo 

do futebol, em seus anos iniciais no Brasil. 

O segundo capítulo se propõe a entender qual o espaço ocupado pelo jornalismo 

esportivo no campo profissional jornalístico. Esta parte do trabalho – e, 

fundamentalmente, toda a pesquisa -- ancora-se no referencial teórico do sociólogo 

Pierre Bourdieu, em seus conceitos formulados sobre campo, habitus, jogo de disputa, 

sistema de crença, distinção e capital simbólico. Aqui tentamos estabelecer que o furo 

(manifestação de uma das características fundamentais do jornalismo, a atualidade) não 

é o único capital simbólico em disputa no jornalismo esportivo. Dado o caráter peculiar 

deste tipo de cobertura, o jornalista esportivo adquire novos habitus profissionais 

(observação, relação com a hiperfonte) que extrapolam a busca somente por notícias 

mais atuais, ou de bastidor. 

É dada a filiação deste trabalho com os conceitos e formulações do intelectual 

francês que nasce o título desta dissertação: “Bourdieu calça chuteiras: o humor como 

capital simbólico da editoria de esportes”. O intuito é relacionar os conceitos de 

Bourdieu com o campo esportivo e, sobretudo, com o ‘jogo jogado’ no jornalismo 

esportivo. Embora reclame-se, no senso comum, que piada boa não se explica fez-se 

necessário abrir este espaço de contextualização do título do trabalho, ainda que sob o 

risco iminente de estragar a formulação do próprio chiste criado.  

O terceiro capítulo, por sua vez, explica as metodologias de pesquisa e o corpus 

de análise. Tendo como objetivo principal identificar o humor como um capital 

simbólico do jornalismo esportivo escolhemos dois jornais em polos opostos do campo 

jornalístico –  um de notícias sérias, em tom sóbrio (Folha de S. Paulo) e outro 

exclusivamente esportivo (Diário Lance!), com tendência à espetacularização. A partir 

da Análise de Conteúdo selecionamos títulos das duas publicações em dois recortes 

temporais previamente definidos para identificar a presença do humor e sua frequência. 

Por meio da Análise do Discurso partimos para entender as diferenças estabelecidas 

entre o humor em cada um dos veículos e suas escolhas nas abordagens. 

Como o objetivo central é definir o humor no jornalismo esportivo (e não 

somente no jornalismo impresso) estendemos a metodologia com a ida a campo para a 

entrevista com nove profissionais com cargos de chefia em oito veículos de 

comunicação em diferentes mídias: impressos locais (jornais A Tarde e Correio, de 
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Salvador), televisão (GloboEsporte, da Rede Globo), rádio (CBN Esportes, veiculado a 

Rede Globo), internet (GloboEsporte.com, da Rede Globo), além, obviamente, da 

entrevista com editores dos veículos que analisamos com mais profundidade: Folha de 

S. Paulo e Diário Lance!. Para tanto, nos deslocamos até a cidade de São Paulo, entre os 

dias 6 e 8 de novembro, a fim de realizar estas entrevistas presencialmente. 

No último capítulo apresentamos os resultados obtidos a partir da nossa análise 

sobre a presença do humor nos dois recortes de Lance! e Folha; a diferença do tipo de 

humor utilizado pelos dois jornais e a análise das entrevistas para identificar o poder 

estruturante do humor na rotina da editoria de esporte.  

No capítulo de conclusão reiteramos as hipóteses confirmadas no início deste 

trabalho enfatizando os resultados obtidos em dois anos de jornada para a realização 

desta pesquisa. Um percurso, embora não soubesse, iniciado quando dava meus 

primeiros passos, em 2009, nesta aventura profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. CONSAGRAÇÃO E RUPTURA DO HUMOR NO JORNALISMO 

ESPORTIVO 

  

O objetivo deste primeiro capítulo é analisar historicamente os caminhos 

perpassados pelo texto do jornalismo esportivo brasileiro e os valores sociais embutidos 

a cada transformação, desde sua gênese, no fim do século XIX e início do século XX, 

até os dias atuais, onde prevalece um modelo de humor, diversão e entretenimento na 

editoria de esportes e no seu processo de construção de inteligibilidades. 

O apelo ao entretenimento no jornalismo atual, sobretudo esportivo, não é um 

fenômeno extremamente contemporâneo, conectado às novas redes digitais, ao formato 

instantâneo da internet, à disseminação massiva deste dispositivo ou ao conceito 

televisivo de infotenimento (DEJATIVTE, 2003; GOMES, 2009). 

Neste primeiro capítulo vamos apresentar modelos da consagração do humor 

enquanto linguagem já nos anos 1970 e sua contextualização enquanto ruptura nos anos 

1930, resultante de um contexto histórico propício alimentado pela ação intelectual do 

jornalista Mario Filho (1908-1966).  Utilizando a historiografia no modelo de rupturas 

de ações estruturantes e de mentalidades (FOUCAULT, 1971) pretendemos remontar o 

texto jornalístico adequado ao seu contexto histórico e os vastos entendimentos que o 

esporte passa a ter em períodos distintos.  

É válido salientar que texto sobre esportes, no Brasil, não nasce neste formato 

que conhecemos hoje -- com espaço para ironias, uso de ditados populares, hipérboles, 

metáforas, construção da jornada do herói e a fabricação da emoção. No início da 

cobertura esportiva no país, a produção textual seguiu uma primeira fase de colunismo 

social (SILVA, 2006) e, posteriormente, de narrativa laudatória (PEREIRA, 2000; 

SILVA; 2006; SANTOS, 2014; LEANDRO, 2015). 

A contextualização histórica ajuda a afastar uma ideia errônea de que o esporte e 

a comicidade estejam interligados como um amálgama particular em função do próprio 

caráter lúdico das competições. Huizinga (2017), por exemplo, estabelece uma relação 

entre o jogo como oposição direta à seriedade. De acordo com o historiador holandês, o 

jogo representa justamente a “não seriedade”, devido ao seu caráter de liberdade, 

fantasia e distinção do mundo comum, além da criação de uma nova ordem no 

estabelecimento de regras próprias, dentro de uma limitação de espaço e tempo (durante 

90 minutos dentro de um estádio não se pode pegar a bola com as mãos em um jogo de 

futebol; em três horas de duração dentro de uma quadra, em uma partida de tênis, só é 
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permitido rebater a bolinha com uma raquete; ou, nos 50 segundos que duram uma 

competição de nado livre em uma piscina, a única locomoção possível é utilizando o 

corpo como instrumento propulsor). 

No entanto, Huizinga (2017) pontua que, embora o riso esteja também em 

oposição à seriedade, este não mantém uma relação direta com o jogo. Os jogos infantis, 

lembra o autor, assim como o xadrez e o futebol são executados dentro da mais 

profunda seriedade, não se verificando nos jogadores a menor tendência para o riso. 

O que vale para o riso vale igualmente para o cômico. O 
cômico é compreendido pela categoria da não-seriedade 
e possui certas afinidades com o riso, na medida que o 
provoca, mas sua relação com o jogo é perfeitamente 
secundária. Considerado em si mesmo, o jogo não é 
cômico nem para os jogadores e nem para o público 
(HUIZINGA, 2017, p.8). 
 

Diante da constatação inicial de pesquisa da qual o jogo não carrega elementos 

intrínsecos do humor em sua formação primária e também que o jornalismo esportivo 

no Brasil não nasceu como uma característica textual cômica optou-se, neste trabalho, 

por um remonte temporal no intuito de, incialmente, compreender quais componentes se 

estabelecem no texto jornalístico esportivo que traz uma carga humorística já 

consagrada para, em um segundo momento, perfazer o trajeto histórico na qual esta 

ruptura vem à baila, quebrando antigos paradigmas constituídos do esporte e sua 

significação social. 

Isto explica a opção sui generis pelo título deste primeiro capítulo de trabalho. 

Guiando-se pelo fluxo cronológico seria natural estudar, primeiro, a ruptura causada 

pelo humor e, a posteriori, os efeitos de consagração desta habilidade no texto 

jornalístico. No entanto, fez-se valer a opção inversa (consagração e ruptura) para 

primeiro apontar os elementos constitutivos da comicidade presentes nesta construção 

narrativa e, só depois, entender os aspectos fundadores desta nova lógica esportiva, 

impactando diretamente na forma como vem a ser retratada as páginas dos jornais. 

Neste formato adotado pelo pesquisador, logo no início do capítulo, identificamos e 

aprofundamos conceitos base como conhecimento enciclopédico (MAINGUENEAU, 

2013) e constituição de um leitor modelo (ECO, 2011), além de aspectos próprios e 

sentimentais do esporte. 
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2.1  - Deu piolho na juba do Leão 

Em 1974, o Campeonato Baiano de futebol foi decidido, como de costume, entre 

os dois principais clubes do estado, sabidamente Bahia e Vitória. O primeiro jogo 

terminou empatado em 0 a 0. No dia 18 de dezembro, uma quarta- feira, as duas equipes 

entraram novamente em campo na Fonte Nova pela disputa do troféu daquele ano. 

Mendes Jr (2000), a partir dos relatos dos jornais da época, reconstitui o relato 

do confronto e narra que, ainda no primeiro tempo, o Bahia conseguiu o gol que 

garantiu a conquista do bicampeonato, mesmo em condições adversas e diante de um 

poderoso adversário.  

Thyro recebeu lançamento de Fito e tocou para Piolho – 
que fora contratado junto ao Conquista -- marcar o gol 
(do título) do Bahia. A partir daí foi um sufoco, porque 
o Bahia jogava com 10. Mesmo com o Vitória, com 
Gibira, Osni, André Catimba e Mário Sergio atacando 
de todas as formas, o Bahia conseguiu segurar o 
resultado com muita glória e amor à camisa (MENDES 
JR, 2000, p.42). 

 

No dia seguinte à conquista, o já extinto Jornal da Bahia2, de Salvador, estampou 

na manchete: “Deu Piolho na juba do Leão”. O chiste apresentado remete ao autor do 

gol e dialoga comicamente com o mascote do Vitória, representado pela ferocidade de 

um felino selvagem. Este tipo de humor, mesmo que marcadamente infantil, carece de 

um repertório mínimo para que seu gatilho seja entendido, sob o risco de se perder na 

primeira premissa apresentada (POSSENTI, 2010, p.107). 

Nesta manchete humorística há dois scripts coexistindo. O primeiro seria do 

animal leão, o Rei da Selva, sofrendo com um parasita em sua farta juba. Este primeiro 

texto possui seu próprio conjunto de referências, uma vez que encontra similaridades, 

por exemplo, na fábula “O leão e o rato”, atribuída ao filósofo e escritor Esopo 3, da 

Grécia Antiga. 

Na fábula, um leão captura um rato e, pronto a devorá-lo, desiste diante da 

súplica do roedor: “um dia posso lhe ser útil”. O leão, poderoso, ri do clamor, mas ainda 

assim abandona a ideia de se alimentar do pequeno animal simplesmente por pena. Os 

dias se passam e o leão é capturado por um caçador e posto numa rede de cordas, da 

qual não consegue fugir. Ele ruge alto e, então, o rato vem ao seu socorro, partindo a 

                                                                 
2
 O Jornal da Bahia foi fundado em 1958 pelo jornalista João Falcão (1909-2011). Fo i um dos principais 

publicações do Estado na década de 1960 e 1970 até fechar as portas no início dos anos 1990 
3
 A fábula é atribu ída a Esopo, mas não se sabe ao certo se foi escrita por ele. Por ser um gênero de 

tradição oral muitas histórias não tiveram autoria reconhecida. Esopo teria viv ido onde hoje é a  Grécia no 

Século VI a.C. 
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corda com os dentes para que o leão escape. Antes de ir embora, o herói improvável dá 

a lição que norteia a fábula: “mesmo um rato é capaz de ajudar um animal tão poderoso 

quanto um leão”. Os arquétipos de humildade, retribuição e respeito aos mais fracos 

estão presentes nesta curta história.  

O segundo script do jornal dialoga com o acontecimento do jogo de futebol entre 

Bahia e Vitória. Mesmo longe da formação clássica de uma manchete informativa 

jornalística, o texto consegue explicar ao leitor, em conjunção com a foto e os textos de 

linha fina e legenda, quem venceu o campeonato (o Bahia) e, como é próprio da 

narrativa esportiva, personificar o herói da conquista (o atacante Piolho). 

Os dois scripts do texto opõem discursos (ficção/realidade; 

fábula/acontecimento) e mantém a ambiguidade em ordem para que ambos possam 

operar livremente. Os dois scripts se entrecruzam a partir do conhecimento prévio do 

leitor, garantindo que a ambivalência funcione nas duas lógicas na qual se dispõem 

(MAINGUENEAU, 2013). 

Maingueneau (2013) aponta as diversas competências linguísticas necessárias 

para participar de uma atividade verbal, produzir ou mesmo interpretar um enunciado, 

adequando-se às múltiplas situações de existência do mesmo. Uma dessas competências 

exigidas com mais frequência é a competência enciclopédica, classificada como um 

conjunto virtualmente ilimitado de conhecimento armazenado e que se torna ponto de 

apoio para a produção e compreensão de enunciados posteriores.  

A percepção da competência enciclopédica do leitor-modelo possibilita ao 

produtor a criação de mais de um script (roteiro) em seus textos sem necessariamente 

precisar explicar todas as relações entre os seus roteiros constituintes. Um texto 

representa uma cadeia de artifícios que devem ser atualizados pelo destinatário, com 

referência a determinado código (MAINGUENEAU, 2013; ECO, 2011; POSSENTI, 

2010).  

A manchete “Deu Piolho na Juba do Leão” poderia existir tanto em seu conjunto 

de referências de fábula (ficção) quanto fincado nos acontecimentos da partida 

disputada (realidade). O fato deste texto, em específico, estar presente na manchete de 

um jornal, veiculado no dia subsequente à decisão do campeonato, fortalece no leitor-

modelo à hierarquia e ordem dos scripts apresentados, ajudando a manter as posições de 

principal e secundário entre os roteiros e como se dá a estrutura de interação entre eles 

(MAINGUENEAU, 2013).  

O conceito de leitor modelo é apresentado por Eco (2011) como a atualização do 
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leitor por meio de uma série complexa de movimentos cooperativos que ajudam na 

decifração de um texto. Neste tocante, o leitor modelo seria habilitado para se 

movimentar interpretativamente conforme o autor se movimentou gerativamente na 

produção. O leitor modelo seria capaz de dirimir ao máximo um slogan consagrado na 

teoria das comunicações: a competência do destinatário não é necessariamente a do 

eminente (ECO, 2011, p.38). 

Maingueneau (2013) pontua como as produções midiáticas constroem seus 

públicos por exclusão, forjando um leitorado próprio distinguindo, a depender do 

propósito da publicação, públicos generalistas de temáticos. É curioso observar que 

Maingueneau utiliza como exemplo a construção do leitor-modelo justo na editoria de 

esportes do jornal francês L’Équipe.  

O leitor-modelo de L’Équipe é visto como alguém que se 
interessa pelo campeonato de basquetebol e que acompanha 
atentamente suas peripécias. Sendo assim, o jornal esportivo 
procura reforçar a convivência com seu público: mesmo que 
nem todos os leitores sejam capazes de identificar com precisão 
os referentes dos nomes próprios, eles têm a impressão de fazer 
parte do círculo dos peritos. Isso explica certamente o recurso 
às designações “Howard” e “Georgy”: o uso do nome de 
batismo, a princípio reservado aos familiares desses jogadores, 
é estendido ao círculo dos leitores. Na verdade, é por intermédio 
da leitura assídua do jornal que estes últimos adquirem 
progressivamente o saber enciclopédico necessário  
(MAINGUENEAU, 2013, p. 55) 

 

O conhecimento enciclopédico é alimentado pelo próprio veículo, que usa este 

conjunto de referências para transcender a narrativa para um universo de iniciados 

(MAINGUENEAU, 2013). Huizinga (2017) estabelece esta característica de 

conhecimento específico, quase como um segredo que separa os jogadores e amantes do 

jogo das pessoas comuns não iniciadas, como um pressuposto da condição esportiva. O 

conjunto compartilhado de regras, nomes de jogadores, técnicas, costumes e a 

construção de uma narrativa provoca uma sensação de continuidade entre os integrantes 

deste mundo mesmo após o fim do jogo. Os amantes e jogadores conservam a magia 

para além da duração da partida, o que explicaria, em parte, a constituição deles em 

clubes e associações esportivas que os mantém unidos no domínio do lúdico mesmo em 

dias sem jogos ou confrontos agendados (HUIZINGA, 2017, p. 15).  

Na decisão do campeonato de 1974, na descrição do gol feita por Mendes Jr, os 

nomes dos jogadores reforçava a condição de círculo dos peritos para o leitorado que 
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acompanhava esportes na Bahia. No entanto, dado o caráter peculiar das suas 

nomeações, a ação cumpre também outra função.  

À exceção do nome Mário Sergio4 (que, embora o texto não mencione, atendia 

pelo apelido de “Vesgo” nos gramados), os demais jogadores que compõe o ato 

entreposto da narrativa remetem a aspectos infantis e lúdicos, muito embora estejam 

inseridos em um contexto beligerante, onde há o uso dos termos “ataque” e “sufoco” 

para nominar e descrever suas ações. 

“Thyrso”, “Fito” e “Piolho”, pelo Bahia, são personagens alegóricos que 

resistem bravamente aos bombardeios de “Gibira”, “Osni” e “André Catimba”, do 

Vitória. Mesmo em menor número (são 10 jogadores, pois um do Bahia havia sido 

expulso por atitude antidesportiva), suportam bravamente as investidas do inimigo em 

nome da “glória” e demonstrando “amor à camisa”.  

Este fragmento do texto flerta com dois enunciados distintos: o “lúdico” e a 

“guerra”. Os personagens possuem nomes infantilizados, mas o cenário que estão 

inseridos é de uma disputa que gera ao vencedor “prêmios” e “glória”, ao passo que o 

perdedor automaticamente enfrenta o dissabor da chacota (a exemplo da própria 

manchete escrachadamente debochada do Jornal da Bahia).  

Huizinga (2017) aponta que o jogo tem como uma de suas características 

fundamentais o isolamento que se impõe à vida comum. Neste tocante, o jogo possui 

um caminho e sentidos próprios, reinando dentro do domínio dele uma ordem específica 

e absoluta capaz de provocar no indivíduo a interpretação de novos disfarces  como se 

fosse outra pessoa, misturando a fantasia mística com a alegria esfuziante. 

Numa tentativa de resumir as características formais do jogo 
poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente 
tomada “não séria” e exterior à vida habitual, mas ao mesmo 
tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total 
(...) praticada dentro dos limites espaciais e temporais próprios, 
segundo uma ordem e certas regras. Promove a formação de 
grupos sociais com a tendência a rodearem-se de segredo e a 
sublinharem sua diferença em relação ao mundo por meio de 
disfarces e outros semelhantes (HUIZINGA, 2017, p.16).   

  

A disputa travada por “Thyrso”, “Fito” e “Piolho” contra “Gibira”, “Osni” e 

“Catimba” extrapola o discurso jornalístico da informação e gera um novo sentido que 

                                                                 
4
 O jogador Mário Sérgio é considerado um dos mais importantes craques que envergou o manto rubro -

negro. Atuou pelo Vitória entre 1971 a 1975.  Nascido em 1950 no Rio de Janeiro, morreu aos 66 anos 

vítima da tragédia aérea matou 71 tripulantes do avião LaMi a, que levava a delegação da Chapecoense 
para a disputa da Copa Sul -Americana, em 2016. 
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encontra similaridades novamente em uma fábula, a exemplo da já citada o “leão e do 

rato”, onde um mais fraco (um grupo de 10 jogadores contra 11; o rato contra o leão) 

mostra seu surpreendente valor diante do ataque de um mais forte. Em geral, os 

personagens de uma fábula são animais antropomórficos ou criaturas inanimadas. A 

leveza de suas caracterizações amortece o cenário onde habitua lmente estão inseridos: 

disputas sérias, dilemas ou ameaças de morte que precisam ser resolvidas para que 

aprendam ou ensinem algo (ECO, 2011).  

Freud (1996) aponta como a comédia e os elementos lúdicos se tornam uma 

regressão à infância, imperando o desejo de libertação da lógica adulta. Desta forma, 

trocadilhos, jogos verbais, sons das palavras são formas de retorno à antiga pátria 

(infância) onde ainda não se instalou a repressão (fase adulta). 

A euforia que nos esforçamos por atingir através desses meios, 
nada mais é que um estado de ânimo comum em uma época da 
nossa vida quando costumávamos operar nosso trabalho 
psíquico em geral com pequena despesa de energia – o estado 
de ânimo da nossa infância, quando ignorávamos o cômico, 
éramos incapazes de chistes e não necessitávamos do humor 
para sentir-nos felizes em nossas vidas (FREUD, 1996, p. 190) 

 

Eco (1984) enxerga no esporte uma similaridade de Freud em relação à comédia, 

no tocante ao gasto de energia e retorno às fontes lúdicas e na negação do trabalho  

indispensável, formalizado na vida adulta. 

Em princípio, todo gesto esportivo é um desperdício de energia: 
se atiro uma pedra pelo simples prazer de atirar – não para um 
fim utilitário qualquer que seja – desperdicei calorias 
acumuladas através da ingestão de alimentos, realizada através 
de um trabalho. Ora, esse desperdício – fique claro – é 
profundamente saudável. É o desperdício próprio do jogo. E o 
homem, como todo animal, tem necessidade física e psíquica de 
jogar. Há então um desperdício lúdico ao qual não podemos 
renunciar: exercê-lo significa ser livre e livrar-se da tirania do 
trabalho indispensável. (Eco, 1984, p. 221) 

 

O esporte, com suas particularidades emula esta dicotomia própria da narrativa 

de uma fábula ou um texto cômico. É um jogo, mexe com emoções e com os aspectos 

recreativos do entretenimento e da diversão, mas, por vezes, está associado a grandes 

questões diplomáticas5; movimentos separatistas6 ; transações financeiras entre clubes 

                                                                 
5
 Em 1980, os Estados Unidos boicotaram a Olimpíada da Rússia não mandando suas equipes para 

competir em Moscou. Em 1984, nos Jogos de Los Angeles, a Rússia repetiu a mesma atitude. Os países 

viviam o contexto de disputa política da Guerra Fria (1948-1989) 
6
 Em 2017, diante do plebiscito para separação da Catalunha da Espanha, o clube Barcelona tem sido 

usado como instrumento político para amealhar mais simpatizantes à causa. Disponível em: 
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equivalentes ao Produto Interno Bruto (PIB) de países subdesenvolvidos7; segurança 

pública (guerra entre torcidas organizadas) e simbolismos políticos8.  

Se por um lado o jogo remete ao lúdico, em outra interpretação pende para o 

extremo da guerra. Em Wisnik (2008) esta disputa dialógica é o cerne de uma partida de 

futebol. É o que caracteriza como maturidade viril. Deste modo, o futebol manteria 

laços simbólicos com os rituais de sacrifício das antigas sociedades tribais, que elegiam, 

a partir da disputa, o vencedor – aquele que seria condecorado com as honras 

merecedoras após o duelo – e o perdedor, passível de ser devorado, destruído, 

escravizado ou mesmo humilhado pela zombaria do inimigo.  

É essencial entender, também que, ao dar forma lúdica ao mito 
da concorrência universal, o futebol criou o campo simbólico 
onde essa concorrência muda de sentido (...) Trata-se, na 
verdade, de enxergar o  lugar frágil e poderoso em que o futebol 
se dá, apesar de tudo, como avesso ao jogo social. Pois ele é 
modernamente vizinho e parente da pura violência, que o ronda 
e o pressiona por fora e por dentro (WISNIK, 2008, p.75-76). 

 

O futebol (e cabe, a depender do país, a contextualização também para outros 

esportes) é, a partir desta definição, caracterizado como um elo responsável pelos rituais 

simbólicos de violência da sociedade contemporânea. Por meio do lúdico e do humor, 

algo inerente ao caráter do jogo, carregaria este traço de disputa simbólica que separa 

vencedores e vencidos. Neste entendimento, a manchete do Jornal da Bahia trabalharia 

na construção de sentido de enaltecer campeões e ridicularizar os derrotados, 

recuperando um traço atávico das mais remontas civilizações.  

Wisnik (2008) recupera por meio da bola, em um esforço antropológico de 

entender a conexão de significados longínquos e mitologias modernas no esporte, as 

mais diversas relações que se estabeleceram em rituais mágicos e como são 

ressignificados na sociedade contemporânea.   

O simbolismo agonístico das práticas com bola, surgido nas 
mais remotas civilizações agrárias, aparece comumente ligado a 
ritos em que os movimentos da esfera são tidos como dotados 
da propriedade de reger o sol e a lua, dar-lhes forças, impedir ou 
produzir cataclismas, propiciar fartura (...) O jogo, que se inclui 
então no complexo sistema esportivo criado pelos ingleses na 

                                                                                                                                                                                              
https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-espanhol/noticia/independencia-da-

catalunha-traria-fortes-consequencias-ao-esporte-entenda.ghtml 
7
 A ida de Neymar para o Paris Saint-Germain rendeu movimentação financeira de mais de R$ 812 

milhões  
8
 Em 1936, O governo de Hitler usou a Olimpíada como instrumento para p romover a teoria da raça pura 

ariana, às vésperas da Segunda Grande Guerra (1937-1945). 
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segunda metade do século XIX, obedece a uma gramática 
esquadrinhada no campo pelas suas regras contáveis que se 
esgotam, em princípio, pela determinação do vencedor 
numérico (WISNIK, 2008, p. 62) 

 

Se as páginas esportivas confirmam esta conexão ativa com a lógica de enaltecer 

os vencedores e ridicularizar os derrotados, virá também pelos meios de comunicação a 

construção da emoção configurada no campo de jogo. Eleger heróis, apontar violões, 

fustigar rivalidades, buscar histórias de superação são atividades regulares do 

jornalismo esportivo atual. 

Em Morin (2011) a busca pela emoção se configura como parte da mitologia das 

indústrias culturais. A emoção, a simpatia e a felicidade se incorporam à própria ideia 

de viver. Relaciona-se a isso à criação do lazer moderno como parte do consumo da 

cultura de massa. O sociólogo francês descreve os espetáculos esportivos como um 

retorno maciço às fontes infantis de jogo. Morin, no entanto, defende que nada disso é 

absolutamente novo, pois a competição e os jogos sempre estiveram presentes nas festas 

e nas antigas concepções de lazer anteriores às indústrias culturais. A novidade é a 

extensão do espetáculo, abrindo-se até os horizontes cósmicos, de uma concepção 

lúdica de vida. (MORIN, 2011, p.61).  

No jornalismo esportivo atual, principalmente televisivo, prevalece o termo 

infotenimento, como referência a um modelo de jornalismo que traz informação e 

entretenimento conjuntamente. Dejavite (2003) entende como uma especificidade do 

jornalismo de conteúdo estritamente editorial voltado à informação e ao entretenimento. 

Gomes (2009), por sua vez, trata o termo não como um conceito, mas uma estratégia de 

produção midiática, que potencializa a criatividade e não interdita a qualidade.  

Em entrevista concedida a este trabalho, o jornalista Matheus Carvalho, gerente 

de jornalismo da TV Aratu9 e ex-coordenador do programa televisivo GloboEsporte, da 

TV Bahia10, falou da relação entre o esporte e as emoções fabricadas pela televisão. 

A televisão é um eletrodoméstico voltado para o 
entretenimento. A pessoa que tem a falsa ideia de que pode 
mudar o mundo através da televisão, ou formar pessoas 
melhores, está no veículo errado. Televisão é um troço que fica 
na sala da pessoa, para ele compartilhar coisas com a família. 
Para se distrair, para o tempo passar de uma forma mais alegre, 
tranquila, se preparar pra dormir. (...) E o esporte ele está na 
fronteira entre a informação e o entretenimento. Quem leva o 
esporte sério demais, está pecando em não entender a essência 

                                                                 
9
 Afilada do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) na Bahia e terceira colocada em audiência pelo Ibope 

10
 Afiliada da Rede Globo no estado da Bahia 
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do negócio. Quem trata futebol como física quântica como em 
algumas mesas redondas que a gente vê aí, principalmente em 
canal   fechado, os caras falam de futebol como se estivessem 
falando de astronomia, aquilo é insuportável! Quem faz esporte 
não deve se leva muito a sério, aquilo não é a salvação do 
mundo não. (CARVALHO, entrevista, set.2017) 

 

O que não se pode perder de vista é que este modelo do jornalismo esportivo 

como criador de emoções e que dialoga fortemente com o sentido lúdico, bélico, de 

zombaria do derrotado não foi algo dado e, muito menos, é algo inerente ao próprio 

espetáculo.  Embora acirradas pelo processo de massificação das tecnologias, as bases 

de uma comunicação espetacularizada no esporte brasileiro, no entanto, não tem início 

com difusão do rádio, a partir dos anos 1930, ou pela popularização da televisão, em 

meados dos anos 1960. Muito antes, os jornais impressos iniciaram um processo que 

viria a modificar radicalmente a estrutura do esporte e a relação do mesmo com o 

público. Em efeito, o jornalismo esportivo brasileiro viria a se diferenciar do jornalismo 

produzido em outras editoriais criando seu próprio habitus, ethos e linguagem 

discursiva (entre eles, o humor).  

Por esta perspectiva, este trabalho trafega na lógica foucaultiana do 

entendimento da história como um processo de busca de rupturas que modificam as 

perturbações da continuidade e não da história propriamente dita. Foucault (1971) 

entende a história não pelos caminhos da continuidade estabelecida e sua difusão 

ideológica em períodos e espaços geográficos distintos. Mais do que a linearidade do 

processo histórico, defende o filósofo francês, valem as transformações de mentalidade 

e o impulso transformador destes processos. 

(...) problema não é mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o 
limite; não é mais o fundamento que se perpetua, e sim as 
transformações que valem como fundação e renovação dos 
fundamentos (FOUCAULT, 1971, p.6). 

 

Na tradição dos estudos de jornalismo, o pesquisador norte-americano Michael 

Schudson caminha pela lógica das rupturas para entender os fatores históricos que 

fundam ideais que se tornam, anos depois, crenças inexoráveis na tradição do 

jornalismo americano, a exemplo da objetividade. 

Schudson (2010) demonstra como a democratização da vida política, econômica 

e social dos Estados Unidos, ainda no século XIX, forjam um ideal de imprensa que 

precisa ser correspondido a partir de uma nova realidade social também construída – 

deste modo, negando e apontando rótulos repelentes nas construções de sentido anterior 
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atribuído ao próprio jornalismo.  

Dada à tradição dos estudos do jornalismo por meio dos rompimentos em 

profundidade em substituição às sucessões lineares como objeto de pesquisa 

(FOUCAULT, 1971), caminharemos este capítulo nesta perspectiva para entender as 

linguagens estabelecidas, as rupturas específicas e os cortes no jornalismo esportivo 

brasileiro.   

Em 1974, quando a capa de dezembro do Jornal da Bahia, estampou o chiste 

“Deu Piolho na juba do leão”, o humor já estava há muito consagrado nas páginas do 

jornalismo impresso esportivo. Neste processo, não só o humor, mas a crônica, a 

fotografia e o interesse pela vida privada dos atletas caminham juntos na construção de 

um novo sentido entendido para o esporte. Isto implicava em negar o que veio antes 

também sob rótulos repelentes de “ultrapassado”, “elitista” e “antiquado”. No próximo 

tópico, vamos analisar o início da cobertura do esporte no país e mais propriamente os 

aspectos inerentes na cobertura do futebol desde sua chegada ao país até a opção por 

elementos de linguagens utilizados para produzir distinção.  

2.2 – A origem fidalga não enxerga o baba 

Nesta parte do trabalho vamos discutir como o esporte era veiculado nas páginas 

dos jornais brasileiros no fim do século XIX e início do século XX. Dedicaremos maior 

fôlego para tratar da chegada do futebol ao país e sua transformação de esporte amador, 

restrito aos clubes das grandes capitais, até sua profissionalização e consequente 

popularização como esporte de massa. 

Bourdieu (2004) analisa o contínuo aumento da ruptura entre profissionais e 

amadores, no esporte, como a constituição progressiva de um campo relativamente 

autônomo, reservado a profissionais e acompanhada de uma despossessão dos leigos. A 

evolução da prática, em relação de dependência com as lógicas internas de 

funcionamento deste campo, passa a distinguir profissionais de não-profissionais 

relegados à categoria de público cada vez menos capaz da compreensão da prática 

(BOURDIEU, 2004, p. 218). 

No Brasil, a profissionalização do futebol, a partir dos anos 1930, foi um tema 

disputado nos jornais brasileiros por dois vieses: os que foram a favor da 

profissionalização e os contrários, defensores do futebol amador sob o argumento da 

fidalguia, do fair play (jogo limpo) e amor à camisa.   

Em Silva (2006), o discurso jornalístico sobre o esporte é visto como terreno de 
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disputa pela atribuição de sentidos ao jogo como narrativa de construção e 

modernização da nação brasileira. 

O discurso jornalístico sempre foi o lugar da polêmica, do 
debate público, do confronto entre diferentes visões dos fatos e 
da disputa pela primazia na sua interpretação. No Brasil, os 
jornais cumpriram, em diversas oportunidades, uma função 
eminentemente retórica e agonística, como armas de combate 
político e ideológico (SILVA, 2006, p.30) 

 

Esta opção preferencialmente pelo futebol como esporte central neste trabalho 

em nada ou pouco tem a ver com a predileção particular deste pesquisador em 

detrimento a outras modalidades existentes e praticadas. O futebol, além de ser o 

esporte atualmente mais assistido e também o que movimenta o maior aporte 

financeiro 11  no mundo, teve uma importância histórica de construção de símbolos 

nacionais no início do século XX, com desdobramentos estudados até hoje e refletidos 

na cultura com dilemas, impasses e valores da sociedade brasileira.  

Da Matta (1989) defende como o futebol brasileiro, o carnaval e o samba, 

instituições secundárias em uma hierarquia social, ajudaram a formar a identidade 

nacional. Movimento antagônico ao que ocorreu em países anglo-saxões, notadamente 

os Estados Unidos, na qual as fontes de identidade social partem da Constituição, do 

Congresso Nacional, do sistema universitário, da ordem financeira e da história política. 

Ou seja, instituições primárias em uma hierarquia de funcionamento social. 

A diferença ocorre porque a estrutura política do Brasil, principalmente entre o 

fim do Segundo Império (1840-1889) e início da nova República, não permitiam a 

mobilidade e livre expressão do indivíduo, transferindo para o esporte a capacidade de 

improvisar, driblar e se estabelecer enquanto ser dotado de individualidade. (DA 

MATTA, 1989). 

Os estudos de Da Matta sobre o futebol, nos anos 1970, contribuíram para 

desfazer uma forte imagem criada pela esquerda brasileira, influenciada pelos mais 

radicais, de que o futebol era o ópio do povo 12, cumprindo uma função alienante no 

controle das massas. Silva enxerga a importância desses estudos para inaugurar um 

                                                                 
11

 Segundo pesquisa do Atlas do Esporte, o futebol é a modalidade mais praticada no mundo com 3,5 

bilhões de fãs em todo o mundo. Reportagem completa pode ser lida em: 

https://noticias.bol.uol.com.br/bol-listas/os-12-esportes-mais-populares-do-mundo-sera-que-voce-

conhece-o-segundo.htm?cmpid=copiaecola 
12

 A frase o “futebol é o ópio do povo” é uma recriação da frase original “a religião é o ópio do povo”, do 

sociólogo e revolucionário alemão Karl Marx (1818-1883), presente na obra Crítica da Filosofia do 

Direito de Hegel, de 1844 
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vasto campo sobre o esporte que desfaz a imagem da imprensa especializada como um 

instrumento de controle social, transmitindo imagens unívocas de propaganda 

ideológica, possibilitando dedicação a diferentes aspectos da ampla problemática 

constituída pelo futebol e suas relações com a sociedade brasileira (SILVA, 2006, p.20). 

À luz da história é curioso observar como discursos contra o futebol estiveram 

presentes em momentos distintos. Se nos anos 1970, o esporte era visto como 

responsável por jogar a sociedade em uma espécie de transe coletivo com propósito de 

desconectar dos principais dramas sociais, quando surgiu no Brasil, no início do século 

passado, era retratado nas páginas dos jornais como capaz de promover a desordem 

social. Tal crítica viria a embasar um pensamento recorrente na direita brasileira nos 

anos vindouros, de que o futebol possuía um caráter anárquico, de anomia e 

desorganização dos praticantes e amantes do jogo.  

Em Salvador, no ano de 1904, a Intendência Municipal, estrutura que antecedeu 

a concepção das prefeituras modernas, baixou um decreto concedendo locais onde a 

prática do futebol estava plenamente autorizada. Por consequência, com esta medida, 

colocou na clandestinidade todas as outras áreas da cidade onde as bolas quicavam 

(LEANDRO, 2015). 

O futebol chegou ao Brasil no fim do século XIX. É creditado ao paulista 

Charles Miller a paternidade da modalidade no país. Jovem de família rica, Miller havia 

sido mandado para a Europa no intuito de concluir seus estudos acadêmicos. 

Desembarcou no Porto de Santos, litoral paulista, em 1894, com duas bolas, uma bomba 

para enchê-las, um par de chuteiras e um livro de regras. (RIBEIRO, 2007, p.15). 

Eleger Miller como um ícone do início do futebol no Brasil faz parte da tradição 

de estabelecer um mito fundador no entendimento de processos históricos 

(FOUCAULT, 1971). Outros estudiosos do tema admitem a franca possibilidade de, em 

outras partes do país, no mesmo período, existir a prática da modalidade sem qualquer 

relação com o precursor paulista (CINTRA SOBRINHO, 2005). 

De qualquer sorte, a origem aristocrática em Charles Miller é muito similar ao 

fundador do esporte bretão na Bahia. Em 1901, ou seja, cinco anos depois de Miller, 

José Ferreira Júnior, apelidado de Zuza Ferreira, filho também de família rica em 

Salvador, voltou de Londres com uma bola, uma agulha de costura e uma bomba de 

encher. O início do esporte não passou incólume no Jornal de Notícias, considerado o 

pioneiro no estado em publicar uma reportagem esportiva. É atribuído ao jornalista 

Aloysio Carvalho, que assinava com o pseudônimo de Lulu Parola, o registro dos 
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primeiros movimentos daqueles desportistas. A cobertura tinha traços de espanto e forte 

marca de coluna social, destacando as famílias ricas presentes no evento. (LEANDRO, 

2015). 

Antes da popularização do futebol, os esportes destacados pelos jornais eram 

majoritariamente o remo, corrida a cavalo, ciclismo e cricket. Os jornais não possuíam 

publicações regulares sobre estas modalidades, não cobriam treinos, rotina e, em geral, 

não abriam espaços para entrevista com os atletas. No entanto, destacavam páginas 

quando ocorriam grandes eventos nos clubes sociais dos setores mais prestigiados da 

sociedade brasileira. Não se pode ignorar a existência de publicações especializadas em 

esportes anteriores à fase de domínio do futebol: ‘O Atleta’ (1855), ‘Sportman’ (1887), 

‘Sport’ (1887), A Platea (1888) e A Platea Sportiva (1891). Todas, no entanto, tiveram 

curto período de existência (RIBEIRO, 2007).  

Nestas publicações, em um modelo que viria a ser fortemente herdado pelo 

jornalismo dedicado ao futebol, além de enaltecer as classes mais abastadas, era preciso 

propagar um modelo de vida baseado na cultura europeia e no imaginário do esporte na 

concepção socrática de uma habilidade de desenvolvimento próximo à arte. Havia uma 

propagação do aperfeiçoamento físico defendido por médicos e pela imprensa da época 

(PEREIRA, 2000).  

Sem poder competir com o remo ou a luta romana pelo 
desenvolvimento da força, os foot-ballers exaltavam a 
coordenação de movimentos exigida pelo novo jogo, que 
garantiria seu efeito útil para a saúde e faria do futebol um 
exercício apreciável  (PEREIRA, 2000, p.51). 

 

O caráter salvador atribuído ao exercício físico alimentava o surgimento de 

novas associações, que faziam do esporte uma árvore de vários ramos. O futebol estava 

situado entre mais um deles dividindo, neste momento, espaço com o cricket e o turfe 

(PEREIRA, 2000).  

Ribeiro (2007) narra um episódio hilário ocorrido nos primeiros registros do 

futebol nas páginas dos jornais de São Paulo. Em 1902, em uma das partidas do 

Campeonato Paulista (torneio coincidentemente iniciado justamente naquele ano), o 

chefe de reportagem da publicação O Combate escalou um repórter especialista na 

cobertura de turfe para escrever sobre o jogo em disputa. 

No prado do Velódromo competiram, ontem, dois puro-
sangues: Paulistano e Mackenzie. Ambos galoparam bem, 
demonstrando estar nas pontas dos casos. Chegaram juntos, 
porque cada um deles fez o focinho, a bola, entrar uma vez no 
disco com rede. Não foi fornecido o resultado do rateio. 
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Serviram-se, ao final, bebidas e salgadinhos (RIBEIRO, 2007, 

p.28). 

 
A divertida nota evidencia alguns elementos importantes para este trabalho. O 

primeiro deles é como a leitura sobre o futebol nasce calcada em um modelo já existente 

para outras modalidades. Outro ponto a ser destacado é a imprecisão dos relatos. Não 

apenas nesta nota burlesca, como em muitas do mesmo período, informações 

consideradas fundamentais nos dias de hoje são ignoradas do texto. O resultado da 

partida, por exemplo, não é mencionado de forma clara, com uso de numerais, como se 

faz atualmente. Só podemos deduzir que a partida terminou em igualdade (1 a 1) por 

este trecho aqui destacado (“Chegaram juntos, porque cada um deles fez o focinho, a 

bola, entrar uma vez no disco com rede”). Os autores dos gols, quantos pontos cada 

uma das equipes computa ao fim da rodada são elementos entendidos, à luz da 

objetividade, como essenciais em textos noticiosos sobre esportes no jornalismo atual. 

Mas, em 1902, eram secundários ou mesmo dispensáveis.  

A busca pela precisão da informação, o processo noticioso com o uso de aspas, a 

ênfase na crítica são capitais que vão ser reconhecidos pelos próprios jornalistas em um 

processo que se dá após a assunção da objetividade como ideologia jornalística na 

constituição de um campo social próprio.  Estas transformações fazem parte uma 

mudança estrutural na sociedade democrática de mercado e na urbanização do modelo 

de vida (TUCHMAN in TRAQUINA, 1993, GOMES, 2007, GUERRA, 2003; 

SHCUDSON, 2010) 

Nada, até agora, explica a paixão do século XX pela 
“objetividade”. O surgimento de uma sociedade democrática de 
mercado contribuiu para extinguir a crença nas autoridades 
tradicionais, mas este fato por si só não garantiu uma nova 
autoridade. Numa democracia quem governa era o povo, não a 
“gente superior” (...) No mercado, as coisas não continham 
valor em si mesmas; o valor era o resultado de um conjunto 
aritmético de fornecedores e consumidores (...) E, numa 
sociedade urbana e instável, um senso de comunidade ou 
público não tinha qualquer significado transcendente (...) Tudo 
isso centrava atenção sobre os “fatos” (SHUDSON, 2010, 
p.143) 

 

No capítulo II deste trabalho vamos abordar com mais profundidade os aspectos 

inerentes à constituição do jornalismo como campo e os valores simbólicos neles 

embutidos a partir deste modelo. Por ora, a objetividade vale como contraponto ao 

exemplo trazido por Ribeiro, em um texto marcadamente escrito no formato da crônica.  

Ainda que não seja a crônica subjetiva e literária, traz elementos do cotidiano e 
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uma preocupação no registro de fatos sem uma hierarquização jornalística advinda da 

objetividade. Quando o repórter pontua que “serviram-se, ao final, bebidas e 

salgadinhos”, além de enaltecer uma espécie de congraçamento entre duas equipes que 

se enfrentaram, eleva um aspecto aparentemente banal do funcionamento de dois clubes 

sociais, mas que contém um valor de civilidade e respeito mútuo propositadamente 

notabilizado neste registro.  

Pereira (2000) reflete como a imprensa da época expressava a maneira como as 

elites econômicas se apropriavam da prática esportiva em um movimento que 

desprezava outras formas de fruir e interpretar o futebol forjado por outros grupos 

sociais. Isto levando em consideração que, embora a origem do futebol seja entre os 

círculos operários na Inglaterra, os jornais alardeavam um refinamento no Brasil, ainda 

que, contraditoriamente, explicitassem a força do esporte entre os proletariados na Grã-

Bretanha. 

(...) os sportmen cariocas transformaram um esporte praticado 
por operários das mais diversas procedências em um símbolo de 
elegância e sofisticação (PEREIRA, 2000, p. 40) 

 

Silva (2006) registra que a crônica deste período seguia um modelo de estrutura 

básica com elementos como: uma visão panorâmica do jogo; opiniões pessoais dos 

cronistas; observações sobre a plateia e registros a partir de um rígido código de valores 

que a deslocava para aspectos sociais da prática esportiva.  

Era bastante comum, portanto, que o cronista dissesse, na 
análise de uma partida, que “ambos os teams coube igualmente 
a vitória moral da disciplina social”, que o match “foi excelente, 
e disputado (...) sob a maior lealdade possível, proporcionando 
que fosse apreciado belos lances (...) Os exemplos máximos 
dessa atitude, merecedores dos maiores elogios dos jornalistas, 
eram os episódios em que os jogadores mais elegantes e bem-
educados acusavam suas próprias infrações, mesmo que isso 
custasse a derrota do seu time (SILVA, 2006, p.46) 

 

Além do texto, Silva (2006) chama a atenção para a disposição das fotos nas 

páginas dos jornais dedicados ao esporte nesta primeira década do século XX. Em geral, 

eram veiculadas imagens de jogadores e dirigentes de terno e gravata acompanhados de 

figuras da alta sociedade colocando em relevo suas virtudes urbanas. As autoridades 

governamentais tinham presença constante nos jornais, conjuntamente ao destaque dado 

à presença de mulheres, testemunhando o caráter de confraternização social que o 

futebol representava naquele período. 

Ribeiro (2007) pontua que os profissionais escalados para as coberturas eram 
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orientados a registrar aspectos comportamentais em detrimento das informações 

exclusivamente esportivas. E, salienta ainda, o quanto isso era um elemento produtor de 

um discurso marcadamente social. 

(...) um fotógrafo escalado para a cobertura deveria estar muito 
mais preocupado em registrar a presença e as vestimentas de 
nobres senhores e senhoras do que propriamente o jogo. O tema 
futebol servia como manobra para cronistas imporem sua visão 
ideal de sociedade e “expor o antagonismo entre as equipes, o 
pobre e o rico, o colonizador e o colonizado”. (RIBEIRO, 2007, 
p. 7) 

 

A crônica e a foto cumpriam o propósito de enaltecer aspectos comportamentais 

referentes a um modelo de prática esportiva. Muitas vezes, portanto, os elementos 

próprios do esporte (placar do jogo, escalação das equipes) não estavam presentes nas 

informações do jornal ou, quando estavam, cumpriram uma função secundária de 

complemento da notícia.   

Leandro (2015) destaca que, neste período, o jornalismo esportivo tinha como 

certeza que o leitor conhecia os detalhes da notícia e o texto vinha como suporte de 

amenidades para complementar o que supostamente já se sabia. Tal formulação 

encontra similaridade com a competência enciclopédia proposta por Maingueneau 

(2010), na construção de um leitorado e na posição de um jornalismo que já se 

desenhava especializado. Há, porém, um segundo entendimento destas estratégias, no 

papel que o jornal cumpria como discurso de refinamento e modernidade que atendia os 

anseios das elites e funcionava como barreira ao acesso dos membros de outras classes e 

grupos sociais menos favorecidos (SILVA, 2006, p.52). 

Diferente de outros esportes já existentes no país, o futebol rapidamente caiu no 

gosto popular. Isso pode ser entendido pela sua fácil adaptação a várias condições 

sociais e geográficas. Enquanto o remo, corrida a cavalo, ciclismo e cricket precisavam 

de equipamentos caros e espaços propícios à sua prática, o futebol não carecia muito 

mais que uma bola (facilmente substituível por uma bexiga de couro) e pessoas 

disponíveis para o confronto. 

Clubes sociais que já existiam para a prática de tênis, remo, cricket criaram 

departamentos próprios para o futebol. Em terras paulistanas, neste primeiro momento, 

os principais clubes representantes eram Club Athletico Paulistano, Sport Club 

Germânia, Sport Club Internacional e Associação Atlética Mackenzie College. No Rio, 

eram o Paysandu Cricket Club e o Rio Cricket And Athletic Association. Na Bahia, os 



31 
 

pioneiros eram Esporte Clube Vitória, fundado em 1899, com o nome de Club Cricket 

Victoria, além do Internacional de Cricket, da colônia de ingleses, e o Bahiano de 

Remo. O Sport Club S. Paulo-Bahia, representante da colônia paulista de estudantes da 

Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, é o primeiro no estado a fundar um clube 

propriamente de futebol, passando a influenciar os demais a abrir seções próprias da 

modalidade em suas organizações (SANTOS, 2014, p.39).  

Santos (2014) destaca, na Bahia, um fato curioso que ilustra a relação formada 

entre os clubes sociais, seus modelos de refinamento e a cobertura com a imprensa. Em 

1914, Aroldo Maia, jovem de família rica de Salvador, cria o clube Yankee Foot-ball 

Club. Anos mais tarde, o mesmo Aroldo vai participar da fundação da revista A 

Renascença, uma das primeiras ilustradas da cidade a publicar notícias exclusivas de 

esporte e que ganha forte destaque como força de colunismo social (SANTOS, 2014, 

p.38). 

Sem exceção, todos os clubes supracitados eram de áreas luxuosas de suas 

respectivas cidades e mantinham referências estrangeiras que lhes pudessem conferir 

prestígio e se aproximar de um ideal de vida europeia. Entre os associados só eram 

possíveis jovens de famílias abastadas que tinham outra ocupação (médicos, 

engenheiros, advogados) que usavam o futebol enquanto hobbie e não como trabalho 

(PEREIRA, 2000).  

Os negros não eram bem-vindos nos clubes sociais deste período. Para jogar 

nestas agremiações era preciso, muito mais do que habilidade, ser de boa família 

(FILHO, 2010, p. 36). Para além da falta de receptividade havia um discurso da 

proibição que se amparava, em geral, nas teorias higienistas em voga no início do século 

XX. Os higienistas propunham padrão de moradia, alimentação, vacinação e até 

organização familiar, além da higienização do corpo e do indivíduo (PEREIRA, 2000). 

Ancorado nesta teoria vão ocorrer, no Brasil, ações do poder público e contraofensivas 

populares de forte repercussão, a exemplo da derrubada dos cortiços, pelas mãos do 

prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos, e a campanha para a vacinação da varíola, que 

motivou um levante popular no governo do presidente Rodrigues Alves (1902-1906), 

conhecido como a Revolta da Vacina (CARVALHO, 1987).  

No futebol, o discurso médico, publicado nos jornais, alertava que a prática do 

esporte só traria benefícios para a mocidade mais preparada e que os mais pobres 

deveriam evitar a modalidade. Na Bahia, o médico Álvaro Reis defendeu uma tese, em 

1904, condenando a prática do futebol entre negros (PEREIRA, 2000, p.60). 
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Nessas condições, dizia o dr. Álvaro, a cultura física não podia 
“chamar-se cultura da saúde do corpo, mas sim, da ruína do 
corpo”. Outro médico defendia, nas páginas da Gazeta de 
Notícias, que os exercícios atléticos, “para despertarem no 
organismo uma reação salutar, exigem várias condições que 
nem sempre se acham reunidas (PEREIRA, 2000, p.60) 

 

A origem aristocrática de Charles Miller e Zuza Ferreira, assim como a marca de 

colunismo dos jornais, a origem fidalga dos primeiros clubes e as teorias higienistas, 

podem ser compreendidas pelo conceito de trajetória ressaltado por Bourdieu (1986). 

Neste conceito, o sociólogo francês liga fortemente o agente ao grupo social no qual 

está inserido, destacando que a singularidade dos indivíduos se forja simultaneamente 

nas e pelas relações sociais. Assim, a trajetória mais provável de um agente dentro de 

seu grupo de origem é sempre definida em termos de probabilidades ou espaço de 

‘campos possíveis’ de atuação, levando em conta não somente seu ponto de origem, 

mas igualmente às influências das linhagens às quais ele pertence. (BOURDIEU, 1986). 

As primeiras ligas organizadas primam pela manutenção do amadorismo e, por 

sua vez, os clubes inscritos criam barreiras para aceitar o ingresso de sócios. Um dos 

instrumentos é a cobrança de uma taxa, chamada de joia, para a filiação de novos 

integrantes. Alguns, a exemplo do Botafogo, do Rio de Janeiro, expõem claramente em 

seu estatuto o requisito do atleta não ter sido profissional de qualquer serviço braçal 

(PEREIRA, 2000). Na Bahia, por este caráter excludente, a Liga Bahiana de Sports 

Terrestres vai ser chamada de Liga dos Brancos (LEANDRO 2015). O Yankee Foot-

ball Club, citado acima como exemplo de clube ligado a uma publicação esportiva, 

veda, textualmente em seu estatuto, a participação de membros que exerçam profissões 

humilhantes que lhes permitam o recebimento de gorjetas (SANTOS, 2014, p. 65).  

Enquanto os clubes sociais mantinham este modelo de segregação, o futebol 

continuava a ser praticado livremente em várias capitais por pessoas comuns, a despeito 

de leis que tentavam disciplinar a prática do desporto e dar um sentido oficial de 

legitimação por meio das agremiações e ligas. Nesta primeira década do século XX, o 

futebol vai se dividir em dois. O praticado nos clubes sociais, legitimados pela criação 

de uma liga e de espaços oficiais, e o popular, jogado informalmente em becos, vielas e 

ruas – condenado pelo poder público. Em locais de Salvador, o futebol praticado vai dar 

origem a times que não eram clubes, destacando-se entre eles o Azul e o Vermelho, do 

Rio Vermelho (SANTOS, 2014, p.40).  

Em muitas partes do Brasil este futebol popular vai ser chamado de “pelada”. A 
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origem do nome é controversa, mas uma das versões mais aceitas seria em alusão ao 

campo de disputa (sem cobertura, geralmente de barro), em contraste à grama dos 

campos oficiais. Na Bahia, o jogo informal é chamado de “baba”. O nome seria uma 

referência à química gosmenta produzida pela bola improvisada, de bexiga de boi, após 

ser chutada à exaustão (LEANDRO, 2015).  

Tanto a “pelada” quanto o “baba” são oposições simbólicas e lexicais à 

pronúncia estrangeira do ‘foot-ball’, restrita aos clubes sociais. Os jornais produziam 

textos ignorando este futebol popular praticado, mas, ao mesmo tempo, faziam 

referência em oposição ao citar aspectos como congraçamento entre rivais, civilidade e 

respeito mútuo como comportamentos a serem seguidos, além de enaltecer o 

refinamento com uso de palavras em inglês, ainda que sob o signo das amenidades 

registradas nas crônicas. 

Filho (2010) aponta como a presença de anglicismos era uma marca forte dos 

clubes na primeira década do século XX. O inglês estava presente não apenas nos 

nomes dos atletas. Até os lances e jogadas precisavam ser ditas no idioma estrangeiro 

como forma de distinção.  

As coleções de jornais estão aí, basta procurar as escalações dos 
times do Paissandu e do Rio Cricket. Essas escalações deviam 
ser a tortura dos compositores e dos revisores. Também dos 
leitores, a maioria sem saber nada de inglês, tendo que soletrar 
os nomes dos onze jogadores do Paissandu, dos onze do Rio 
Cricket (...) Quando um jogador do seu time estava com a bola 
e um jogador do outro time corria para tomá-la, tinha de avisar: 
‘man on you’. Quando o outro time atacava ele precisava 
chamar os seus jogadores lá na frente a senha era: ‘come back 
forwards’. (FILHO, 2010, p. 30). 

 

Bourdieu (2015) caracteriza o refinamento, o uso da linguagem e as práticas 

raras de produzir ganhos como um senso de distinção da classe dominante, que atua, em 

sua hipótese, como um campo autônomo na constituição de escolhas estéticas e etilos de 

vida. A lógica da distinção, portanto, remete à lógica da existência social como a busca 

pela diferença e a luta pelo reconhecimento. 

Se é verdade que, conforme tentamos comprovar, a classe 
dominante constitui um espaço relativamente autônomo, cuja 
estrutura é definida pela distribuição, entre seus membros, das 
diferentes espécies de capital, (...) deve-se reencontrar essas 
estruturas no espaço dos estilos  de vida, ou seja, nos diferentes 
sistemas de propriedades em que se exprimem os diferentes 
sistemas de disposições (BOURDIEU, 2015, p.241) 
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A lógica de diferentes modalidades esportivas também pode ser compreendida 

pelo valor da distinção. Para entender determinado esporte é preciso reconhecer a 

posição que ocupa no espaço das demais modalidades e a distribuição dos seus 

participantes, além da posição no espaço social, o número de adeptos, suas riqueza ou 

mesmo a relação com o corpo (BOURDIEU, 2004). 

(...) um contato direto, um corpo-a-corpo, como a luta ou o 
rúgbi, ou, ao contrário, exclua qualquer contato, como o golfe, 
ou só autorize por bola interposta, como o tênis, ou por 
intermédio de instrumentos, com a esgrima (...) É preciso 
relacionar esse espaço de esportes como o espaço social que se 
manifesta nele. (BOURDIEU, 2004, p. 208) 

 

Embora o futebol fosse e ainda seja um esporte de contato físico constante, neste 

período, a prática da fidalguia e do fair play (jogo limpo) entre os atletas, enaltecido 

pelos jornais, concedia um ar de cavalheirismo à modalidade, além de um palco de 

afirmação de modismos e hábitos europeus celebrados por uma juventude endinheirada, 

que queria demonstrar seu cosmopolitismo – por meio do idioma -- e refinamento 

(PEREIRA, 2000). 

 Na organização das páginas dos jornais, geralmente os assuntos de esporte e coluna 

social (que, como aqui mostrado, muitas vezes se confundiam) ocupavam as últimas 

páginas de uma publicação. As matérias costumavam ser encabeçadas apenas pelo título 

geral da coluna e, às vezes, por um subtítulo meramente indicativo do esporte ou da 

partida a que se referia (SILVA, 2006, p.44). 

Mesmo deslocado para uma função secundária na diagramação, o jornalismo 

esportivo era um produtor de sentido, assegurando a difusão de valores de determinada 

classe social. No próximo tópico deste capítulo vamos demonstrar a evolução do texto 

jornalístico para um formato de crônica laudatória preocupada em narrar desde 

condições climáticas a descrições pormenorizadas dos lances do jogo. Nesta mudança 

de sentido há um pano de fundo de transformação do futebol e a transformação do 

discurso sobre o amadorismo no esporte. 

 

2.3  –  Os cronistas do tempo 

A partir da década de 1910, com a consequente consolidação do futebol entre os 

clubes sociais, o fortalecimento das ligas, construção de espaços físicos para os 

confrontos, o jornalismo esportivo deixa de ser uma crônica amena e se transforma em 

um longo relato detalhado do jogo em disputa, privilegiando aspectos técnicos e a 
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informação – ainda que narrada no formato laudatório. 

Neste período, a elites dos dois estados mais influentes da federação vão entrar 

em choque pelo controle e hegemonia do futebol brasileiro: Rio de Janeiro (que, até 

então, abrigava a capital da República) e São Paulo (parque industrial e financeiro mais 

pujante do país). Ambos disputavam, por meio de imbróglios jurídicos na criação de 

federações nacionais, quem teria o controle e seria responsável pela organização e 

representação do país nas instâncias internacionais de desporto. O Rio de Janeiro criou a 

Federação Brasileira de Esportes (FBE) e São Paulo, a Federação Brasileira de Futebol 

(FBF) (SARMENTO, 2013). 

Após anos iniciais de briga e recusa da Fifa (Federação Internacional de Futebol 

e Associados) em aceitar a filiação do Brasil entre seus membros, o impasse foi 

solucionado com a mediação do então ministro das Relações Exteriores e a criação, em 

1916, da Confederação Brasileira de Desportos (CBD)13.  

Antes, em 1914, com um combinado de jogadores de times paulistas e cariocas, 

a seleção brasileira entra pela primeira vez em campo. O adversário foi o Exeter City, 

um time profissional inglês que excursionava pelo país. Os brasileiros vencem por 2 a 0. 

Dois anos mais tarde, o Brasil enfrenta seleções vizinhas da América do Sul, 

conquistando bons resultado, mas perdendo o título, na final, para o Uruguai, por 2 a 114 

(SARMENTO, 2013). 

É neste período que vai surgir o primeiro grande ído lo esportivo do país: o 

goleiro Marcos de Mendonça, que atuava pelo Fluminense, do Rio de Janeiro, e 

defendeu a Seleção Brasileira nas conquistas internacionais da Copa Roca, em 1914, e 

do Campeonato Sul-Americano, em 1919. Mendonça é descrito por exercer um fascínio 

no público pela sua técnica refinada e modos aristocráticos (SILVA, 2006, p.38). 

As ligas de futebol se espalhavam em vários estados brasileiros impulsionando a 

criação de novos clubes, alguns dos quais, em São Paulo, se tornariam os mais 

populares do país nos anos vindouros, a exemplo do Sport Club Corinthians Paulista, 

em 1910, do Santos Futebol Clube, de 1912, e do clube de colônia italiana Palestra 

Itália (percursor do Palmeiras), em 1914. 

 Na Bahia, em 1906, seria fundado o Esporte Clube Ypiranga inicialmente com o 

                                                                 
13

 O Brasil conquistou três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970) como CDB. Apenas em 1979 passou a 

se chamar Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como ainda é nomeada . A CBF tem sede no Rio de 

Janeiro 
14

 Coincidentemente este mesmo placar e adversário viriam a se repetir 34 anos depois na final da Copa 

de 1950, um dos maiores traumas da história do futebol brasileiro   
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nome de Sport Club 7 de Setembro, em alusão ao ano da Independência do Brasil, em 

1822. O clube é formado por sócios, jogadores operários e estivadores, mas fracassa 

duas vezes indo à falência. O clube é refundado pela terceira vez, em 1914, e só 

consegue prosperar quando um ex-presidente da Liga Bahiana de Sports Terrestres, 

Augusto Maia, homem pertencente às classes mais abastadas, assume a gestão do clube 

(SANTOS, 2014).  

Sobre os clubes populares, vale ressaltar que alguns desses não 
representavam unicamente os grupos mais subalternizados. 
Alguns poderiam funcionar através de uma reciprocidade entre 
populares e alguns membros das elites. Por vezes, as sociedades 
esportivas populares tinham enquanto presidentes ou sócio 
benemérito algum intelectual, profissional liberal, funcionário 
público, industrial, grande negociador ou comerciante, que, ao 
gerir o clube, conferia um status e mesmo aceitação aos meios 
mais restritos (SANTOS, 2014, p. 183) 

 

Mesmo sob o artifício de conceder a presidência a membros de grupos 

economicamente mais poderosos para efeito de chancela, a criação de clubes populares 

e a consequente entrada dos mesmos nas ligas abre espaço para a constituição de um 

novo público interessado na cobertura das páginas esportivas.  

Soma-se a isso o fomento da rivalidade entre as agremiações recém fundadas, 

um dos ativos para atração de um novo público entre as camadas populares em oposição 

ao clima de camaradagem e fair play propagado pelas elites econômicas nos primórdios 

da prática do futebol no Brasil (PEREIRA, 2000; SILVA; 2006; SANTOS, 2014; 

LEANDRO, 2015). 

Com a entrada de novos clubes, as ligas se organizam e formam um calendário 

de disputa dos jogos. A instituição de um calendário, incluindo partidas aos domingos, 

com os espaços devidamente reconhecidos para a prática da modalidade 15, despertou 

nos jornais a regularidade da cobertura e a preocupação com um público especializado. 

Resultava, deste prestígio do futebol nas altas rodas, o interesse 
de comerciantes e empresários que viam nele uma grande 
possibilidade de lucro. Os jornais esportivos multiplicavam-se, 
tendo já no futebol um de seus assuntos principais. Mesmos os 
grandes jornais adotariam a partir de então uma atitude bem 
diferente com o jogo. Ao contrário do desleixo de anos 
anteriores, eles passavam a noticiar cada uma das disputas do 
campeonato, chegando por vezes a desculpar-se com o público 

                                                                 
15

 Na Bahia, o Campo da Pólvora foi o primeiro local das disputas dos jogos, posteriormente sendo 

inaugurado o campo do Rio Vermelho e, depois, para o Campo da Graça. Só em 1951 viria a ser 

construído o estádio da Fonte Nova. Em São Paulo, o futebol começa a ser praticado no bairro do Brás, 

avançando para os jogos no Velódromo, em 1901. O estádio municipal do Pacaembu só é construído em 

1940 
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leitor quando, em ocasiões especiais como o carnaval, precisava 
trazer a seção esportiva mais reduzida e sem a amplitude 
habitual (PEREIRA, 2000, p. 77).  

 

Silva (2006) recria neste contexto que, com o desenvolvimento do futebol e das 

rivalidades entre clubes, as elites foram obrigadas a tomar contato com outras formas de 

fruição do jogo. Leandro (2015) atribui ao interesse gerado em torno do futebol o 

impulso para que os donos de empresas jornalísticas percebessem que este era um tema 

capaz de ampliar as vendas e atrair a multidões.  Isso reflete diretamente na produção do 

sentido do texto.  

O jornalista esportivo percebeu que as pessoas queriam 
saber dos resultados, do desempenho dos jogadores, 
entre outros dados objetivos. Ao tempo que 
transformava a torcida, a imprensa era por ela 
transformada. (LEANDRO, 2015, p. 44). 

 
Há mudanças fundamentais na diagramação das páginas e na organização do 

texto neste recorte histórico. Os títulos das seções passam a ser eventualmente 

compostos por clichês desenhados, há um aumento de títulos e subtítulos para dividir o 

texto, além da criação de quadros estatísticos intitulados “movimento técnicos”. Os 

textos passam a ocupar mais espaço na página, mas ainda mantém a preocupação com 

os aspectos sociais que envolvem a partida, com a descrição da plateia e das autoridades 

distintas presentes no evento. Há, no entanto, o acréscimo dos detalhes técnicos, de 

forma descritiva, como se fosse um laudo médico (SILVA, 2006, p. 58). 

Neste período, os relatos sobre os jogos ganham uma dimensão de reconstituir e 

remontar a partida disputada. O texto inclui desde elementos pré-jogo (descrição das 

condições climáticas, ânimo dos torcedores, expectativa para o confronto) até 

reproduzir, de forma pormenorizada, o minuto a minuto de cada lance julgado 

importante. Cabe pontuar que, neste contexto histórico, os jornais eram os principais 

meios de comunicação da época, inexistindo as transmissões esportivas de rádio e 

televisão. Parte então dos jornais esta função de reconstituir a partida (a realidade) para 

o leitor que não esteve nas arquibancadas ou mesmo para aquele que esteve e sentia a 

necessidade de revivê-la e novamente acessá-la pelos relatos (MARQUES, 2014). 

Este modelo de crônica adotado pelo jornalismo brasileiro na primeira década do 

século XX se aproxima de um relato histórico com preocupação de narrar 

minuciosamente cada acontecimento na ordem de sucessão dos fatos. Marques (2014) 

pontua as diferenças entre este modelo de crônica adotado pelo jornalismo brasileiro e o 
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escolhido pela imprensa portuguesa.  

A “crónica de jogo” em Portugal é um texto assinado e de cunho pessoal, 

embora sem preocupações literárias. No Brasil, o relato do jogo se transforma na 

descrição dos principais lances da partida, em ordem cronológica. O texto brasileiro não 

contém traços de autoria. A crônica brasileira encontraria ecos na acepção medieval do 

termo “crônica”, utilizado pelos historiadores com a preocupação em ser fidedignos aos 

relatos de modo a produzir um documento que recontaria, projetado em um leitor 

futuro, o passo a passo de um grande acontecimento (MARQUES 2014, p.187). 

Embora o texto sobre esporte passe por profundas mudanças nos anos vindouros, 

a marca da cronologia textual se torna um elemento presente, ainda que assumindo 

novos significados ao longo do tempo. Na internet, no jornalismo contemporâneo, por 

exemplo, há o lance a lance de jogo, com descrição minuto a minuto do que está 

ocorrendo (utilizando o suporte do instantâneo desta plataforma).  

Marques (2014) aponta a curiosidade deste formato de narração cronológica 

estar presente no primeiro registro histórico (uma espécie de certidão de nascimento) do 

Brasil. 

Esta preocupação com o relato da partida, que é a mesma 
preocupação do cronista histórico em narrar minuciosamente os 
acontecimentos e fatos vivenciados (cujo singular em nosso 
caso é a carta de Pero Vaz de Caminha atestando o 
descobrimento do Brasil), permanece até hoje na imprensa 
esportiva (MARQUES, 2014, p.187). 

 

No modelo de crônica laudatória nas páginas de esporte, os relatos sobre cada 

partida eram demasiadamente extensos demonstrando uma preocupação exagerada na 

descrição detalhada dos lances. O resultado do jogo, informação primordial para o 

leitor, nunca era divulgado no início do texto (MARQUES, 2014).  

Tuchman (2008) estabelece no jornalismo contemporâneo, dentro dos padrões 

definidos a partir da objetividade como um ritual estratégico, a capacidade do jornalista 

em identificar fatos e estabelecer critérios, a partir do texto, de apresentação da notícia. 

Desta forma, no jornalismo esportivo contemporâneo, apresentar o placar do confronto 

logo no início do texto – e não no final, quando o jogo é definido -- faz parte de um 

formato de linguagem que se fez consagrado pelo lead.  

Neste contexto histórico do início do século XX, o jornalismo esportivo, no 

Brasil, não se guiava pelos critérios de objetividade. No entanto, não era exatamente o 

que poderia ser chamado de uma exceção à regra. Era acompanhando de perto pelo 
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jornalismo tradicional (político, cotidiano, economia), que também mantinha uma 

linguagem de privilégio da cronologia dos fatos em detrimento à seleção e 

hierarquização dos mesmos. 

Traquina (2005) estabelece, a partir dos estudos de Schudson sobre o discurso 

dos presidentes americanos e a construção do texto no dia seguinte nos jornais, o início 

do lead a partir de 1900, na qual, a partir disso, se reconfigura o poder do repórter na 

montagem do texto. 

O relato estritamente cronológico do acontecimento deu lugar a 
um relato em que a utilização do lead se tornou prática corrente 
no jornalismo norte-americano, demonstrando o crescente 
sentimento de autoridade por parte dos jornalistas, a decidir 
quais são os elementos do acontecimento mais importante e que 
merecem figurar no lead (TRAQUINA, 2005, p. 60) 

 

Uma década atrasado nesta nova transformação de linguagem, o jornalismo 

brasileiro do começo do século XX ainda se guiava por outro modelo americano, que 

havia superado a referência francesa de fazer jornalismo, partidário, baseado no 

romance e na literatura. O jornalismo americano da era jacksoniana, com suas relações 

com a democratização da política, expansão da economia e uma nova classe média 

urbana e empresarial, vai privilegiar um jornalismo de informação, ainda que 

constituído a partir da linguagem laudatória e cronológica dos fatos (SCHUDSON, 

2010; NEVEU, 2006; TRAQUINA, 2005). 

A seguir vamos transcrever dois textos com as marcas estilísticas da crônica 

laudatória a fim de pontuar os elementos presentes nestas narrativas e demonstrar a 

longevidade deste formato na imprensa esportiva brasileira. A primeira reportagem é do 

jogo Germania 4 x 3 Fluminense, disputado em 4 de setembro de 1904, em São Paulo. 

Uma partida, portanto, entre um clube paulista e outro carioca. O fragmento foi retirado 

do livro História do futebol no Brasil, do jornalista Tomás Mazzoni. 

O match começou às quatro horas, mas as três já era difícil 
conseguir-se um lugar nas elegantes arquibancadas do 
Velódromo, quase que cheias só de moças, e junto à pista e a 
toda a volta do campo, sobre os tetos, sobre as árvores, sobre os 
muros, apinhava-se, em enorme multidão, o bando infindável de 
aficionados do belo sport inglês. Os rapazes do Rio foram 
festivamente recebidos na estação do Norte pelos membros de 
todos os clubes da Liga e trazidos até o Rotisserie Sportsman, 
onde se hospedaram. Servindo o almoço, foram quase todos à 
Floresta, em visita ao Clube de Regatas, e depois voltaram ao 
hotel, onde se vestiram saindo depois para o Velódromo nos 
landaus que o Sport Club Germania pôs à sua disposição. Ao 
chegarem no Velódromo foram recebidos com palmas e 
aclamações pelo povo, ansioso de matar as saudades do 
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esplêndido team carioca. No princípio, foi um tanto iludida a 
sua expectativa: parece que um mau olhado entorpecia os 
movimentos dos fluminenses; a sua defesa estava incerta, o seu 
ataque, tão impetuoso sempre, não conseguia guardar a bola um 
instante. (...)  Germania, ou melhor, Friese, dominou o jogo nos 
primeiros momentos e, apesar de não encontrar nas asas de sua 
linha de forwards o necessário apoio, mantinha violento o 
ataque do Germania. Assim é que, devido ao seu trabalho, Vaz 
Porto faz o primeiro goal, a que seguiram, com pequeno 
intervalo, dois outros marcados por Friese, sendo o segundo um 
goal magistral e de todo indefensável. Já estava o Germania 
senhor da situação. Mas o Fluminense, estimulado, tornou-se de 
novo impulso, apertou mais o ataque, e uma hábil combinação 
de passes entre Cox, Vasconcelos e Felix termina por um goal, 
chutando a duas ou três jardas, recebido entre aclamações do 
povo (MAZZONI, 1950, p. 43). 

 

Outro fragmento é do jornal Estado da Bahia, de 26 de julho de 193416, em uma 

partida entre Galícia x Ypiranga, ocorrida em Salvador.  

Correu, conforme prevíamos, num ambiente de elogiável 
fraternidade sportiva o jogo noturno de ontem, na Graça, 
travado entre as equipes do querido e popular aurinegro e do 
sympatico novel grêmio da laboriosa colônia espanhola 
domiciliada nesta capital.O brilhantismo da peleja principal 
muito se deve à atuação criteriosa do juiz Arivaldo Uim, do 
Botafogo S.C., que marcou a contento geral com máxima 
imparcialidade, reprimindo as poucas vezes que era notado jogo 
violento. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir o 
embate de ontem saíram da Graça bastantes satisfeitos com o 
desenrolar da partida, que foi bem disputada e leve lances 
interessantes. (...) Tirando o toss que é favorável do Ypiranga, 
este escolhe o lado da entrada do estádio. Saem os galicianos 
que investem até a área do aurinegro. Job, de posse da bola, 
passa para Vareta, que perde para Renato. Investem os 
aurinegros, mas a defesa do Galícia corta a escapada de Ismael. 
A linha do Galícia desce em boa combinação, mas Vareta perde 
para Incendio (ESTADO DA BAHIA, recorte jornal, 1934). 
 

Estes dois fragmentos expõem informações importantes do texto jornalístico. No 

primeiro ainda é possível notar o uso de expressões estrangeiras -- match (no lugar de 

partida); sport (ao invés de esporte); team (por time); forwards (para atacante); goal 

(substituindo gol) – e relatos que enaltecem os costumes de um esporte de elite (“foram 

festivamente recebidos na estação do Norte pelos membros de todos os clubes da Liga e 

trazidos até o Rotisserie Sportsman, onde se hospedaram”). No segundo texto, o 

estrangeirismo já não faz tão parte do vocabulário, mas o formato de crônica temporal 

ainda é muito presente, incluindo detalhes de jogadas que não resultaram em gol e as 

                                                                 
16

 Este recorte faz parte do acervo do graduando em história Pedro Uzêda, com pesquisa de iniciação 

científica no PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) pela UFBA . 
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informações que antecedem o início da partida. Em nenhum dos dois relatos o texto é 

aberto em formato do lead moderno e as informações de quanto foi o jogo, em ambos, 

são ignoradas no início do texto. 

Separados geograficamente (o primeiro texto é de São Paulo e o segundo da 

Bahia), as duas crônicas se distanciam também por trinta anos no tempo.  A primeira é 

de 1904 e a segunda de 1934. Um indício de quanto perdurou na imprensa esportiva 

brasileira este modelo de crônica temporal.  

Um outro dado interessante que demonstra como a crônica faz parte de uma 

tradição do jornalismo esportivo brasileiro são as associações de cronistas esportivos 

existentes em vários estados. Elas não substituem os órgãos de classe (sindicatos, 

associações de imprensa), mas funcionam no intuito de credenciar jornalistas esportivos 

para a cobertura de jogos. O fato de existir uma associação de cronistas, que congrega 

profissionais de jornal impresso, rádio, televisão e internet, é sintomático do valor da 

“crônica” como formato adotado neste campo jornalístico. 

Na Bahia, a Associação Bahiana de Cronistas Desportivos (ABCD) completou 

105 anos em abril de 2017. É mais antiga (33 anos) que o Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado da Bahia (Sindjorba) e 34 anos mais velho que a Federação 

Nacional dos Jornalistas (Fenaj) (LEANDRO, 2015, p. 44). 

No próximo tópico deste capítulo vamos abordar a revolução iniciada pelo 

jornalista Mario Filho nas páginas esportivas brasileiras, nos anos 1930. Será a partir 

deste momento que a imprensa esportiva vai abrir espaço para elementos textuais, tais 

como a dramatização, linguagem oral, humor e narrativa de tragédia e heroísmo. O jogo 

se transforma em espetáculo e o campo profissional da imprensa esportiva passa a se 

desenvolver de forma mais pujante, criando seu mercado de produção simbólica. 

2.4 – A revolução de Mario Filho 

 Silva (2006) relembra que, conhecido pela sua verve hiperbólica, o dramaturgo 

Nelson Rodrigues, em 1966, escreveu um texto homenagem ao seu irmão, Mario Filho, 

no ano de sua morte. Lá, faz reverências profundas ao caráter transformador que Mario 

Filho imprimiu ao futebol e ao jornalismo esportivo. 

O que era a crônica esportiva antes de Mario Filho? 
Simplesmente não era, simplesmente não havia. Sim, a crônica 
esportiva estava na sua pré-história, roía pedra nas cavernas 
(RODRIGUES, 2013) 

 

Há um nítido exagero nas palavras de Nelson Rodrigues. Como já demonstrado 
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neste capítulo, a imprensa esportiva já havia passado por dois momentos de 

transformação e, ao ampliar suas páginas de cobertura, enxergava o potencial 

principalmente do futebol enquanto objeto de aceitação popular e impulsionador de 

vendas das publicações. 

No entanto, de fato, vai ser pelas mãos de Mario Filho, quando assume a página 

de esportes de A Manhã, jornal de seu pai, em 1927, que o jornalismo esportivo vai se 

transformar em algo para vender jornal, ligado ao humor, próximo dos torcedores com 

linguagem simplificada, além de divulgar a história de vida dos atletas, publicar 

entrevistas e fotos escandalosas (CASTRO, 1992). 

Pernambucano de nascimento, Mario Filho se mudou para o Rio de Janeiro 

quando seu pai, Mario Rodrigues (1885-1930), polêmico jornalista e deputado estadual, 

sofreu graves acusações de corrupção em seu estado natal. Na capital da República, em 

1925, Mario Rodrigues fundou o jornal A Manhã, perdendo três anos depois o controle 

da publicação para seu sócio. No mesmo ano funda Crítica sob o lema “Declaramos 

guerra de morte aos ladrões do povo”. Durante a Revolução de 1930, que conduziria 

Getúlio Vargas ao poder, apoiou a posse de Júlio Prestes e o governo de Washington 

Luís, ambos derrotados no levante militarista (CASTRO, 1992). 

O jornal Crítica foi apedrejado e fechado à força pelo novo regime, o que 

resultaria, 22 anos depois, em uma ação ganha pela família Rodrigues na Justiça contra 

a União. No tempo que dirigiu a página de esportes de A Manhã e, posteriormente, de 

Crítica, Mario Filho imprimiu algumas importantes marcas que seriam copiadas anos 

depois pela concorrência. Uma das primeiras foi aproximar o jornal dos torcedores, 

simplificando a forma como os clubes eram nomeados. Ao invés de se referir a Club de 

Regatas Flamengo, Fluminense Football Club ou The Bangu Athletic Club, os jornais 

de Mario Filho vão abolir as palavras em inglês e tratar das agremiações como 

Flamengo, Fluminense e Bangu – exatamente como os torcedores da época já faziam 

(SILVA, 2006).  

Esta primeira estratégia de Mario Filho pode ser entendida como a incorporação 

da informalidade para os textos jornalísticos. Stycer (2009) pontua que esta 

transformação não é apenas na nomenclatura. Mario Filho modifica o texto do 

jornalismo esportivo para uma linguagem leve e próxima da oralidade, com expressões 

comumente utilizadas nas arquibancadas e uso de ditados populares. A paginação vai 

passar por uma nova organização, utilizando fotos dos atletas em tamanho exagerado, 

desenhos e outros elementos lúdicos. 
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Os textos passaram a ser veiculados de maneira autônoma, 
dentro da página, cada um com um título próprio. O jornal 
publicava fotos, ilustrações, charges e caricaturas próprias, 
realçando eventos e personagens. A linguagem, por fim, 
também mudou. O texto tornou-se mais simples, coloquial, 
fazendo uso de diálogos e depoimentos, de formas narrativas 
não usadas pelo jornalismo esportivo até então (STYCER, 
2009, p.73) 

 

Com o exagero que lhe é próprio, Rodrigues (2013) atribui a Mario Filho a 

criação de uma nova linguagem para o esporte, com lirismo e humor. O dramaturgo 

compara a importância de seu irmão para o jornalismo esportivo à Semana de Arte 

Moderna, de 1922, fundadora do movimento modernista no país com impactos na 

literatura, pintura, poesia, escultura e música. 

Até que, um dia, Mario Filho apareceu. Pode-se datar o 
nascimento da crônica esportiva. Foi quando ele publicou uma 
imensa entrevista com Marcos de Mendonça (...) A matéria 
inundava um espaço jamais concedido ao futebol: -- meia 
página! (...) A entrevista de Marcos foi para nós, do esporte, 
uma Semana de Arte Moderna. Em meia página, Mario Filho 
profanou o bom gosto vigente até em um jornal de modinhas. 
Ao mesmo tempo, fundava nossa língua. E não foi só: -- havia 
também, em seu texto, uma visão inesperada do futebol e do 
craque, um tratamento lírico, dramático e humorístico que 
ninguém usara antes (RODRIGUES, 2013, p. 66) 

 

Descontando os excessos de Rodrigues, Stycer (2009) aponta o modelo com o 

qual o jornalismo esportivo era feito até então. Os textos eram empolados, repletos de 

maneirismos retóricos e estilo bacharelístico. As diversas notícias do dia eram dispostas 

em um só texto, separados por subtítulos num corpo quase igual ao do texto, precedidas, 

no alto de página, por um parágrafo inicial (SILVA, 2006; STYCER, 2009).  

A marca da oralidade, o uso de ditados e provérbios é uma herança no 

jornalismo esportivo a partir de Mario Filho. Um bom exemplo da longevidade deste 

estilo é um livro manual para jovens repórteres, republicado em 2015, com dicas para se 

desenvolver na área. Um dos tópicos trata justamente da acessibilidade da linguagem.  

A linguagem esportiva deve ser acessível a qualquer 
interessado. Ainda que o jornalismo esportivo seja dirigido a 
um público-alvo direcionado, os termos técnicos não podem 
poluir o entendimento (BARBEIRO E RANGEL, 2015, p.22). 

 

Em entrevista a este pesquisador, o editor-coordenador Herbem Gramacho17, do 
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 Entrevista concedida no dia 22 de setembro de 2017, como parte do material de pesquisa para este 

trabalho 
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jornal Correio, líder de vendas na Bahia18, afirma que a oralidade se tornou uma marca 

própria do veículo e explicitamente da editoria de esportes. A estratégia é vista como 

uma forma de se aproximar do público. 

O jornal tem essa proposta de ser próximo do povo sem ser 
popularesco. Sem ser grotesco. É saber ser popular e nisso entra 
o humor. Nessa característica do Correio, quando fez essa 
virada em 2008, que o jornal era standard e que virou berliner, 
nesse contexto todo o humor entrou nessas características do 
jornal. Na leveza dos textos. Inclusive, hoje, um título com 
sujeito, verbo e predicado é um título que considero até sem 
graça. Para citar no esporte, mesmo que eu não vá fazer humor, 
um título “fulano fez isso” é um titulo bem pobre. 
(GRAMACHO, entrevista, set.2017). 

 
 

A adaptação da linguagem oral para a escrita feita por Mario Filho, em 

substituição ao texto empolado dos jornais à época, é entendida por Maingueneau 

(2013) como um processo de construção da proximidade com o leitor e acesso imediato 

à realidade descrita. O autor, no entanto, pontua que o texto escrito nunca é mera 

representação do oral, nem o impresso uma simples multiplicação do escrito. Oral, 

escrito e impresso são regimes distintos, que supõem civilizações diferentes 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 89).  

Maingueneau (2013) pontua o uso do provérbio e dos ditados populares como 

um recurso para evocar uma nova voz oriunda da sabedoria popular, à qual se atribui a 

responsabilidade do texto. A sabedoria popular transcende os locutores reais pois vem 

dos mais remotos tempos evocando uma experiência imemorial. Ademais, o provérbio 

pertence a um estoque de enunciados conhecidos pelo conjunto de falantes da língua, o 

que dá estabilidade e facilita sua memorização.  

Ainda nesta primeira fase, Mario Filho vai apostar na dramatização do 

sofrimento e na personificação e na jornada do herói (CAMPBEL, 2007) naquilo que 

pretendia transformar em espetáculo. Castro (1992) narra um episódio de como, 

utilizando o recurso da fotografia, Mario Filho conseguiu dramatizar uma história por 

meio de imagem comovente transformando-a em valor notícia. 

Em 1930, Vasco e Fluminense duelariam pelo Campeonato Carioca de futebol. 

Mas, antes do jogo, em um treino da seleção do Rio de Janeiro (que reunia os melhores 

jogadores dos principais times) o zagueiro Itália, do Vasco, acertou uma botinada no 
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 Pelos dados do IVC (Índice Verificador de Circulação), o Correio é o 24º jornal impresso mais lido do 

país, com tiragem de 28.861 exemplares diários  
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joelho de Alfredinho, atacante do Fluminense. Alfredinho se lesionou e ficou 

impossibilitado de atuar no clássico. Mario Filho, então, foi com o fotógrafo à casa de 

Alfredinho e registrou o joelho do atleta em frangalhos. No dia seguinte, publicou 

aquele dramático joelho em tamanho natural. Dava para ver o crime provocado pela 

chuteira de Itália. Podia não ser agradável de imprimir, mas era notícia. (CASTRO, 

1992, p.114) 

Na teoria desenvolvida sobre a Jornada do Herói, Campbell (2007) identifica 

uma trajetória de purgações, provações, transformações e sofrimentos que as histórias 

ocidentais conservam em suas narrativas na construção da figura do herói. A depender 

do grau de construção, o herói pode assumir arquétipos de herói guerreiro; herói 

humano; herói amante; herói redentor ou herói santo. Estes modelos narrativos estão 

presentes nas mais antigas manifestações cultuais humanas, como fábulas, contos 

infantis e na construção da narrativa religiosa sobre mitos, santos e deuses. 

Silva (2006) não deixa de assinalar o contexto de desenvolvimento pelas quais 

as transformações de Mario Filho estão inseridas e vão provocar mudanças definitivas 

na imprensa esportiva brasileira. O advento do rádio, a disseminação do cinema, da 

indústria fonográfica e a valorização de estilos populares, como o maxixe, o choro e até 

mesmo o samba fazem parte deste momento histórico. Morin (2011) pontua o quanto as 

invenções técnicas do século XX, e cita mais propriamente o cinematográfico e o 

telégrafo sem fio, foram fundamentais para a criação do espetáculo na cultura industrial, 

absorvendo a noção do sonho, lazer, do jogo, do divertimento e da música (MORIN, 

2011, p.12) 

Ferreira e Sá Pinto (2006) elencam outros processos modernizantes que 

contribuíram para uma ruptura drástica que o Brasil experimentaria a partir dos anos 

1930. O surgimento das massas urbanas e o processo de modernização provocam a 

importação de hábitos e aparatos tecnológicos a serviço do lazer e do espetáculo. No 

universo da alta cultura, a Semana de Arte Moderna, de 1922, marca o rompimento com 

as tradições elitistas e europeizadas da intelectualidade brasileira. Na política, a criação 

do Partido Comunista e o Movimento Tenentista são elementos analisados sob o prisma 

da crise oligárquica da República Velha, que vai resultar na chegada, por meio da força, 

de Getúlio Vargas ao poder e uma nova fase de organização do estado brasileiro.  

Em 1931, com o fechamento da Crítica pelo governo Vargas, Mario Filho fica 

desempregado e é convidado pelo recém-proprietário do jornal O Globo, Roberto 

Marinho, seu amigo pessoal, para assumir a página de esporte da publicação carioca 
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(SILVA, 2006).  

O Globo havia sido fundado pelo pai de Roberto, Irineu Marinho, em 1925. 

Vinte e um dias depois de fundar o jornal, porém, morre de infarto fulminante na 

banheira de casa. Então com 21 anos, Roberto hesita em assumir a publicação, o que só 

acaba fazendo cinco anos depois, com a morte do diretor Euricles de Matos. Muito 

jovem e sem experiência no jornalismo, enfrentando resistência da redação que o 

considerava “inexperiente” e “analfabeto”, Roberto Marinho optou por começar a 

imprimir suas modificações nos padrões do tradicional O Globo na página de esportes, 

usando o respaldo e prestígio que Mario Filho já havia construído desde 1927 

(CASTRO, 1992).  

Silva (2006) aponta uma curiosidade na trajetória de Mario Filho à frente das 

páginas de esporte de O Globo. Ainda sem a força necessária para bancar suas decisões, 

Roberto Marinho chegou a manter duas páginas de esportes coexistindo no mesmo 

jornal. A página 7, dirigida pelo antigo editor Netto Machado, e a página 8, sob o 

encargo de Mario Filho. Tal esquizofrenia jornalística dura pouco, até 1932, mas produz 

um interessante embate entre duas produções e pontos de vistas distintos do jornalismo 

esportivo. No espaço de Netto Machado é enaltecido os valores como civilidade e 

cavalheirismo, além das fronteiras físicas e simbólicas que separam a vida esportiva das 

elites econômicas. Enquanto isso, a página 8, mantinha vibrante e criativa, publicando 

textos inusitados com toques de humor, inventando polêmicas e valorizando a 

diagramação das imagens (SILVA, 2006, p.103) 

Ganha a batalha interna à frente de uma das páginas mais importantes do Rio de 

Janeiro, avalizado pelo dono do jornal, Mario Filho aprofunda as mudanças na formação 

da editoria de esportes. Nos títulos, passa a utilizar exclamações (“a defesa vascaína é 

uma fortaleza!”; “o team do Botafogo está ótimo!”). No corpo do texto, opta por tipos 

de letras com tamanhos e formatos variados, trechos em negrito e itálico e espaços 

maiores entre as linhas contrastando com as pequenas e uniformes da antiga seção de 

esporte. A linguagem se torna definitivamente coloquial com textos mais curtos e fáceis 

de entender. Mas era nos desenhos e caricaturas que o jornal se diferenciava, 

produzindo títulos com letras desenhadas e charges de caráter francamente humorístico 

(SILVA, 2006). 

Junto a unidade visual da página, rompia-se também a 
univocidade do discurso jornalístico sobre os esportes, que 
submetia todos os fatos a uma avaliação e uma hierarquia 
baseadas num conjunto rígido de concepções e valores, abrindo-
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se caminho para a convivência, o diálogo e o conflito entre 
diferentes abordagens e perspectivas de interpretação dos 
acontecimentos esportivos (SILVA, 2006, p. 106). 

 

Sousa (2001) considera as charges e as caricaturas como um gênero opinativo ou 

analítico, tendo por objetivo interpretar a realidade social majoritariamente na forma do 

humor. No século XX, o humor gráfico é incorporado aos jornais com a marca da sátira 

e da crítica, sobretudo nas páginas políticas. Embora tanto as charges como o 

fotojornalismo sejam elementos que ilustrem as páginas dos jornais, cumprem papéis 

diferentes. Sousa (2010) atribui ao fotojornalismo o objetivo de situar, documentar e 

caracterizar a situação real. No sentido lato, o fotojornalismo é a atividade de realização de 

fotografias informativas, interpretativas, documentais ou ilustrativas ligados à produção de 

informação de atualidade.  

Flôres (2002) entende as charges como o espaço da subjetividade, que mantém 

com os acontecimentos históricos não apenas uma relação argumentativa ou dia lógica, 

mas sobretudo uma relação interdiscursiva de referência com o leitor. As charges são 

entendidas como um repositório de forças ideológicas em ação, que ao mesmo tempo 

projeta e reproduz as principais concepções sociais, pontos de vistas e ideologias  em 

circulação.  

O discurso da charge dirige-se a sujeitos socialmente situados, 
ou seja, a sujeitos já inscritos na ideologia, pois só na medida 
em que o são tornam-se receptores capazes de decodificar as 
referências ativadas e cooperar na construção de sentido das 
mesmas (FLÔRES, 2002, p. 11)  

 

Vai ser também por O Globo que Mario Filho vai criar a noção de clássico entre 

os dois principais clubes que despontavam do cenário carioca. Muitos estudiosos 

atribuem ao jornalista a criação da sigla ‘Fla-Flu’ para representar o embate entre 

Flamengo e Fluminense – dois dos principais clubes do Rio de Janeiro. No entanto, 

Castro (1992) aponta que o termo surgiu em 1925 pelas mãos do cartola Joaquim 

Guimarães, que formara uma seleção carioca com os principais jogadores dos dois times 

dando o nome de “seleção Fla-Flu”. 

 Ainda assim, aponta Castro, isso não diminui o mérito de Mario Filho na 

paternidade do clássico. Viria do jornalista ações para promover o Fla-Flu, organizando 

um campeonato de torcedores com premiações que variavam desde medalhas e troféus 

até a entrega de geladeiras. Nos jogos noturnos incentivava os torcedores a levarem 

lanternas, balões e bandeiras nas cores dos dois clubes.  
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Mario Filho apenas não inventou a sigla. Tudo o mais no Fla-
Flu moderno foi inventado por ele. Folclorizou torcedores 
ilustres de cada time e transformou o passado do jogo Flamengo 
e Fluminense numa saga. Quando escrevia sobre o “Fla-Flu de 
1919”, era como se estivesse contando um capítulo da história 
mundial. E, quando parecia que o interesse pelo jogo começava 
a decair, algo acontecia que reativava o seu mistério. 
(CASTRO, 1992, p. 132) 
 

Pelo jornal de Marinho, organizaria ainda torneio de jiu-jitsu nas areias do Rio 

de Janeiro e promoveria campeonato de corrida de automóvel na Gávea. Pelos seu 

Mundo Desportivo, adquirido em 1931, mas que só circulou por um ano antes de falir 

completamente, organizou o campeonato de escolas de samba – mais tarde apropriado 

pela prefeitura e transformado aos moldes que conhecemos hoje (CASTRO, 1992). 

O intuito da criação destes eventos era o mesmo: alavancar as vendas dos 

jornais, principalmente no momento em que o futebol estava de férias ou os principais 

clubes excursionando pelo exterior. Mario Filho abre uma nova dimensão de produção 

do jornalismo esportivo brasileiro. Restrito em sua gênese a retratar modos de classe, 

avança para criar, organizar e disciplinar um calendário de eventos e espetáculos 

esportivos. 

Este fenômeno já existia nos Estados Unidos desde o início do século XIX. 

Schudson (2010) narra, com enfoque no argumento tecnológico, na alfabetização da 

população e no próprio processo de evolução dos jornais, a mudança ocorrida com a 

chegada dos penny press (que custavam apenas um centavo) em relação ao modelo dos 

six penny (que custavam seis centavos e eram os jornais tradicionais). Enquanto o 

segundo possuía vinculação política clara e noticiava eventos estabelecidos -- tais como 

as convenções partidárias e a chegada e saída dos navios nos portos americanos --, os 

penny press passaram a "correr" atrás da notícia e fabricá- las (levantamento de 

estatísticas, contar grandes histórias) como produto para mover a indústria cultural na 

qual estavam inseridos. 

Fausto Neto (2010) enxerga nesta postura o modelo de mediatização dos meios 

de comunicação, em contornos de ação representacional. Neste modelo, os meios de 

comunicação passam a atuar na organização social e na produção de inteligibilidades. 

Referindo-se às tecnologias e ações institucionais que geram 
novos processos interacionais, chama atenção para a 
importância dos meios e a centralidade do seu papel na análise 
cultural, mas já não em seu caráter de transportadores de algum 
sentido (...) ou como espaços de interação entre produtores e 
receptores, mas como marca, modelo, matriz, racionalidade 
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produtora e organizadora de sentido (FAUSTO NETO, 2010, 
p.91) 

 

Silva (2006) aponta, na mesma lógica de produção da notícia, a postura dos 

repórteres comandados por Mario Filho. Ao contrário da imprensa esportiva tradicional, 

limitada a estar presente nos jogos e receber informações oficiais dos clubes e ligas, O 

Globo enviava seus repórteres aos treinos dos times, aos vestiários dos jogos, à casa dos 

atletas e aos bares que frequentavam. A tentativa era obter algum furo, marca até então 

pouco presente no jornalismo esportivo da época. Outro carimbo do jornalista, em 

contraste com antigos modelos de produção da notícia, era a busca pelo conflito. Nas 

antigas análises das atuações de times e atletas, os cronistas esportivos buscavam 

atenuar o conflito, sobrepondo os interesses e paixões clubísticas com valores sociais 

que deveriam ser compartilhados pelos adversários. Nas páginas de Mario Filho, o 

esforço se destinava em estimular a disputa, explorando o caráter conflituoso do esporte 

e a subjetividade dos personagens envolvidos (SILVA, 2006, p. 114). 

Entre as subjetividades, o jornal de Mario Filho vai estimular o drama dos atletas 

em uma narrativa épica, contando detalhes de suas vidas e dando voz para que se 

expressem ativamente por meio de entrevistas e relatos redigidos por repórteres.  

Um bom exemplo desse tipo de condução emocional da 
entrevista é um segundo depoimento de Amilcar, publicado na 
edição das 16 horas do dia 13 de julho. No texto introdutório, o 
jornal esclarece que o técnico foi encontrado pelo repórter d’O 
Globo ao lado do seu filho, quando embarcava no navio que o 
levaria de volta à Itália. Antes de passar a palavra ao 
entrevistado, a matéria narra um diálogo entre o jornalista, o 
treinador e seu filho. O repórter pergunta à criança o que ela vai 
ser quando crescer e ela responde que será jogador de futebol. O 
técnico, então, vira-se para o garoto e diz: “Mas não faça como 
seu pai, que jogou durante vinte e cinco anos e não garantiu o 
futuro de seu filho” (SILVA, 2006, p. 120) 

 

Tal instrumento se torna um meio em defesa da profissionalização do futebol, 

movimento que havia ganhado força nos anos 1930 com o crescimento dos clubes e 

elevação do grau de importância das ligas – competir já não era tão mais importante 

quanto vencer. Um dos marcos entendidos neste processo é a conquista do Vasco da 

Gama, do Campeonato Carioca de 1923, com um time formado por negros, estivadores 

que ganham bichos19 pagos pela direção para defender um clube de colônia20.  

                                                                 
19

 Terminologia usada no futebol para o prêmio pago aos atletas quando vencem partidas  
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O drama e o humor caminhavam juntos nas páginas de Mario Filho. Assim 

como o sofrimento e a tragédia, interessava- lhe os casos pitorescos, as manifestações 

irreverentes, as ações jocosas e, principalmente, os deboches entre vencedores e 

derrotados. Pelo viés do humor, a competição esportiva podia, finalmente, ser 

transportada para as páginas dos jornais como um terreno horizontal, em que o fraco 

poderia vencer o forte, o pobre podia derrotar o rico e o negro triunfar sobre o branco 

(SILVA, 2006, p.138). 

Ao trazer a dimensão do drama e do humor para as páginas esportivas, além de 

inaugurar um modo de jornalismo esportivo que ficaria consagrado posteriormente, 

Mario Filho – irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues -- caminhou diretamente com a 

organização da obra dramática e da interpretação teatra l. Mendes (2008) analisa a 

tragédia e a comédia como formas fixas e distintas que dialogam em dois imensos 

territórios fronteiriços na dramaturgia. O lírico, o épico e o dramático cruzam-se como o 

romance satírico, o poema-piada e a comédia lírica em busca do efeito catártico.   

Mendes (2008) pontua, no entanto, como, por razões não apenas estéticas, mas 

culturais, o drama passou a ser considerado como um fim artístico superior ao modo 

cômico, relegando a este último um gênero de parca fortuna crítica e teórica, subjugada 

a uma equação que teima em fazer corresponder seriedade e saber, circunspeção e 

conhecimento. 

Campbell (2007) descreve que a tragédia possui uma relação mais direta com as 

manifestações de verdades mais profundas, de percepção mais difícil, de estrutura mais 

sólida e revelação mais completa, enquanto que a comédia se basta em um agradável 

paraíso de fuga.  

(...) não estamos dispostos a atribuir à comédia o alto posto da 
tragédia (...) A tragédia é a destruição das formas e do nosso 
apego às normas; a comédia, a alegria inexaurível, selvagem e 
descuidada, da vida invencível. Em consequência, tragédia e 
comédia são termos de um único tema e de um única 
experiência mitológica, que as incluem e que são por ela 
limitadas: a queda e a ascensão (kathodos e anodos), que juntas 
constituem a totalidade da revelação que é a vida (CAMPBELL, 
2007, p. 35).  

 

Martín-Barbero (1997) discute o processo de formação da cultura de massa na 

América Latina, a partir do desenvolvimento capitalista, mas alijadas das formas de 
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 O Vasco da Gama é um clube de colônia portuguesa fundado em 1898, no Rio de Janeiro. O título de 

1923 é considerado um marco, mas é contestado por especialistas, que enxergam outras inciativas de 

profissionalização em outros clubes em períodos anteriores 
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expressão e das sociabilidades das elites econômicas. Desta forma, os meios massivos 

servem como forma de pedagogia e controle social e buscam se conectar a experiência 

dos mais pobres em elementos como o melodrama (com origem no circo e no teatro  

popular), os heróis e suas jornadas arquetípicas, o jornalismo sensacionalista, o humor, 

o pastiche e a catarse.       

Silva (2006), no entanto, não enxerga a ação intelectual de Mario Filho pelo viés 

da apropriação capitalista de elementos populares. Para ele, o jornalista produz um 

rompimento deliberado das barreiras simbólicas do discurso das elites econômicas sobre 

o esporte, que trouxe à tona um mundo subterrâneo que a imprensa ocultava e reprimia. 

O mundo das paixões clubísticas e regionais que inflamavam as 
multidões, dos cracks suburbanos, com suas histórias de vida e 
seus desejos de prosperidade material e reconhecimento social 
(...) Transpostos às páginas dos jornais pelas interrogações 
lançadas ao público, pelas entrevistas com os jogadores e pelos 
textos humorísticos em que tudo era permitido (...) incitando, 
articulando e legitimando os valores e os sentidos que os menos 
favorecidos projetavam no futebol (SILVA, 2006, p.145) 

 
A popularização do futebol nos anos seguintes, com especial força nos anos 

1950, quando o Brasil sedia a primeira Copa do Mundo e, em 1958, quando vence o 

primeiro dos cinco Mundiais que viria a colecionar, fortalece o modelo do futebol 

profissionalizado e que seria vencedor no país. O jornalismo esportivo vai se 

reconfigurar a partir das opções estéticas e dos modelos inaugurados por Mario Filho, 

com ênfase no humor e no drama (este último perdendo terreno para o jornalismo de 

informação anos depois). 

No próximo capítulo deste trabalho, baseado nas teorias do sociólogo francês 

Pierre Bourdieu, vamos abordar os capitais simbólicos, o habitus e o sistema de crenças 

que se estabelece no jornalismo esportivo a partir do modelo de constituição do 

jornalismo enquanto um campo profissional. O objetivo é discutir, em um salto 

diacrônico para os dias atuais, como o jornalismo esportivo está situado no campo da 

imprensa e o grau de prestígio diante de um dos principais capitais simbólicos em 

disputa na área: a busca pelo furo. 

 

 

3. O FURO NÃO É O ÚNICO CAPITAL SIMBÓLICO 

 



52 
 

Neste capítulo, nosso esforço é situar, observando as peculiaridades da ação 

profissional, o espaço que ocupa o jornalismo esportivo inserido no campo social do 

jornalismo (BOURDIEU, 2007; GOMES, 2007; FERREIRA, 2002). Vamos trabalhar 

conceitos teóricos de Bourdieu – tais quais campo, capital simbólico, jogo, distinção, 

sistema de crenças e habitus – para identificar elementos estruturantes do campo 

jornalístico, o grau de importância e a posição hierárquica alcançada pelo jornalismo 

esportivo atual.  

A noção de funcionamento de campo enquanto sistema de forças e disputas 

nasce a partir da sociologia do campo intelectual e religioso, pelas mãos do sociólogo 

francês Pierre Bourdieu (1930-2002), durante uma vida intelectual dedicada a temas 

como educação, cultura, arte, literatura, religião, política e mídia, que o engrandecem 

como um dos principais pensadores do século XX.  

Bourdieu (1998) compreende a gênese social de um campo a partir da 

necessidade específica da crença que o sustenta; das relações objetivas entre as posições 

ocupadas pelos agentes (responsáveis por determinar a forma de tais interações); pelo 

jogo de linguagem aplicado e dominado pelos agentes e pelas coisas materiais e 

simbólicas geradas no interior do próprio campo. 

A teoria geral da economia dos campos permite descrever e 
definir a forma específica de que se revestem, em cada campo, 
os mecanismos  e os conceitos mais gerais (capital, 
investimento, ganho), evitando assim todas as espécies de 
reducionismo (...) Compreender a gênese social de um campo, e 
apreender aquilo que faz a necessidade específica da crença que 
o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas 
materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, 
tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-
motivado os actos dos produtores e as obras por eles produzidas 
e, como geralmente se julga, reduzir ou destruir (BOURDIEU, 
1998, p.69). 

 

As transformações tecnológicas e culturais do século XX trouxeram marcas 

indeléveis para a sociedade contemporânea na constituição de um novo indivíduo e de 

normas sociais de conduta, além de reorganizar o conjunto de práticas instituídas, 

costumes e habilidades do fazer jornalístico. O jornalismo de opinião, ideológico, a 

serviço do patrão passa a disputar espaço com um novo sistema de princípios, valores, 

relações objetivas onde há distribuição de reconhecimento e prestígio, aos moldes de 

funcionamento de um campo social (GOMES, 2007, p.53). 
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Gomes (2007) opta por modelos, ao invés de nomear como momentos, as 

transformações do jornalismo por entender que diferentes paradigmas podem conviver 

no interior de uma mesma sociedade, simultaneamente. Tanto a imprensa burguesa de 

opinião, nascida hostil ao estado aristocrático, quanto à imprensa de partido, ideológica, 

formada no cerne da tomada e divisão de poder pela burguesia, não são 

automaticamente suprimidas com o surgimento de uma nova concepção de imprensa, 

atualizada, objetiva, leiga e independente (GOMES, 2007, p. 54). 

Neste terceiro modelo, os jornalistas se comportam como agentes de um sistema 

de disputa, controle e distribuição de capital simbólico no interior do campo. Cada 

agente tem seu valor em função do recurso considerado fundamental no sistema social 

que faz parte.  

O jornalismo como campo, por exemplo, poderia ser bem 
compreendido como um sistema social voltado para a produção 
de informação sobre a atualidade. Toda a sua distribuição de 
prestígio e reconhecimento está associada à capacidade, 
demonstrada por cada um dos seus agentes, de obter informação 
de qualidade, relevante, com rapidez e – grau supremo de 
distinção, exclusiva, redigi-la da maneira apropriada, de 
publicá-la e produzir com ela um efeito na realidade. Tudo gira 
ao redor disso. Quem mais demonstrar habilidade nos 
procedimentos necessários para a produção diária de 
informação dessa natureza, mais alto será colocado no sistema 
(GOMES, 2007, p.53) 

 

O jornalismo é compreendido, desta forma, como uma arena de disputa 

concorrencial pela autoridade jornalística, assegurando ao portador desta autoridade 

poder suficiente para manter capital acumulado e ocupar um espaço de destaque 

legítimo no interior do campo jornalístico. Para se estabelecer como campo, o 

jornalismo precisa determinar quais são os propósitos dos jornalistas (seu agentes), 

quais os métodos e as estratégias para alcançar competência e legitimidade neste 

sistema (GOMES, 2007). 

Como em qualquer campo social, no jornalismo a 
legitimidade se conquista. Essa conquista dependerá, 
por outro lado, da estrutura de distribuição daquele 
capital que produz reconhecimento no campo (GOMES, 
2007, p.56) 

 

Ferreira (2002) pontua que o campo de produção jornalístico nasce da disputa 

entre dois gêneros de jornais, que, por sua vez, representam maneiras de construir 

legitimidade no próprio campo jornalístico. De um lado os jornais sensacionalistas, 
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populares, e, no outro polo, os sóbrios com informações políticas e literárias 

(FERREIRA, 2002, p. 243).  

A formação de um campo representa o nascimento de normas, controle e o 

aparecimento de uma deontologia que cria recompensas para os agentes que buscam 

reputação e honorabilidade profissional. A deontologia jornalística tem por função o 

reforço da lógica do campo recompensando os profissionais que agem pela boa causa: 

informar os cidadãos, prestar serviço público, fortalecer a democracia (FERREIRA, 

2002, p.234). 

Gomes (2007) utiliza o conceito de Bourdieu aplicado ao campo científico para 

relacionar a busca pelo acúmulo de capital simbólico como um investimento pela 

diferenciação no interior do campo jornalístico.  

(...) acumular capital é fazer um ‘nome’, um nome próprio, um 
nome  conhecido e reconhecido, marca que distingue 
imediatamente seu portador, arrancando-o como forma visível 
do fundo indiferenciado, despercebido, obscuro, no qual se 
perde o homem comum. Vem daí, sem dúvida, a importância 
das metáforas perceptivas, de que a oposição entre brilhante e 
obscuro é paradigma na maioria das taxionomias escolares 
(BOURDIEU APUD GOMES, 2007, p. 55) 

 

O conceito de capital simbólico permeia a formulação de campo em Bourdieu. 

Conceitua- lo, no entanto, não é uma tarefa fácil. O próprio sociólogo refutava uma 

definição julgando que tal esforço constituía um ritual científico um tanto positivista, 

além de considerar o capital simbólico um capital denegado, desconhecido enquanto 

capital, apoiado na crença ou no reconhecimento de cada campo.  No entanto, em um 

colóquio realizado em Toulouse, em 1994, em texto que foi publicado póstumo, 

Bourdieu (2007) apontou para uma plateia formada por historiadores e professores o 

entendimento do conceito.  

O capital simbólico é um capital com base cognitiva que se 
apoia no conhecimento (não intelectual, mas um domínio 
prático, um senso prático). Qualquer propriedade – conchas nas 
ilhas Trobriand, número de voltas do colar de pérolas na corte 
da Suécia -, qualquer diferença, pode-se tornar capital 
simbólico, distinção, se a distinção ‘make sense’, ‘adquire 
sentido’, para as pessoas que dispõem de categorias de 
percepção para apreendê-las (BOURDIEU, 2007, p.388)  

 
Em outra obra, Bourdieu (1983) conceitua capital simbólico como aquilo que é 

percebido como interessante pelos outros e que transfere para aquele que o produz a 

mesma relevância e importância aos olhos destes mesmos pares (BOURDIEU, 1983, p. 
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125). Cada campo produz sentido e capital simbólico por meio da sua necessidade 

específica e da crença entre os agentes que o sustentam (BOURDIEU, 1998, 69).  

O conceito de crença em Bourdieu parte de criações coletivas e produtos de 

construções que remetem a um jogo de forças entre agentes diferentemente 

posicionados na estrutura social. As crenças derivam de um conhecimento tido como 

verdade e orientam condutas, pensamentos, disposições éticas e alimentam o sentido 

prático das ações individuais (SETTON, 2017, p. 135).  

Neste tocante, quanto mais forte for o campo, maior sua autonomia face aos 

demais e maior o zelo na defesa de valores e princípios de distribuição de capital entre 

os agentes (GOMES, 2007, p.56). Pode-se medir o grau de autonomia de um campo 

com base no poder de que dispõe para definir as normas de sua produção, os critérios de 

avaliação de seus produtos e para retraduzir e reinterpretar todas as determinações 

externas de acordo com seus princípios de funcionamento (BOURDIEU, 1997). 

Gomes (2007) enumera momentos nos quais as empresas de comunicação, por 

interferências externas de outros campos, deixam de funcionar como ambiente 

profissional retornando ao modelo dos meios de comunicação, seja por influência de 

grupos econômicos, do Estado ou pressões sociais. A interferência da publicidade é um 

destes exemplos ilustrativos. 

Do ponto de vista da publicidade, nunca há campos, apenas 
meios. Por isso mesmo, para os publicitários tudo é mídia (grifo 
do autor), como eles dizem, não importa se uma pedra, um 
corpo, uma faixa de tecido, um outdoor ou a televisão. E o 
dinheiro dos anunciantes é a mágica que reduz as instituições 
sociais, nessa perspectiva, à posição de meios, dispositivos 
intermediários entre a esfera da realização e a audiência 
(GOMES, 2007, p.59) 

 

As propagandas partidárias gratuitas, os serviços de branded content 21  ou as 

interferências diretas do Estado são momentos nos quais o campo jornalístico se dobra 

ao interesse do campo econômico reduzindo sua capacidade de autonomia relativa. Na 

política, no entanto, a audiência concede maior credibilidade e deposita mais confiança 

no discurso jornalístico que nas peças publicitárias, provenientes do campo econômico 

e/ou político (GOMES, 2007, p.59). 

Gomes (2007), no entanto, pontua que, excetuando estes casos, o campo 

jornalístico não disponibiliza de maneira dócil e instrumental as interferências alheias 

                                                                 
21

 Veiculação de reportagens mediante pagamento de determinadas marcas com temáticas que sejam 

interessantes aos anunciantes  
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em seus sistemas internos. No Brasil, a grande imprensa nacional opera como um 

campo social já constituído. O que não acontece como o jornalismo local (praticado nos 

estados, principalmente nos de economia menos pujantes e força política controlada), 

frequentemente impedido de constituir um campo próprio por interferência direta dos 

interesses do patrão, anunciante ou grupo político dominante (GOMES, 2007, p.63). 

 

Furo e concorrência 

Muito embora o campo jornalístico sofra interferências e dobras de outros 

campos, possui bem constituído seu sistema próprio de competência, além de distribuir 

prestígio e distinção entre seus agentes. Um dos capitais simbólicos consagrados no 

campo jornalístico é o “furo”, jargão próprio do campo que nomeia a notícia mais nova, 

exclusiva e que apenas um veículo teve acesso primeiro. O furo opera como capital 

simbólico justamente por distinguir profissionais e veículos da concorrência.  

A necessidade do furo é um imperativo da importância da concorrência no dia-a-

dia dos jornalistas. O furo desempenha um papel provocador de efeitos de diferenciação 

sobre várias instâncias de forças, relegando ao concorrente um papel inferior, além de 

demonstrar autonomia no campo de produção jornalística frente aos demais campos 

sociais. Além de colocar em revelo o jornalista que realizou tal furo em relação aos seus 

pares (FERREIRA, 2002, p.253). 

Para entender o elemento de distinção do furo frente à concorrência faz-se 

necessário compreender a dinâmica pela qual opera a disputa entre veículos e jornalistas 

no interior do campo -- distante léguas do modelo de uma mídia unificada, ideológica e 

previamente estabelecida para atender um propósito combinado, recorrente no senso 

comum. Wolf (2008) aponta que a competição entre veículos produz o resultado de 

estabelecer parâmetros dos modelos de referência, provocando decisões nos editores de 

selecionar uma notícia por se esperar que a concorrência também o faça.  

A concorrência é um elemento de uniformização da notícia. As informações dos 

jornais televisivos têm uma forte tendência de pautar os jornais impressos do dia 

seguinte. A internet atualmente pauta rádios, TVs e também o impresso, pela 

capacidade dinâmica desta plataforma e sua relação com o instantâneo. A dinâmica da 

concorrência encontra-se em um círculo de criação e valoração do evento jornalístico 

pela lógica de reciclagem da informação no interior do campo. O trabalho jornalístico 

torna-se a produção sobre temas já mediatizados e fontes regulares (BOURDIEU, 1997; 

FERREIRA, 2002; WOLF, 2008). 



57 
 

O impacto da competição entre veículos no campo jornalístico cria uma 

vigilância permanente, algo que Bourdieu (1997) nomeia como espionagem mútua, 

sobre a atividade dos concorrentes. 

(...) a concorrência, longe de ser automaticamente geradora de 
originalidade e de diversidade, tende muitas vezes a favorecer a 
uniformidade da oferta, da qual podemos facilmente nos 
convencer comparando os conteúdos dos grandes semanários ou 
das emissoras de rádio ou de televisão com vasta audiência 
(BOURDIEU, 1997, p.108) 

 

Diante desta uniformização do mercado na seleção das notícias, o furo se torna 

um elemento de distinção sobre o tempo. É preciso informar antes dos outros, criando 

uma lógica de aceleração na produção da informação (FERREIRA, 2002). Bourdieu 

(1997) enxerga a necessidade do furo como um impacto do campo econômico (fazer e 

publicar mais rápido que a concorrência) na autonomia do campo jornalístico, além de 

valorar a importância da notícia exclusiva, em muitos casos, muito mais ao sistema de 

crenças dos agentes do campo que partilhada entre o grande público. 

Muito desses furos que são procurados e apreciados como 
trunfos na conquista da clientela estão destinados a permanecer 
ignorados pelos leitores ou pelos espectadores e a ser 
percebidos apenas pelos concorrentes (sendo os jornalistas os 
únicos a ler o conjunto dos jornais) (BOURDIEU, 1997, p.107) 

 

Com a difusão do jornalismo digital, muito fortemente a partir dos anos 2000, a 

relação com a atualidade ganha nova conotação. Jornalistas têm sido pressionados a 

buscar alternativas para o processo de coleta e formatação de informações para atender 

às novas exigências do público (mais ativo e participativo). As novas tecnologias 

pressionam a participação ativa do público e a democratização das formas de acesso ao 

espaço público midiático. O jornalista profissional parece vivenciar um momento de 

indefinição e redefinição de novos valores (PEREIRA E ADGHIRNI, 2011, p. 39) 

O jornalismo, como campo voltado para produção de informação sobre a 

atualidade, tem no furo sua urgência pela renovação, provocando em seus agentes a 

busca pela novidade como forma de distinção (GOMES, 2007).  Os campos forjam seus 

próprios bens simbólicos em referência tácita à história de suas estruturas internas e, a 

partir daí, se tornam destinados a deciframentos e condições desiguais de aquisição 

pelos agentes (BOURDIEU, 1998). 

Bourdieu (1998) exemplifica como a estrutura do campo religioso organiza-se 

em torno da oposição entre o profeta e o sacerdote e como esta relação se constitui um 
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dos princípios fundamentais de estruturação do campo de produção e circulação dos 

bens simbólicos (BOURDIEU, 1998, p. 119). No campo científico, a produtividade de 

uma disciplina em seu conjunto ou a produtividade diferencial de seus diferentes setores 

regem o acesso à notoriedade e se configura como fator estruturante do campo, aliado à 

posição dos diferentes produtores na hierarquia própria (BOURDIEU, 1998, p.167). 

 

Atualidade 

No campo jornalístico, a força da atualidade atua na produção do sentido do 

campo, sendo apontado pelo sociólogo alemão Otto Groth como uma das quatro 

características centrais operando na Ciência dos Jornais – aquilo que nomeia de 

Jornalística. As quatro características são: a) periodicidade, b) universalidade, c) 

atualidade e d) publicidade.  

Na atualidade está a sua tarefa mais urgente, a força mais potente do campo. Isto 

raramente foi negado na teoria e na prática. A atualidade como característica essencial 

do jornal permaneceu via de regra incontestada. (GROTH, 2011, 144) 

Franciscato (2003) aponta que todas as atividades executadas rotineiramente 

pelos jornalistas e contidas nos produtos jornalísticos trazem a marca da gestão do 

tempo presente, o que caracteriza o jornalismo uma prática simbólica específica na 

sociedade. O pesquisador ainda aponta que a temporalidade do jornalismo se refere a 

dimensões diferenciadas da experiência social, ganhando sentidos próprios no âmbito da 

experiência da dimensão pública da vida social e apresentando-se como uma categoria 

operacional na produção do conteúdo noticioso. 

A atualidade tem a força do que é presente ou tem relação direta com esta 

unidade de tempo. Algo que acabou de acontecer. Tem a força imperativa da urgência. 

Por outro lado, a novidade não carrega um conceito temporal. Esta é uma relação direta 

entre o sujeito e o objeto. Algo que pode ser uma novidade para um determinado 

indivíduo, também pode ser um acontecimento ocorrido no passado e de conhecimento 

para uma grande quantidade de pessoas. No entanto, novidades sempre despertam 

interesse. Possuem a força de uma descoberta. São excitantes, aguçam sentidos. 

(GROTH, 2011, p. 145) 

O conceito de atual-novo de Groth define o furo jornalístico. Algo que carregue 

a força da atualidade conjuntamente à excitação de uma descoberta relevante. Um fato 

não se sustenta apenas por ser atual. Mas, ganha força se for atual e revelar uma 

descoberta com desdobramentos e impactos sociais presentes.  
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O atual, como uma mera relação temporal (quando é ao mesmo 
tempo o conhecido, o habitual), apesar de toda sua relevância 
para as pessoas, não tem em si o sensacional, o excitante, como 
o atual-novo tem. [...] Por isso, o âmago do conteúdo é o atual-
novo, ele é o mais valioso para o jornal (GROTH, 2011, p. 
144). 

 

Embora Groth considere a excitação do público frente a um fato atual-novo 

como uma variável na composição do fazer jornalístico, nas disputas internas do campo, 

Bourdieu considera o furo como um capital muito mais relacionado à honorabilidade 

profissional.  

Nesta lógica, a autoria do furo provoca ganhos necessários para o produtor da 

informação, colocando-o sobre um sistema de fontes influentes e bem informadas, com 

capacidade de produzir efeitos na realidade a partir do que escreve (GOMES, 2007). A 

busca pelo furo é assimilada pelos jornalistas e passa a fazer parte de seus mecanismos 

intrínsecos. O jornalista distribui as informações em duas: as inéditas e as ultrapassadas. 

É preciso conhecer o que a concorrência tem publicado para buscar as notícias novas 

(FERREIRA, 2002). 

 

Habitus 

Esta busca pelo furo, assimilado até pelos jovens jornalistas recém-ingressos nas 

redações, recai no conceito de Bourdieu sobre habitus, o qual ele nomeia como um 

conhecimento adquirido, o conhecimento prático, que não tem necessidade de raciocinar 

para se orientar e se situar de maneira racional no espaço (BOURDIEU, 1998, p. 62). 

O habitus em Bourdieu se configura no modo com a sociedade se torna 

depositada nas pessoas sob a forma de disposições duráveis, ou capacidades treinadas e 

propensões estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, que então as 

guiam nas suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações do seu meio 

social existente (WACQUANT, 2017).  

Bourdieu (1998) entende o habitus como um saber constituído e não dado. A 

construção deste habitus, por sua vez, é alimentada por elementos que constituem o 

próprio campo e disposições estruturadas e estruturantes que orientam seu sentido 

prático. Em Bourdieu (2004) o habitus é apresentado como sistema de disposições para 

a prática e um fundamento de condutas regulares, que faz com que os agentes que o 

possuem comportem-se de uma determinada maneira em determinadas circunstâncias. 
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O habitus é uma lógica prática determinada pela repetição cotidiana (BOURDIEU, 

2004, p. 98)  

A repetição dessa práxis garante que o saber seja apreendido por jovens 

profissionais que se aventuram no ambiente das redações. A rotina traz as noções das 

regras e delimitações da área, bem como as condições de produção. Apurar uma 

denúncia, ligar para as fontes, ouvir novas versões da mesma história constituem-se em 

hatibus que se renovam no dia a dia de trabalho de qualquer jornalista de redação. A 

repetição diária, inerente a certa produção jornalística, e, em menor grau, a semanal, 

enseja ou talvez force a inculcação de associações entre o fato e a notícia que se 

naturalizam, se enrijecem, se cristalizam. Aprendizado sui generis porque dispensa 

reflexão (BARROS FILHO e MARTINO, 2003, p.113). 

(...) todo habitus é um tipo de saber prático, ou seja, de 
conhecimento  voltado para ação, para a práxis. Assim, dada 
uma certa situação, essa práxis pode ser precedida de um 
cálculo, de uma reflexão consciente com base em efeitos 
presumidos e fins a alcançar. Nem sempre, no entanto, esse 
cálculo é necessário. A observação repetida de situações, 
constatadas como análogas, pode produzir no agente social uma 
reação espontânea, não refletida. (BARROS FILHO e 
MARTINO, 2003, p. 114) 

 

Ferreira (2002) pontua como o habitus profissional é um elemento motriz que 

forja a fabricação das notícias. A conquista do público; a busca pela dimensão nacional 

e histórica nas abordagens; o apelo emocional; a clareza do jornalismo; o equilíbrio na 

cobertura são aspectos presentes no jornalismo, extrapolando a única exigência da 

atualidade.  

Ainda que as notícias mais novas e impactantes sejam sempre as mais buscadas 

e valorizadas, um jornal não é feito de furos todos os dias. Pela própria lógica, como os 

fatos se desenrolam e demoram a produzir desdobramentos, os meios de comunicação 

precisam encontrar estratégias para manter suas páginas aquecidas com temas 

interessantes de acordo com sua rotina de publicação -- diária, semanal, quinzenal, 

mensal (GROTH, 2014).  

O jornalista, de uma maneira geral, organiza sua rotina em busca das notícias 

mais novas, representativas da atualidade -- fator estruturante do campo jornalístico. 

Esta análise, embora correta, ignora nuances previstas no funcionamento de editorias 

especializadas, na qual nem sempre as notícias mais buscadas são necessariamente os 

furos. As diferentes editorias vão estabelecer um conjunto de saberes e habilidades 
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desenvolvidas no intuito de aprimorar o trabalho e manter uma melhor relação com o 

campo de cobertura. Esse saber se transforma em habitus gerando a continuidade da sua 

herança ao ser passado para nos novos repórteres contratados para a editoria (BARROS 

e MARTINO, 2003). 

Deste modo, é possível estabelecer uma relação na qual o campo de cobertura 

(política, economia, esporte, cultura) influencia o trabalho do repórter para além de ser 

um tema que ele precisa compreender, questionar, traduzir e escrever sobre. O próprio 

campo de cobertura vai exigir competências do repórter, moldar sua rotina e estabelecer 

um grau de prestígio dentro do veículo no qual trabalha, além de exigir uma série de 

habilidades específicas para melhor sobrevivência no ambiente profissional. 

Na editoria de esportes, muitas vezes, o próprio habitus profissional de 

adequação da cobertura determina uma lógica de funcionamento que privilegia mais 

outros aspectos tidos como necessários, tais quais a edição, a originalidade, a ‘sacada’ e 

o humor, que necessariamente o furo. Vamos demonstrar ao longo deste capítulo, que, 

embora seja um elemento estruturante, o furo não é a única forma de distinção e capital 

simbólico buscado pelos agentes do campo jornalístico – sobretudo na imprensa 

esportiva.  

3.1 – A manchete e o segundo time 

A partir do entendimento da atualidade como elemento estruturante do campo 

jornalístico e do furo como capital simbólico do mesmo, em uma primeira leitura seria 

fácil supor que toda manchete de um jornal impresso é quase sempre ocupada por uma 

informação exclusiva obtida por um repórter, independente da editoria que esteja 

filiado. Partindo deste raciocínio, o furo e a manchete seriam elementos p róximos que 

se confundiriam com frequência. 

No entanto, não é exatamente assim que ocorre. A experiência deste pesquisador 

enquanto repórter dos jornais A Tarde, de Salvador, entre 2009 a 2013, e na condição de 

correspondente da Folha de S. Paulo, entre 2013 a 2014, e coordenador do portal Aratu 

Online, de 2015 até o fim de 2017, indicam pesos distintos no funcionamento desta 

engrenagem na escolha das manchetes. Nem sempre o furo de uma editoria é 

necessariamente a manchete de um jornal ou destaque na  home de um portal.   

Nos impressos, por dia, há apenas uma manchete por edição. Este é o espaço 

mais relevante da publicação, onde os repórteres disputam para ter suas reportagens 

estampadas. No entanto, na mesma primeira página, principalmente dos periódicos que 
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mantém o tradicional formato standard (de 55 centímetros ou 22 polegadas), existem 

outras sessões em graus menos elevados de valorização: a submanchete; as chamadas da 

primeira dobra da página; a foto destaque – cada qual com um peso diferente de 

distinção em relação às demais22.  

Desta forma, entendemos a manchete como um capital simbólico no campo do 

jornalismo impresso por atender a critérios de distinção e fazer parte do sistema de 

crenças dos agentes que a valoram como algo importante e a ser buscado; além de um 

elemento que ajuda a estruturar o habitus dos jornalistas em suas rotinas produtivas. No 

digital, a mesma lógica seria transposta para o destaque da home page, enquanto que na 

televisão e no rádio a disposição do espelho (que orienta a ordem de apresentação das 

reportagens no ar) indicaria, aliado ao tempo de cada matéria, qual o assunto mais 

importante do dia. 

Na economia geral de funcionamento de jornais, sites, televisões e rádios, os 

agentes (repórteres, editores, chefes de redação, editores chefes) fazem investimentos, 

buscam capital e amealham prestígio quando sua editoria ‘emplaca’ o assunto mais 

destacado do veículo no dia – o que se configura a certeza do trabalho executado com 

excelência e reconhecimento dos pares. Nesta equação em particular, o lucro monetário 

não é elemento prioritário. Os valores em disputa são outros: capitais fundados no 

interior do próprio campo, que mantém sua autonomia relativa e a crença específica que 

o sustenta (BOURDIEU, 1989, p. 69). 

Nos jornais tradicionais, os chamados quality papers, as editorias de política, 

economia e internacional estão mais predispostas a estampar manchetes que esportes, 

cultura e tecnologia, por exemplo. Salvo, claro, eventos excepcionais que rompem a  

rotina estabelecida e propõe modelos diferentes do usual (a exemplo de uma Copa do 

Mundo ou Olimpíadas23). A editoria de esportes nos quality papers, em via de regra, 

possuem menos prestígio que os cadernos dedicados à política, economia e 

internacional. Tal situação se inverte nos jornais populares, nos quais o esporte assume 

um protagonismo e as demais editorias citadas sequer existem ou, para existir, passam 

por reformulações de sentido (o caderno de economia, nos populares, se transformam 

                                                                 
22

 Modelo baseado nas capas dos três principais jornais impressos do Brasil por número de anunciantes / 

leitores / relevância, respectivamente: Folha de S. Paulo; Estado de S. Paulo e O Globo. 
23

 Bourdieu (1997) entende o campo de produção de uma Olimpíada mu ito mais como um espetáculo 

televisivo e um instrumento de comunicação e market ing, portado de relações objetivas entre os agentes e 

as instituições comprometidos na concorrência e comercialização das imagens e discursos sobre os Jogos.  
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em economia doméstica; política não aparece como uma sessão fixa e assuntos 

internacionais são abordados, muitas vez, como fait diver). 

Em entrevista a esta pesquisa, o editor coordenador de esportes do Jornal A 

Tarde, Luiz Teles, explicou a lógica de funcionamento da editoria em um quality paper 

local, pontuando as editorias mais prestigiadas e a lógica de funcionamento para 

alcançar a manchete de um jornal. 

Sem dúvida nenhuma a editoria prestigiada aqui é a política. 
Diria que a economia vem em segundo lugar. E o esporte tem o 
seu espaço. Todo dia, praticamente, esporte tem espaço na capa. 
O esporte nas segundas-feiras e nos pós-jogos tem espaço na 
capa com foto e, geralmente, espaço destacado. Há pouco 
tempo com dois megaeventos, dois maiores eventos esportivos 
do mundo (Copa e Olimpíada) e Salvador teve participação 
importante... A Bahia teve participação importante, né? Então o 
esporte ganhou muito espaço importante durante esse período. 
Mas, ainda hoje, é muito raro nos não termos espaço na capa  
do jornal nem que seja para uma chamada. E geralmente nós 
temos uma chamada com foto. Mas ter espaço na manchete é 
muito raro. Mas sempre foi. A não ser um momento de título, 
um momento de  rebaixamento, um momento em que o esporte 
se misture com outras editorias, como aconteceu muito durante 
a Copa, ou as Olimpíadas. Então assim, fora isso, é muito raro o 
esporte sozinho emplacar manchete. (TELES, entrevista, 
set.2017). 

 

Para tornar ainda mais complexo este cálculo, diante de um furo de um repórter 

e uma informação pública e de acesso da concorrência, muitas vezes, o secretário de 

redação, responsável por fechar a primeira página, opta em colocar como principal 

destaque a segunda opção. Wolf (2008) aponta o desencorajamento das inovações na 

seleção das notícias como um elemento intrínseco à concorrência, que contribui para 

semelhanças entre veículos na cobertura informativa, além da escolha programada de 

notícias em destaque por se saber que serão estas também as primeiras opções da 

concorrência. 

Para além da uniformização como efeito da concorrência, entendemos esta 

variação do peso das editorias em um veículo a partir do conceito de contrato de leitura 

(VERÓN, 2005). Neste modelo, Verón conceitua a existência de um acordo tácito 

proposto pelos meios de comunicação com seu público modelo. 

Todo suporte de imprensa contém seu dispositivo de 
enunciação: este último pode ser coerente ou incoerente, estável 
ou instável, adaptado a seus leitores ou mais ou menos 
inadaptado. No caso da imprensa escrita, denominaremos esse 
dispositivo de enunciação o contrato de leitura (VERÓN, 2005, 
p. 218) 
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Na formalização deste contrato, uma mídia (seja ela jornal, rádio, TV, site) deve 

obedecer três condições: a) propor um contrato que articule os interesses com a 

dinâmica dos seus leitores. O objetivo é estabelecer uma ligação discursiva direta co m 

público; b) O contrato deve evoluir para acompanhar a evolução sócio-cultural de seus 

leitores, a fim de manter e considerar possíveis mudanças que possam ocorrer no perfil 

deste público e que possam levar a modificações no próprio contrato; c) A mídia deve 

modificar o contrato, se a concorrência com outros suportes assim o exigir. Além da 

relação com os leitores, a relação que uma mídia estabelece com outras traz implicações 

para o contrato proposto. (VERÓN, 1987, p.206). 

Desta forma, operando na lógica do contrato de leitura, quando Folha de S. 

Paulo, O Estado de S. Paulo ou o Globo, três dos principais qualitys brasileiros, 

assinalam em suas manchetes assuntos relacionados à economia, política e internacional 

em detrimento a esporte cumprem um contrato de entrega com o leitor no intuito de 

priorizar assuntos tidos como sérios, sóbrios e de grande interesse nacional. 

Em seus estudos, Bourdieu também reconhece a variável da diversidade do 

público como um elemento que molda os produtores da notícia e a produção de bens 

simbólicos. 

O desenvolvimento do sistema de produção de bens simbólicos 
(em particular, do jornalismo, área de atração para os 
intelectuais marginais que não encontraram lugar na política ou 
nas profissões liberais), é paralelo a um processo de 
diferenciação cujo princípio reside na diversidade dos públicos 
aos quais as diferentes categorias de produtores destinam seus 
produtos, e cujas condições de possibilidades residem na 
própria natureza de bens simbólicos. (BOURDIEU, 1992, p. 
102) 

 

 Quando a Folha destaca no slogan “um jornal a serviço do Brasil”, em sua 

condição de veículo de imprensa, firma com o público a necessidade de tratar de 

grandes temas nacionais. O público, por sua vez, cria expectativa sobre este tipo de 

reportagem e, seja como assinatura ou em bancas de jornal, vai até a publicação no 

intuito de encontrá- las. Essa relação dialética impõe temas hierarquicamente superiores 

a outros, redistribuindo no campo jornalístico graus de importância (prestígio) por 

editoria. Neste sistema estabelecido, nos quality papers, a editoria de política, por 

exemplo, tem mais importância que esporte. Isto justifica o porquê de um assunto de 
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política, mesmo de acesso público da concorrência, ter uma predisposição maior do que 

um assunto de esporte para ser a manchete no dia seguinte.  

O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um produto seja um 

espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao leitor; uma paisagem, de 

alguma forma, na qual o leitor pode escolher seu caminho com mais ou menos 

liberdade, onde há riscos nos quais ele corre risco de se perder ou, ao contrário, que são 

perfeitamente sinalizadas (VERÓN, 2005, p. 220).  

No manual de redação da Folha de S. Paulo, vendido livremente pelo próprio 

jornal e publicado pela sua editora Publifolha, há uma sistematização dos níveis de 

hierarquia e importância das notícias para o jornal. Elas estão assim estabelecidas, com 

os respectivos exemplos dados em parêntese pelo manual. Em primeiro lugar, assuntos 

de incontestável interesse geral que podem modificar as estruturas políticas, econômicas 

e culturais de uma cidade, país ou do mundo, afetando a história de uma comunidade 

(queda do muro de Berlim ou impeachment de um presidente). Em segundo, notícias de 

utilidade pública, no presente ou numa perspectiva futura. Podem abranger áreas como 

saúde (epidemia), educação (mudança no vestibular), ciência (nova vacina), economia 

(mudança da taxa de juros), legislação (alteração do código penal) ou organização 

urbana (nova lei de zoneamento). Em terceiro, fatos que causam grande comoção 

pública (morte da princesa Diana ou disputa brasileira pelo hexacampeonato de futebol). 

Em quarto, notícias que contém análises originais (a percepção que existe uma relação 

entre a popularização dos programas televisivos e aumento da venda de aparelhos de 

TV) (FOLHA DE S. PAULO, 2013, p. 22 e 23). 

Por esta hierarquia estabelecida pelo jornal, as notícias de esporte aparecem 

apenas na terceira camada, quando são responsáveis por causar grandes comoções 

públicas. Ainda assim, em eventos específicos, como a Copa do Mundo e Olimpíadas 

(ambas com periodicidade definida a cada quatro anos) que envolvem sentimentos 

patrióticos e significados nacionais. A cobertura regular do esporte, com treinos, jogos e 

resultados de campeonatos dificilmente seria levado para os espaços mais nobres da 

Folha, como a manchete, por exemplo. 

Esta escolha estratégica que posiciona o público do jornal e suas reais intenções 

de cobertura, tomada antes mesmo que o jogo da concorrência interna entre editorias 

seja jogado, reflete em decisões práticas que afetam o fazer jornalístico. Observamos 

algumas delas durante a realização desta pesquisa, que, em uma de suas etapas, esteve 
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na sede da Folha de S. Paulo24. São estratégias adotadas que reforçam a predileção e a 

aposta em uma editoria como carro-chefe da publicação em detrimento de outra. Eis 

algumas destas observações: 1) A editoria de política tem mais espaço físico que 

esporte. Enquanto esporte ocupa apenas uma bancada na redação, política possui quatro. 

No modelo impresso da Folha de S. Paulo, no momento desta pesquisa de mestrado, a 

editoria nomeada de “Poder”, que corresponde ao caderno de política, tem entre 6 a 8 

páginas por dia, enquanto “Esporte” apenas duas diárias3. 2) A editoria de política 

possui muito mais colaboradores que esportes. Em esportes são cinco repórteres fixos. 

Em Poder são 13 apenas em São Paulo (sendo nove regulares, dois prestando serviço de 

freelancer e dois repórteres especiais. Além disso, outros dez cobrem política em 

Brasília, local onde o jornal mantém uma sucursal com informações sobre a Presidência, 

Congresso e demais Ministérios. Os correspondentes de Salvador, Belo Horizonte, 

Curitiba e Ribeirão Preto também colaboram com reportagens quase que 

exclusivamente para a editoria de Poder). 3) Política possui maior número de editores 

disponíveis para o fechamento da página que esportes: são quatro de Poder contra dois 

de esportes, além de deadline (horário de fechamento) mais elástico: Poder fecha a 

edição nacional às 21h e a edição de São Paulo a meia-noite. Esporte fecha a edição 

nacional às 20h e a edição paulista às 21h (à exceção em dias de grandes jogos ou 

decisão de campeonato, quando o horário se estende até o fim da disputa). 

Todas estas opções estratégicas ajudarão a estabelecer a imagem do jornal no 

contrato construído com o leitor, ao passo que reforçam e redistribuem competências e 

capital simbólico na construção de honorabilidade profissional. Esta relação interfere 

diretamente no fazer jornalístico e na composição da rotina profissional. 

A noção de jogo citada acima não é uma metáfora desprovida de conceito. 

Bourdieu trabalha com o conceito de jogo e, consequentemente, com sentido do jogo 

para indicar uma concepção da vida social como um conjunto de atividades reguladas 

realizadas por agentes que se orientam uns em relação aos outros em determinado 

espaço social.  

Essas atividades são formadas por uma lógica de competição, concorrência ou 

de luta entre os agentes (jogadores), que dispõem de recursos desiguais (capitais) e 

lutam para manter ou melhorar suas posições dentro do jogo (SEIDL, 2017). 

                                                                 
24

 O pesquisador esteve na sede da Folha de S. Paulo, na Alameda Barão de Limeira, nº 425, no dia 7 de 

novembro de 2016, após agendamento prévio com o editor ajunto de esportes. 
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(...) o próprio conceito de habitus é entendido por Bourdieu ao 
mesmo tempo como sentido do jogo e como o próprio jogo 
incorporado, funcionando como um operador de racionalidade 
prática que fornece ao agente um saber agir aprendido ao longo 
do tempo por meio de sua inserção no mundo social (SEIDL, 
2017, 242) 

 

Nesta disputa de recursos desiguais dentro do jogo, Leandro (2003) classifica a 

editoria de esportes nos quality papers como “segundo time” e explica como esse 

estigma reflete na organização física de uma redação. 

O baixo nível de significância social fica evidente, a 
partir de um ponto de vista geográfico, que marginaliza 
a editoria de esportes ao fundo das redações. É 
sintomático que os jornais frequentados para a 
realização desta pesquisa posicionem suas equipes de 
esportes em locais à parte, distantes dos centros de 
decisão editorial, como se estivessem em uma 
quarentena ou ‘subrredação’. (...) A desvalorização da 
editoria, que junto com a de Polícia, é comparada à 
cozinha do jornal, incentiva a migração dos 
profissionais e reserva aos remanescentes a condição de 
‘especializados em esportes’, quase um estigma, quando 
o jornalista fica muito associado ao setor. (LEANDRO, 
2003, p.41 e 42) 

 

A distribuição desigual de recursos sociais entre agentes de um mesmo jogo 

provoca a probabilidade de haver interesses e investimentos de acordo com a lógica de 

funcionamento de habitus diferenciados. Desta forma, quanto mais for valorizado 

determinado tipo de capital, maior a probabilidade de os agentes mais bem dotados 

daquele recurso atribuírem sentido e investimento naquele jogo social específico, 

cabendo aos demais a busca por estratégias de diferenciação (SEIDL, 2007, p.242). 

Gomes (2007) indica como editorias, áreas, assuntos com menor taxa de 

projeção são considerados secundários por conta da baixa taxa de valor simbólico 

quando repartido o capital entre os agentes do campo. Este câmbio vai definir a tomada 

de posições e definir graus de hierarquia nas escolhas tomadas. 

Por este conceito do jogo e tomadas de decisão a partir da luta ou manutenção do 

capital distribuído, fincado no contrato de leitura de acordo com a natureza do veículo, 

conseguimos designar uma conexão sobre diferentes habitus profissionais estabelecidos 

entre editorias do primeiro (política, economia, internacional) e do segundo time 

(esporte, polícia) nos quality papers. 
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Enquanto as editorias do primeiro time estruturam suas rotinas produtivas para 

conquista de furos, sabedores que terão espaços destinados à manchete nos jornais e 

consequente maior capacidade de gerar repercussão e produzir efeitos na realidade, a 

editoria de esporte se organiza também pela conquista de outros capitais. Embora, com 

isso, não perca a noção da conquista do furo, tendo em vista o poder estruturante da 

atualidade no campo jornalístico. 

No próximo tópico deste capítulo vamos apresentar algumas das principais 

características do habitus profissional do jornalismo esportivo e como estas 

competências favorecem a conquista de outros capitais simbólicos orientados pela 

relação com o campo esportivo e pela conquista da audiência. 

3.2 – Mudança de habitus 

Como visto no primeiro capítulo deste trabalho, a partir dos anos 1930, em um 

processo acirrado com a profissionalização do futebol, urbanização e modernização do 

Brasil, o esporte deixou de ser um assunto relegado a uma classe social específica e foi 

incorporado nas páginas dos grandes jornais como uma temática universal recorrente 

(SILVA, 2006).  

Diante desta nova realidade, os jornais deram tratamento de cobertura diária ao 

tema, contratando e formando profissionais específicos dedicados a entender e traduzir 

o conjunto de regras e significados que formam o esporte. Atualmente o jornalismo 

esportivo está presente em páginas diárias dos principais impressos do país (Globo, 

Folha, Estadão); em revistas especializadas (Lance!, Placar); programas de rádios  

diários (CBN BandNews FM); programas de televisão que tratam especificamente sobre 

o tema (GloboEsporte da Rede Globo, Donos da Bola da Rede Bandeirantes); canais de 

TV fechada (Sportv, ESPN) e domínios na internet voltados a competições, jogos e 

torneios esportivos (GloboEsporte.com, FutebolInterior.com.br, Uolesportes.com, 

Lancenet.com.br)25. 

Embora o mercado tenha uma variedade multimídia e veículos específicos de 

produção de conteúdo, o jornalismo esportivo está longe de ser o mais nobre e 

prestigiado espaço da área. Conforme retrata Paulo Vinícius Coelho 26 , profissional 
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 Por uma maior abrangência deste trabalho adotamos, entre os exemplos, referências de veículos com 

cobertura nacional. 
26

 Paulo Vinícius Coelho é atualmente comentarias do canal Fox Esportes, tendo passado pela ESPN 

Brasil, Folha, Estadão, Lance! e Placar. Escreveu, em 2009, o livro Jornalismo Esportivo, série da Editora 

Contexto sobre jornalismos especializados  
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nacionalmente destacado, a editoria de esporte é historicamente uma das mais 

segregadas dentro do próprio campo jornalístico.  

Não é na editoria de esporte que se concentram os melhores 
salários das grandes redações, mas é para lá que seguem os 
focas, novatos que  chegam sedentos de trabalho e de 
crescimento profissional. É assim desde que o jornalismo 
escreveu sua primeira página. As portas de entrada são as 
editorias de esportes e cidades (COELHO, 2009, p. 27) 

 

O destaque de Coelho evidencia um ponto interessante nos estudos sobre o 

jornalismo e seu funcionamento interno em ambiente de redação. As editorias se 

legitimam em uma escala de hierarquia e prestígio em constante embate por capitais 

simbólicos próprios do campo jornalístico. Neveu (2004) pontua as diferentes editorias 

como uma forma de percepção da realidade no campo do jornalismo, atribuindo 

tratamentos distintos para uma mesma cobertura.  

A editoria funciona também como filtro em função das 
definições implícitas e explícitas que os jornalistas fazem de 
“seus” assuntos. É preciso compreender simultaneamente o que 
uma editoria organizada valoriza e o que ela proíbe (NEVEU, 
2004, p. 84) 

 

Neveu (2004) também ressalta como a proliferação de editorias e de jornalistas 

especializados em um mesmo veículo ajuda a multiplicar feudos rivais em defesa de 

seus respectivos territórios de cobertura. O autor exemplifica um episódio ocorrido na 

Guerra do Golfo, no início dos anos 1990, no jornal francês Le Monde, quando 

repórteres da editoria de Internacional e Economia brigaram pela primazia da 

informação bloqueando publicações para defender seus campos de cobertura. 

Enquanto estão envolvidos na disputa interna por prestígio no próprio jornal 

onde trabalham, os jornalistas estão também circundados pelos seus respectivos campos 

de cobertura. Neles, tratam de um tema específico e, como tal, partilham, relacionam e 

dão novos significados aos campos e agentes com os quais interagem diariamente.  

O jornalismo político, por exemplo, vai se moldar para cobrir os assuntos 

relevantes e se relacionar com os espaços autorizados onde habitualmente ocorrem estas 

discussões (Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional). 

Os horários de fechamento das páginas desta editoria (deadline) vão ser ajustados com 

intuito de contemplar a cobertura e a produção da notícia para que seja publicada no dia 

seguinte. 



70 
 

O mesmo acontece com o esporte. Os horários de fechamento nas redações são  

estendidos para dar tempo ao repórter escreva um relato do jogo (mesmo os mais tardes, 

que começam às 21h45, às quartas- feiras27) e finalize sua edição. Treinos, coletivas, 

apresentação de novos atletas são atividades que o horário de fechamento da editoria 

deve contemplar em sua organização diária. 

O ajuste de horário entre o campo de cobertura e o funcionamento da editoria é 

apenas um elemento que configura o câmbio de relações e diferencia o habitus de 

jornalistas em áreas distintas. Os termos técnicos usados, as fontes autorizadas, a 

liberdade no texto indicam, em maior ou menor escala, a relação da editoria com seu 

campo específico de cobertura (TRAQUINA, 2005). 

Gomes (2007) estabelece na relação entre jornalismo e o campo de cobertura, 

tomando como exemplo a política, na qual as resistências, os filtros e os interesses do 

campo jornalístico impedem que este seja subsumido pelo campo político. O campo 

político disputa a construção na produção da imagem política gerando uma tensão e 

uma competição entre os agentes do campo jornalístico, partido da vantagem deste 

último ter maior controle da esfera de visibilidade pública (GOMES, 2007, p.63).  

No jornalismo esportivo, as tensões e os filtros relacionados ao campo de 

cobertura são considerados menos rígidos, impondo uma agenda de cobertura do campo 

esportivo que o jornalismo se adequa para cobrir. O pesquisador australiano David 

Rowe (2007) classifica o jornalismo esportivo como melhor agência de publicidade do 

mundo, além de afirmar que é um lugar muito mais dedicado à diversão, que de prática 

das funções mais sérias de quarto poder28. 

Rowe pesquisou 37 jornais de 10 países (Alemanha, Austrália, Áustria, 

Dinamarca, Inglaterra, Noruega, Romênia, Escócia, Suíça e Estados Unidos) para testar, 

baseado na Análise de Conteúdo, a frequência das notícias esportivas e a natureza delas. 

Os números da pesquisa mostraram que 58% dos artigos estavam relacionados a relatos 

de jogos, treinos e entrevistas com os atletas, enquanto que um percentual bem mais 

baixo era responsável por assuntos de bastidores, como financiamento do espetáculo 

(3%), política esportiva (5%) e impactos sociais do esporte (2,5%). 

Embora a pesquisa não contemple os jornais brasileiros, a realidade na imprensa 
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 Este é o horário mais tarde dos jogos no futebol brasileiro, ajustado a partir da programação da Rede 

Globo, detentora dos direitos de transmissão. Ela determina que sempre um jogo das quartas -feiras passe 

depois da novela das 21h 
28

 Artigo publicado na Universty of Western Sidney, em 2007, sob o título Sports Jornalism -- Still the 

toy departamento of the new media  (Em tradução do autor: Jornalismo Esportivo – Continuam sendo área 

de entretenimento nas novas mídias?) 
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esportiva do país não foge à regra. Os elementos visíveis (placar do jogo, idolatria ao 

atleta, lesão, transferência entre clubes) ocupam espaços nos veículos brasileiros com 

muito mais frequência que reportagens investigativas ou que desvendem elementos 

escondidos das modalidades em questão.  

Em seu livro de memórias, o jornalista Juca Kfouri 29  cita algumas das 

peculiaridades do jornalismo esportivo e o quanto estas características, por omissão, 

favoreceram o crescimento de figuras perigosas no campo esportivo. 

Eram tempos românticos, nos quais pontificavam, no Rio de 
Janeiro, jornalistas de texto refinado como o pernambucano 
Nelson Rodrigues e o acriano Armando Nogueira (...) Mas eram 
cronistas na acepção do termo, não repórteres, e não se fazia 
jornalismo combativo no dia a dia da imprensa (...) O futebol de 
então também primava pelo romantismo, e o jornalismo 
esportivo acompanhava o clima, o que era compreensível. 
Talvez por isso, no entanto, figuras como João Havelange 
tenham feito sem maiores empecilhos a carreira que fizeram. A 
tendência perdurou até os anos 1960, quando aqui ou ali alguém 
se aprofundava numa investigação e revelava os poderes, 
principalmente do futebol (KFOURI, 2017, p.34) 

 
João Havelange (1916-2016) foi presidente da Confederação Brasileira de 

Desportos (CBD), de 1958 a 1975, e da Federação Internacional de Futebol e 

Associados (FIFA), de 1974 a 1998. Gozou de enorme prestígio na imprensa brasileira, 

mas em 2015 foi denunciado por corrupção pelo FBI (Federal Buerau of Investigation) 

por recebimento de propina de R$ 80 milhões para venda de direito de transmissão na 

Copa de 2002 e 2006. 

Kfouri, no entanto, aponta como o jornalismo esportivo não tinha preocupação 

com esses assuntos e o quanto havia um desestímulo para uma cobertura voltada para os 

bastidores do esporte. 

A imprensa esportiva sempre preferiu investir mais na emoção, 
no jogo, nas contratações e lesões a olhar para os bastidores do 
esporte (...) Argumenta-se sobre a necessidade de um respiro 
quando o leitor chega aos cadernos de esporte, cada vez mais 
raros, por sinal, ou aos programas esportivos. O coitado do 
consumidor de notícias já não suportaria tanta sujeira na 
política, tantos crimes, e precisaria de um oásis (...) Quando 
assumi a direção da Placar, em 1979, já sabia de muitas 
histórias não publicadas porque “não são do interesse do leitor” 
(KFOURI, 2017, P.33-25) 

 

Para além do entendimento do jornalismo esportivo como um respiro na 

                                                                 
29

 Juca Kfouri é considerado um dos principais jornalistas esportivo do país, sobretudo pelo viés crítico de 

sua cobertura. Trabalhou nas revistas Placar e Playboy, do Grupo Abril, no SBT, Globo e atualmente é 

colunista da Folha e comentarista da CBN e do canal fechado ESPN/Brasil 
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composição das notícias, vale a percepção de um agente destacado do quanto o campo 

se atém à promoção do espetáculo em detrimento da busca pelas notícias de bastidores. 

Ao se posicionar pela cobertura dos eventos, ou seja, elementos visíveis do campo 

esportivo, o jornalismo assume uma posição na qual se deixa muito mais pautar pelo 

calendário próprio do campo esportivo que, muitas vezes, por ações próprias do campo 

jornalístico, como a busca pelo furo. 

Dito de outra forma, no dia a dia, em via de regra, a rotina de treinos e jogos se 

sobrepõe a outros assuntos mais elaborados, que se relacionem à política esportiva.  

Barbeiro e Rangel (2006) defendem que a editoria de esportes no Brasil é pautada por 

uma agenda de eventos e dificilmente consegue fugir desta rotina, produzindo um 

conteúdo homogêneo. 

Os jogos são quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo, o 
time treina na segunda, terça e sexta-feira, a televisão transmite 
tudo. Assim, as notícias resumem-se ao jogo que acontece 
amanhã, ou ao que aconteceu ontem. Durante a semana, o 
noticiário fica dominado por esses eventos seguidos das 
entrevistas coletivas dos times de futebol. Não há diferença 
entre as notícias nos diferentes veículos. Alguns conseguem 
dedicar maior espaço aos domingos para fazer um trabalho um 
pouco mais apurado, principalmente na edição (BARBEIRO e 
RANGEL, p. 26) 

 

Bourdieu (2004) estabelece o quanto é próprio do esporte espetáculo – um 

campo relativamente autônomo – enfatizar a virtuosidade da técnica e a operar um 

trabalho de explicitação e codificação deste sentido produzido. Morin (2011) vê no 

desenvolvimento da cultura de massa, a partir da década de 1930, um forte impulso em 

direção ao real de propor mitos de autorrealização, heróis modelos, uma ideologia e 

receitas práticas para a vida privada. Desta forma, o esporte, a exemplo do cinema, do 

culto às celebridades, é um espaço de mitologização e de um Olimpo de vedetes que, 

naturalmente, seduzem a cultura de massa (MORIN, 2011, p.101).  

Os detalhes dos treinos e jogos (codificação da técnica), a narrativa do goleador 

implacável (herói modelo), as histórias de superação no esporte (ideologia prática para a 

vida moderna) estão presentes nos elementos visíveis e não nos bastidores da cobertura 

esportiva – espaço comumente dedicado à política, desmandos de poder, corrupção.  

Desta forma, o jornalismo esportivo se vale muito mais do poder de influência 

dos aspectos imanentes do campo do qual é associado que, muitas vezes, dos valores e 

sistema de crenças próprios do campo jornalístico, do qual é tributário. Ao obedecer o 
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calendário de cobertura do campo esportivo, o jornalismo constitui um habitus no qual 

elege aspectos e enaltece condutas em detrimento de outros. 

3.3 – Sobre a rotina  

Para falar de habitus próprios do jornalismo esportivo precisamos compreender 

algumas de suas routines produtivas. Wolf (2008) caracteriza três fases do newsmaking, 

o processo de produção das notícias: coleta, seleção e apresentação das notícias. Cada 

qual possui rotinas articuladas e processos de funcionamento próprios. Traquina (1993) 

pontua que as decisões tomadas no processo de produção das notícias devem ser 

entendidas no contexto mais imediato da organização no qual o jornalista trabalha. 

Desta forma, por precaução, vamos tomar como parâmetro comparativo o 

processo descrito por dois profissionais entrevistados por este pesquisador. O editor-

coordenador do Jornal Correio, Herbem Gramacho, e o editor-coordenador do jornal A 

Tarde, Luiz Teles. Ambas publicações do estado da Bahia. 

O Correio possui na organização da editoria oito profissionais, distribuídos da 

seguinte forma: um coordenador (responsável por organizar o funcionamento da 

editoria), dois sub-editores (também chamados de fechadores, que passam o texto do 

repórter e elaboram a edição da página) e cinco repórteres – destes, dois estão 

destacados para a cobertura setorizada dos dois principais clubes do estado: Bahia e 

Vitória. O Correio tem cinco páginas diárias de esportes, no formato berlinder (pouco 

maiores que os tabloides e menores que o standard, com 315 por 470 mm).  

Às segundas-feiras, dia posterior à rodada de domingo, dia mais importante do 

esporte – quando competições de futebol (nacional e internacional), Fórmula 1, vôlei, 

basquete, finais de tênis habitualmente acontecem -- o Correio adota uma decisão 

comercial digna de registro. O esporte migra das últimas páginas do jornal para as 

primeiras e passa por significativo aumento: sobe para 13 páginas, contando a capa, 

temática sobre esporte. 

O jornal A Tarde possui uma estrutura mais enxuta. Um coordenador, um editor  

(que acumula a função de setorista do Bahia) e três repórteres – um deles dedicado a 

cobrir exclusivamente o Vitória. Após um momento de crise iniciado em 2014, o jornal 

extinguiu o caderno de esportes que era publicado diariamente e anexou a editoria ao 

segundo caderno, passando a ser publicado junto a Economia e Brasil. Antes,  de 2009 

até 2014, com o caderno próprio, o jornal chegou a ter uma equipe com 12 pessoas (um 

coordenador, dois editores e nove repórteres). Atualmente, o esporte no A Tarde possui 
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duas páginas diárias. Nas quintas e segundas-feiras, há espaço na capa do jornal para 

chamadas dos jogos do dia anterior. 

No funcionamento destes dois jornais locais é curioso observar alguns aspectos 

essenciais do funcionamento da editoria. O jornalismo esportivo segue um calendário 

fixo de acontecimentos já programados. As federações dos campeonatos de futebol 

(vale para outras modalidades também) divulgam a tabela dos jogos com antecedência 

em dias já ritualizados dentro da semântica esportiva: os domingos e quartas- feiras se 

notabilizaram como programações sacralizadas na rotina de hábitos de consumo dos 

amantes do esporte bretão. Os clubes, por sua vez, disponibilizam no início da semana a 

programação de treinos e os turnos onde ocorrerão as atividades.  

Esta vantagem permite ao editor programar a cobertura dos seus repórteres e o 

tema escolhido para abordar em cada evento. Como desvantagem, ele sabe que a 

concorrência também dispõe destas informações e que precisa produzir um material 

original para se tornar mais atraente ao leitor. É a vigilância da concorrência 

(BOURDIEU, 1997, p. 106).  

O Correio, ao adotar a estratégia comercial de priorizar o esporte na segunda-

feira, sucedendo o dia nobre do calendário, denota um sentido da valorização do jogo, 

dos aspectos imanentes do esporte em virtude do bastidor. O mesmo aplicável ao A 

Tarde, que pontua o destaque na capa do jornal sempre em dia posterior às rodadas 

cheias das quartas e domingos. 

Outro ponto que merece destaque é a tradição da setorização na imprensa 

brasileira, quando um repórter fica encarregado de um assunto específico (um clube de 

futebol, Congresso Nacional, determinado candidato à presidência), sendo obrigado a 

acompanhar todo o desdobramento dos fatos relacionados a esta temática e manter um 

grupo de fontes que lhe forneçam informações precisas. A Tarde, mesmo com 

dificuldade financeira e recorrendo ao acúmulo de função de um de seus funcionários, 

não deixa de priorizar a cobertura fixa em um dos principais clubes do estado.  

Para Wolf (2008) a setorização faz parte do processo de coleta dos materiais 

informativos e é elaborado pela necessidade de se ter um fluxo seguro e constante de 

notícias, a fim de confeccionar o produto exigido. A setorização possibilita um canal 

abastecido de informações, que torna o repórter inteirado da organização e dinâmica do 

objeto que o cerca, além de atender a critérios de racionalização do trabalho, redução 

dos custos, redução dos tempos, fidedignidade de quem force os materiais e criação de 

rotina (WOLF, 2008, p.232). 
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Tanto em A Tarde como em Correio, os setoristas de Bahia e Vitória ficam à 

disposição para cobrir os treinos durante a semana, adequando seus horários de trabalho 

de acordo com a programação disponibilizada pelos clubes. Em dias de jogos, 

especificamente às quartas-feiras, os setoristas chegam mais tarde para fazer a crônica 

do jogo. Ou seja, em pelo menos dois dias da semana, em via de regra, não precisam 

exercer o trabalho de apuração de consultar fontes e/ou colher relatos. Estes, por sinal, 

são os dias nos quais ambos os veículos costumam reservar um espaço na capa para 

tratar de esporte – ou seja, dias nos quais o esporte não conquistou o furo ou sequer fez 

esforço para obtê-lo.  

Leandro (2003) pontua desta forma uma habilidade fundamental na composição 

do habitus e execução do trabalho do jornalista esportivo: a capacidade de observação. 

Por meio dela, o profissional consegue capturar uma informação decodificando códigos 

de técnica. Enquanto repórteres de outras editorias precisam perguntar para confirmar 

ou negar eventos ocorridos anteriormente, o jornalista esportivo deriva da sua 

capacidade de constatar situações presentes no momento que observa. 

Além de saber perguntar para extrair as informações precisas e 
ter a agilidade para rabiscar as respostas em um bloco de papel, 
para dali construir o seu texto, o jornalista esportivo precisa ter 
a capacidade de observar e aprimorar esta acuidade a cada 
treino ou competição que cobre, tomando notas dos lances mais 
importantes e da reação de torcedores e jogadores aos lances 
capitais da partida, em um exercício de plena atenção que pode 
durar horas, muitas vezes em silêncio, como fator de 
concentração mental para o trabalho. (LEANDRO, 2003, p. 45) 

 

A capacidade de observação do repórter esportivo está relacionada ao tempo em 

que ocorre a notícia. O jogo de futebol -- ou mesmo um treino -- é um evento 

programado divulgado com antecedência. O jornalista esportivo tem o privilégio de 

acompanhar e retratar o desenrolar de um fato que acontece diante de seus olhos.  

Grandes tragédias que comovem, a exemplo de enchentes, deslizamento de terra, 

queda de avião, muito raramente acontecem com a presença do jornalista in loco. O 

repórter designado a este tipo de cobertura tem que correr atrás do que já aconteceu, 

utilizando artifícios como a emotividade, o detalhamento técnico e os desdobramentos 

do acontecimento para ampliar a cobertura. 

No jornalismo político, uma sessão no Congresso Nacional ou uma tomada de 

decisão de um membro do executivo, geralmente precedida de um discurso público pré-

agendado, também ocorre diante do repórter designado para a cobertura. No entanto, em 



76 
 

coberturas políticas os bastidores têm um peso mastodôntico para entender o contexto 

que envolveu o evento anunciado. O mérito do jornalista é recontar os enredos e 

negociações que motivaram estas escolhas e o que entrou em disputa previamente. 

O poder de observação do jornalista esportivo é, portanto, uma habilidade 

fundamental para rechear seu relato com informações precisas e com maior grau de 

confiabilidade para o leitor. Uma briga entre atletas do mesmo time, a reação da torcida 

a uma substituição indesejada, trejeitos do treinador diante de um gol perdido são 

alguns elementos que reforçam o poder de descrição de uma reportagem esportiva.  

Por sua vez, a setorização traz uma marca importante que também interfere no 

newsmaking. A relação do jornalista com suas fontes. Neveu (2004) se utiliza de uma 

metáfora aquática para ilustrar esta relação dos jornalistas: a ida à fonte para se 

abastecer de um produto, como a água. Mas alerta para o fato da profissionalização das 

fontes permitir uma nova conotação a esta figura de linguagem: o jornalista submerso 

em um dilúvio de informações oferecidas pelas fontes (NEVEU, 2004, p.95). 

Wolf (2008) propõe uma classificação de diferentes fontes que cercam o 

trabalho do jornalista, distinguindo-as em institucionais em oposição às oficiosas; 

estáveis em oposição às provisórias; ativas em oposição às passivas. Wolf sublinha 

ainda que, embora haja uma quantidade de fontes no exercício da coleta de informação, 

o poder econômico e político têm facilidade em ter acesso aos jornalistas marcando uma 

estruturação de reforço da ideologia da notícia a partir de uma relação de poder (WOLF, 

2008, p.235). 

No jornalismo esportivo, a profissionalização das fontes de bastidor vem 

acompanhada de uma peculiaridade da cobertura: a ausência da profusão de fontes 

citadas por Wolf. Esta ausência cria uma idiossincrasia no jornalismo esportivo 

nomeada por Leandro (2015) de hiperfonte. Este conceito dá conta do pequeno universo 

de fontes que o jornalista esportivo tem disponível para obter informações exclusivas 

em primeira mão.  

O dirigente do clube passa então a ser o único que pode confirmar a contratação 

de um atleta, negar uma especulação, ratificar a demissão de um treinador. Em 

comparação com a editoria de política, que tomamos como contraponto pelo seu 

prestígio irrefutável e histórico de publicar notícias exclusivas, há uma gama maior de 

pessoas que podem passar informações essenciais sobre os temas buscados pelos 

repórteres que cobrem as casas legislativas. Em Brasília, por exemplo, são 513 

deputados federais, 81 senadores, sem contar assessores, presidentes de partido, 
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ministros e secretários. 

O jornalista esportivo, em geral, busca três informações exclusivas com os 

dirigentes dos clubes: a) decisão administrativa, relacionada à contratação, premiação 

ou demissão de jogadores e treinadores; b) ação de bastidores que resultem em 

modificações em tabelas de campeonatos, escalações de árbitros e regulamentos de 

competições; c) planejamento de marketing empresarial, com a definição de parcerias, 

orçamento envolvendo a marca do clube e publicação de periódicos impressos ou na 

internet. (LEANDRO, 2015, pg. 56 e 57). 

Ter fontes seguras, confiáveis e disponíveis faz parte do habitus jornalístico, a 

fim de atender a demanda e o horário de fechamento do trabalho. 

O objetivo é o de facilitar a obtenção de informações “seguras” 
para cumprir os prazos industriais, dentro do deadline, o horário 
de conclusão da página, a fim de seguir ao setor gráfico para a 
realização do trabalho final de impressão. (LEANDRO, 2015, 
57). 

 

Por outro lado, nesta negociação diária o repórter enfrenta tensões e desgastes 

que precisam ser administrados. O jornalista pode perder a interlocução com o dirigente 

caso apure uma reportagem investigativa sobre desmandos e indícios de irregularidades 

no clube. Ou, por outro lado, pode escrever um texto influenciado pelo interesse de 

determinado dirigente, propagando uma versão que marca claramente um interesse da 

fonte profissional. 

Esta disputa para manter a credibilidade do veículo e do próprio profissional 

longe da influência da fonte é intrínseco ao exercício do jornalismo. Na editoria de 

esportes, a ausência de uma quantidade maior de fontes oficiais torna a relação ainda 

mais tensa e conflituosa.  

3.4 – “O campeão sai hoje” 

Embora o jornalismo esportivo diário privilegie a cobertura dos jogos, treinos, 

contratação e dispensa de atletas (elementos visíveis do jogo) e encontre dificuldade na 

cobertura de bastidor por uma baixa amplitude na gama de fontes é errado, a partir 

disso, afirmar que na área não há busca por furos ou notícias exclusivas ou, em última 

instância, pretensão por prêmios e reportagens reconhecidas.  

Em 1967, João Máximo foi o primeiro jornalista esportivo brasileiro a vencer o 
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Prêmio Esso30 com uma reportagem intitulada “Futebol brasileiro: O longo caminho da 

fome à fama”. Em 1994, Fernando Rodrigues, conceituado jornalista de política, venceu 

prêmios pela série de reportagens “O voo da Muamba”, cujo enfoque era a negativa dos 

jogadores brasileiros, recém campeões mundiais pela Seleção de futebol em 1994, nos 

EUA, em declarar na alfândega os eletrodomésticos comprados no exterior. Eles usaram 

como argumento a autoridade do título conquistado como forma de burlar as barreiras 

aduaneiras. Em 2005, Leonardo Mendes Júnior foi finalista do prêmio Embratel por 

uma reportagem, intitulada “Ronaldinhos do futuro”, abordando o assédio a jovens 

jogadores brasileiros com menos de 15 anos.31 

As grandes reportagens premiadas produzidas no campo do jornalismo esportivo 

não falam propriamente do esporte enquanto evento ou espetáculo (resultado de um 

clássico, confronto de uma luta de boxe, decisão entre duas equipes de vôlei). São 

assuntos com pano de fundo para grandes dramas humanos, como a fome, o abuso de 

autoridade e exploração infantil. A cobertura cotidiana passa ao largo de ser laureada 

nas principais premiações do jornalismo nacional. 

No entanto, muitas reportagens premiadas em outras editorias também não são 

as produzidas e publicadas no dia a dia. Ou seja, passam por um tempo maior de 

apuração e por uma edição zelosa que impõe marcas distantes da factualidade 

conferindo um caráter de edição especial. A característica própria dessas outras editorias 

é que não há um afastamento marcante entre as temáticas veiculadas diariamente e os 

assuntos levados para as inscrições nos balcões de prêmio.  

Em 2015, o Grande Prêmio Petrobras laureou uma dupla de repórteres da  

editoria de cidades do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, por uma reportagem 

sobre o drama de imigrantes senegaleses e haitianos ao tentar a vida no Brasil. Em 

2014, o mesmo prêmio foi para um trio de jornalistas (também da editoria de cidades) 

do Jornal do Commercio, de Pernambuco, por uma reportagem sobre exploração sexual 

baseando-se nos 80 anos do livro Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre. Um ano 

antes, o prêmio foi novamente para uma jornalista do Zero Hora ao acompanhar, por 

três anos, o drama de uma criança de rua e as facilidades no acesso a drogas em 

contraponto à burocracia do estado em reconhecer o problema e agir efetivamente sobre 

                                                                 
30

 O Prêmio Esso, criado em 1955, já foi considerado o mais importante da imprensa brasileira. Neste 

momento passa por reformulações e não está ativo. Dada sua importância já foi chamado de Prêmio 

Pulitzer brasileiro, em referência ao maior prêmio de jornalismo dos EUA 
31

 Todas estas reportagens citadas foram publicadas em um livro de coletânea da Abraji (Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo), chamado de “11 gols de placa – Uma seleção de grandes 

reportagens sobre o nosso futebol” 
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ele.32   

A difícil vida de imigrantes no Brasil, a exploração sexual e a situação dos 

menores de rua são temas que habitualmente compõe a editoria de cidades dos grandes 

jornais. A reportagem especial, neste caso, não se dá na alteração da temática proposta, 

mas sim no tempo de realização (um deadline de até três anos na reportagem da Zero 

Hora premiada em 2013, por exemplo) e no aumento da equipe dedicada ao tema – até 

três pessoas na produção de uma grande reportagem, como no caso do Jornal do 

Commercio, de Pernambuco.  

Em 2015, a categoria destinada exclusivamente a esportes do mesmo Prêmio 

Petrobras concedeu à Revista Placar a condecoração por uma reportagem sobre herança 

da ditadura militar nos clubes brasileiros, com desmandos de poder, mordaça à 

imprensa e autoritarismos. Em 2014, a Revista IstoÉ ganhou a categoria com uma 

temática sobre o resgate da tradição do arco e flecha em tribos indígenas. No ano 

anterior, a mesma revista venceu com uma reportagem sobre as políticas para 

implementação do rugby como esporte de massa no país.  

Há um nítido deslocamento da temática do jornalismo esportivo feito para 

concorrer a prêmios e aquele impresso no factual. Relações de poder entre dirigentes de 

clubes, resgate de tradições esportivas em tribos indígenas e políticas de fomentos a 

novos esportes não são temas recorrentes nas páginas diárias, onde prevalecem 

escalações, entrevistas de atletas e crônicas de jogos. Todos estes temas estão na seara 

do ‘velado’  (bastidor) e precisam de muito mais ferramentas para que sejam extraídos 

do que a mera capacidade de observação e síntese do repórter (MARQUES, 2014, 

LEANDRO, 2003). 

Tomando a premiação como um capital simbólico distribuído no interior do 

campo jornalístico – uma vez que é reconhecido como elemento de distinção entre 

profissionais, distribuí prestígio e provoca disputa entre os agentes envolvidos no 

campo  – é possível relacionar que o jornalismo esportivo diário tem baixo poder de 

representação nesta contenta. A alternativa é ampliar seu horizonte para pautas que 

fogem da simples promoção do espetáculo esportivo recaindo em assuntos comoventes, 

dramáticos ou que denunciem relações de poder e abusos impostos. 

Longe das manchetes das edições dos quality papers, precisando transmutar e 

                                                                 
32

 Tomamos o prêmio Petrobras como referência por ser, atualmente, um dos mais conceituados no 

campo jornalístico, além de um dos que distribui melhor pagamento por reportagem premiada (R$ 31.800 

ao grande vencedor). Lista dos últimos vencedores pode ser vista na página: 

http://www.premiopetrobras.com.br/show.aspx?idCanal=dgsmoI43uYcdkL0YGOW+Pw 
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elevar suas temáticas para concorrer e vencer prêmios destacados no campo jornalístico 

podemos inferir que o jornalismo esportivo diário, quando trata dos seus temas habituais 

de promoção do espetáculo, é visto como uma editoria menos valorizada ou, como 

define Leandro (2015), um “segundo time”. 

Se o afastamento da temática usual é uma tentativa de diferenciação da 

reportagem de prêmio no jornalismo esportivo, na prática rotineira uma das formas de 

se individualizar da concorrência se dá no processo de edição. O calendário fixo do 

esporte impõe uma igualdade de condição aos veículos no qual todos já sabem 

exatamente quando ocorrerá jogos, treinos, horários de entrevista e, muitas vezes, as 

próprias assessorias dos clubes fornecem estatísticas de confronto e imagens de 

desembarque de atletas. 

A consciência da uniformização da notícia obriga os veículos a procurarem 

alternativas de apresentar jogos e treinos por um viés original, desvinculado da 

informação já imposta pelo calendário. No entanto, na imprensa baiana, nem sempre 

houve esta preocupação. Em nossa pesquisa no arquivo público de jornais da Biblioteca 

Central, localizado nos Barris, em Salvador, encontramos duas manchetes, um dia após 

o outro, que ilustram a notícia factual de esportes sem maiores zelos da edição.  

As capas são do já extinto Jornal da Bahia, do ano de 1974 e tratam da final do 

Campeonato Baiano. Na véspera do jogo, dia 17 de dezembro, o jornal publica a 

seguinte capa anunciando a grande final: 
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Figura 1 – Jornal da Bahia anunciando a decisão do campeonato baiano de futebol do ano 

de 1974 

 

 No dia seguinte, dia da grande decisão, 18 de dezembro, o Jornal da Bahia 

praticamente repete a mesma manchete convocando para a decisão. 

 

Figura 2 – Jornal da Bahia do dia seguinte ainda sobre a final do Campeonato Baiano de 

futebol 

 

Wolf (2008) posiciona o trabalho de edição na perspectiva de recontextualizar o 

noticiário, partindo de uma operação inversa feita nas outras fases do newsmaking, 

momento no qual a notícia é descontextualizada do âmbito social, histórico e 

econômico, político e cultural para ser interpretável na organização do trabalho 

informativo. 

O trabalho de edição se constituí na reinserção dos eventos noticiáveis criando 

relevância e significatividade da notícia (WOLF, 2008, p.259). Desta forma, quando o 

Jornal da Bahia utiliza o imperativo do calendário -- mesmo compartilhado pela 

concorrência -- reforça o caráter da decisão com uso de palavras como “definitivo”, 

“qualquer forma”, concedendo assim um caráter de importância, urgência e 

contemplação presente ao jogo.  

A contextualização do tempo, condensando informações relevantes em fatos já 

ocorridos para justificar uma história de superação ou mesmo de fracasso, faz parte da 

estratégia narrativa da edição de costurar uma história com início, parte central e fim 
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(WOLF, 2008). Neveu (2004) caracteriza os editores como protagonistas responsáveis 

por comandar um caderno especializado e dirigir as propostas de sua equipe de acordo 

com o modelo pretendido e linguagem específica adotada. 

O processo de elaboração de contextualização da notícia é similar ao que 

Possenti (2010) atribui à elaboração e construção de sentido no humor. Neste tipo de 

construção, o relevante é ir além, dizer coisas que extrapolem o próprio texto a partir 

dos materiais de sua constituição. No humor, a história precisa fazer sentido com início, 

parte central e fim – ao mesmo tempo que desconstrói esta narrativa a partir de gatilhos 

acionados que subvertem esta lógica de funcionamento.  

Um bom exemplo de contextualização da notícia em ligação paralela ao humor 

está presente na edição do dia 15 de agosto de 2016, na página três do caderno de 

esportes da Folha de S. Paulo. Para tratar da medalha de prata do ginasta brasileiro 

Diego Hypolito conquistada no Rio de Janeiro, o jornal trouxe o histórico 

contextualizado das últimas apresentações do atleta em Jogos Olímpicos -- em Pequim, 

em 2008, havia caído de cócoras e, em 2012, em Londres, de cara no chão. 

  

Figura 3 – Jornal da Bahia anunciando a decisão do campeonato baiano de futebol do ano 

de 1974 

O histórico do atleta é um elemento construído a partir da contextualização 
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trazida pelo editor da página, com suporte de imagens de arquivo e retrospectiva escrita 

para ambientar o leitor da proposta pretendida. Ao mesmo tempo, o humor está presente 

na quebra de expectativas criada em uma história com começo, meio e fim. Após 

tropeçar no primeiro (de bunda) e segundo (de cara), Diego Hypolito alcança a redenção 

na conquista da medalha.  

O modelo de fracassos e desafios de Hypolito emula a jornada do herói 

(CAMPBELL, 2007), mas com traços humorísticos com o uso do termo “bunda” e com 

a constatação do jornal que finalmente ele conseguiu atingir o minimamente esperado 

por um ginasta: terminar a apresentação em pé.  

Nesta pesquisa, essencialmente, vamos analisar a estratégia da edição vinculada 

aos recursos do humor na tentativa de caracterizar estas escolhas como um bem 

simbólico forjado no interior do campo da cobertura esportiva, gerando distinção e 

prestígio aos que a dominam. No próximo capítulo, vamos explicar a metodologia 

adotada na pesquisa, explicando o corpus, recorte e tipo de análise que seguiremos 

daqui em diante. 
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4.  METODOLOGIA 

 

O corpus de pesquisa são os jornais Lance! e Folha de S. Paulo em dois períodos 

de recorte previamente definidos. Paralelo a isto, aplicamos um questionário de 

perguntas presenciais com nove profissionais da área esportiva em diferentes mídias de 

atuação, entre um período de 22 de setembro a 7 de novembro de 2017. No próximo 

tópico vamos posicionar o público dos dois jornais escolhidos e o porquê de termos 

optado pelos dois na definição do objeto de pesquisa. O objetivo deste capítulo é 

explicar, justificando em pormenores, as escolhas de pesquisa que serão detalhadas no 

capítulo seguinte, de análise. Aqui, explicaremos as razões pelas quais optamos seguir 

determinadas decisões em predileção a outras e quais os operadores e conceitos 

utilizados para captar, investigar e tratar os dados obtidos. 

 

4.1 – Quality x Especializado  

O corpus proposto para a análise são dois veículos de tiragem nacional: o jornal 

Folha de S. Paulo e o Diário Lance!. O primeiro é um quality paper e, o segundo, um 

veículo especializado na cobertura esportiva. A razão da escolha de produtos 

jornalísticos distintos atende ao propósito de comprovar a existência de humor nos 

títulos da imprensa brasileira contemporânea, além de mensurar a frequência em dois 

recortes previa e propositadamente definidos por este pesquisador.  

A escolha de um quality paper e um veículo especializado remonta ao objetivo 

geral da pesquisa. Enquanto hipótese, formulamos que o humor se configura como um 

capital simbólico da editoria de esportes. Seria, portanto, uma técnica almejada pelos 

agentes na produção de sentido e atuaria como elemento de construção de 

honorabilidade profissional. Para tanto, precisa ser um capital compartilhado enquanto 

crença pelos agentes na cobertura do jornalismo esportivo e sendo extensivo a diferentes 

habitus profissionais e mídias distintas (impresso, digital, radiofônico ou televisivo), 

independente da natureza do veículo e da sua relação com o público. 

No mercado dos bens simbólicos da editoria de esporte, o domínio das 

habilidades humorísticas seria um elemento de diferenciação capaz de projetar um 

agente a posições mais elevadas e ajuda-lo na constituição de um nome. Ou seja, em 

tradução, o jornalista capaz de produzir títulos com paródias, sátira, ter, em boa medida, 

o domínio da linguagem informal amealharia poder e vantagens em relação aos seus 

pares.  
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A escolha de Lance! e Folha abre, então, uma relação direta com a gênese de 

nascimento do campo jornalístico, representado na construção de legitimidades a partir 

de dois gêneros de jornais: os de linguagem popular e sensacionalistas e os sóbrios, com 

informações políticas (FERREIRA, 2002).  

Ferreira (2002) posiciona o jornal como um agente social a partir do momento 

em que ele é considerado como um agente de estratégias no interior do campo 

jornalístico. Desta forma, a história de um jornal é a construção do habitus desta 

publicação na busca por distinção no campo. 

Fazer um suporte de imprensa é, antes de tudo, fazer uma 
escolha, uma opção. Esta escolha vai suscitar uma definição de 
prioridades que começa pela vontade de fazer um tipo de jornal, 
de selecionar certas notícias, de escolher uma maneira particular 
de privilegiar um determinado tipo de informação, de preferir 
uma ou várias categorias de leitores. Todas estas e outras 
escolhas se encontram no bojo de uma lógica mais ampla, 
costurada pelas relações comerciais (FERREIRA, 2002, p.251) 

 

Neste ponto, portanto, houve a opção por remontar a história de Folha e Lance!, 

desde a criação, passando pelas principais transformações e constituição dos respectivos 

leitorados. O intuito é entender como tais empresas se estabelecem em polos distintos 

no campo a partir de dados como valor cobrado na venda do produto (avulso e 

assinatura), mapeamento de público e slogan do jornal para, posteriormente, 

compreender estas influências na produção de notícias sobre a editoria de esportes. A 

Folha de S. Paulo foi fundada em 1921 na cidade de São Paulo como Folha da Noite. O 

objetivo era fazer frente ao principal diário paulistano da época, o Estado de São Paulo. 

Em 1925, adota o nome Folha da Manhã33. 

Werneck Sodré (1966) conceitua a criação do jornal no contorno temporal que 

define como surgimento da imprensa burguesa no Brasil. Segundo ele, como sintoma da 

urbanização no país, empresas jornalísticas mal estruturadas e pessimamente geridas 

vão perdendo terreno para jornais organizados e com um processo menos artesanal de 

feitura. 

A criação destes novos jornais, na qual a Folha se insere, tem relação com a 

ascensão da pequena burguesia no país, criando um novo público de consumo na esteira 

da urbanização brasileira. Este processo vai recrudescer a partir de 1930, com a 

                                                                 
33

 Informações contidas no verbete da Folha de S. Paulo no Wikipédia, validado pelo próprio jornal. 

Página completa: https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S.Paulo . 
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revolução e tomada de poder por Getúlio Vargas (1882-1954), responsável por 

reorganizar o estado brasileiro, romper com a tradição agrária de exportação do café e 

iniciar o processo de industrialização no país – ação que será apoiada pela Folha e 

rechaçada pelo concorrente, o aristocrático Estadão (SODRÉ, 1966, p. 410). 

Nascido sobre a égide do moderno, curiosamente, a Folha da Noite se destaca 

nos seus primórdios e no prolongamento dos anos 1930 pela qualidade da caricatura e 

do humor impresso em suas páginas. Pelas mãos do cartunista Belmonte34, o jorna l 

dava vida ao personagem Juca Pato, representação da classe média paulistana que 

protestava contra os desmandos da política e contra o totalitarismo emergente nos países 

europeus – precisamente Itália e Alemanha, com Mussolini e Hitler, respectivamente. 

(SODRÉ, 1966).  

 

Figura 4 - Caricatura de Belmonte na Folha da Noite, percursora da Folha de S. Paulo 

 

Nos anos 1960, a Folha muda sua formação societária e passa por uma nova 

organização empresarial, criando um manual de redação e, com a fusão de outros três 

títulos concomitantemente publicados, passa a se chamar Folha de S. Paulo. Nos anos 

1980 após ampla cobertura da campanha das ‘Diretas Já’ – que pedia, em 1984, o 

retorno do voto direto para presidente, suprimido desde o golpe militar de 1964 --, a 

Folha se consolida como principal jornal impresso do país mantendo a liderança até o 

início dos anos 2000.  

                                                                 
34

 Segundo Werneck Sodré, Belmonte era o apelido do cartunista paulista Benedito Bastos Barreto (1897-

1947), ex-estudante de medicina que largou o curso para se dedicar às artes. Ele foi responsável por criar 

Juca Pato, figura que conquistou a simpatia dos leitores por enxergar no personagem “sua própria figura 

sofredora”. 
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Pelos dados do IVC de 201635, os mais recentes que esta pesquisa teve acesso, a 

Folha é hoje o terceiro maior jornal brasileiro em circulação, ficando atrás de O Globo, 

do Rio de Janeiro, (que possui 169.673) e do popular Super Notícias, de Minas Gerais, 

primeiro colocado com 213.950. A tiragem da publicação paulista é de 159.234. 

Na circulação digital, no entanto, pela mesma aferição do IVC, a Folha ocupa o 

primeiro lugar, com 150.464 assinantes. O slogan adotado pela Folha, que estampa suas 

edições impressas diárias, logo abaixo do nome da publicação, destaca em letras 

vermelhas sua proposta diante do público: “Um jornal a serviço do Brasil”.  

 

Figura 5 - Capa da Folha do dia 4 de setembro de 2017. Logo abaixo do nome, em 

vermelho, o slogan da publicação 

 

Importante observar como os dados de circulação de um veículo forjam o 

julgamento de legitimação do mesmo no interior do campo. Isto desloca o sucesso 

democrático (de informar o cidadão) para o sucesso comercial (o jornal mais vendido, 

de maior tiragem). Esta dinâmica concede aos institutos de verificação de circulação 

poder de representar o julgamento das empresas no interior do campo (FERREIRA, 

2002, p.247).  

Além do jornal e do site, o Grupo Folha possui também instituto de pesquisa de 

opinião (DataFolha), agência de notícias e imagens (FolhaPress), editora de livros 

(PubliFolha) e um jornal popular local (Agora São Paulo). O caderno de esportes é um 

dos suplementos da Folha publicados diariamente. A organização definida é a seguinte: 

  Primeira Página, Opinião (inclui a seção de artigos 

“Tendências/Debates” e o “Painel do Leitor”), Painel, Poder e Mundo 

 B: Mercado (inclui a coluna Mercado Aberto) 
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 Os dados foram requisitados e cedidos pelo IVC à doutoranda Clarissa Viana, aluna do 

PósCom/UFBA, e gentilmente repassados para este pesquisador. 
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 C: Cotidiano, Saúde, Ciência, Folha Corrida 

 D: Esporte 

 E: Ilustrada  

Em 2017, a assinatura anual da Folha de S. Paulo é de R$ 1.077,00 (e pode ser 

dividida por 6x de R$ 179,50). Há opção de assinatura mensal, por R$ 99,00. A 

assinatura da Folha Digital (que possibilita a leitura de reportagens do site e abre uma 

plataforma que simula a leitura do jornal impresso) custa R$ 29,90, o mês. O jornal 

mantém o formato standard (de 55 centímetros ou 22 polegadas). 

Em 2007, o jornal, por meio do seu instituto de pesquisa DataFolha, traçou um 

panorama do público e divulgou em formato reportagem, como convite ao mercado 

publicitário. O leitor típico da Folha, aponta a publicação, é descrito como “no topo da 

pirâmide da população brasileira: 68% têm nível superior (no país, só 11% passaram 

pela universidade) e 90% pertencem às classes A e B (contra 18% dos brasileiros). A 

maioria é branca, católica, casada, tem filhos e um bicho de estimação. A maior parcela 

dos leitores tem entre 23 e 49 anos, é usuária de internet, faz exercícios e frequenta 

restaurantes, shoppings, cinema e livrarias”36. 

Quatro anos depois, em 2011, a Folha atualizou os dados e os publicou na 

seguinte reportagem “Leitor da Folha é ultraqualificado, mostra pesquisa” 37 . Esta 

publicação consta no site da empresa na sessão nomeada “Sobre a Folha”. Nos novos 

números, o jornal situa seu leitor “no topo da pirâmide social. No caso do impresso, 

41% fazem parte da classe A, contra 3% na população em geral. Três quartos fizeram 

faculdade e 24% também a pós-graduação; no país são 13% e 2%, respectivamente”. 

As atividades jornalísticas da Folha são regidas por um manual de redação, 

criado em 1984 e já revisado em edições em 1987, 1992, 1997 e 2001. O manual 

orienta quanto ao uso de termos que devem ser adotados pelo jornal (e quais devem ser 

evitados), enaltece e rechaça condutas profissionais, define o papel modelo 

desempenhado pelo repórter e editor, além de apontar a missão e valores do Grupo 

Folha. Especificamente sobre o trabalho dos editores e o uso dos títulos, o tutorial 

disciplina regras e posiciona tendências. 

                                                                 
36

 Leitor da Folha está no topo da pirâmide social brasileira: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1111200715.htm. 
37

 Leitor da Folha é ultraqualificado, mostra pesquisa: 

http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2011/10/991055-leitor-da-folha-e-ultraqualificado-mostra-

pesquisa.shtml. 
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Na Folha (grifo do autor), toda edição obedece a um padrão de 
design formulado no projeto gráfico do jornal. Há regras para a 
titulação dos textos, para a disposição deles, das fotos e dos 
infográficos e para a formatação de diversos elementos que 
compõe o produto final (...) compete à edição buscar as 
soluções mais criativas para expor os assuntos, seja na 
elaboração dos títulos, seja na produção das imagens 
fotográficas e desenhos na composição visual do conjunto (...) 
Títulos subtítulos e lides atraentes e fortes são preocupações do 
editor, sobretudo se houver pouco espaço para a elaboração 
visual de uma página (MANUAL DE REDAÇÃO, 2013, p. 35). 

 

Já o Diário Lance! circulou pela primeira vez em outubro de 1997, com sede no 

Rio de Janeiro. O jornal é voltado inteiramente para a cobertura de esportes e possui 

uma sucursal funcionando também em São Paulo, onde publica conteúdo exclusivo 

sobre os clubes paulistas.  

No mesmo dia de publicação, a versão paulista e carioca se distinguem pela capa 

e ordem de posicionamento das matérias dos clubes – a depender do estado, as 

reportagens são reorganizadas para contemplar o público local. No levantamento desta 

pesquisa, as edições paulista e carioca possuem dez (10) páginas diferentes entre si 

(incluindo a capa). Isto corresponde a uma mudança de 42% do conteúdo por estado nas 

vinte e quatro (24) páginas diárias que saem das rotativas. Durante o período das 

Olimpíadas, o material referente à cobertura dos Jogos era produzido no Rio de Janeiro 

e rodado nas duas praças rigorosamente igual. 

O Lance! chegou a ter também escritórios em Porto Alegre (RS) e Belo 

Horizonte (MG), semelhante ao modelo adotado por Rio e São Paulo na produção e 

encadernação de material exclusivo. Todavia, por falta de viabilidade econômica, 

fechou as duas praças. De acordo com os dados do IVC38 (Índice de Verificação de 

Circulação), de 2016, a publicação ocupa a 25º posição no ranking dos impressos mais 

lidos do país, com tiragem de 28.619 leitores diários.  

É o esportivo mais bem colocado na aferição do IVC e o único que aparece na 

lista dos cinquenta (50) mais lidos. É o segundo entre os impressos de publicação diária 

com temática especializada. Está atrás apenas do Valor – especializado no jornalismo 

econômico – que possui tiragem diária de 36.143 leitores e ocupa o 18º lugar no IVC. 

O Lance! possui edição em formato tabloide (43x28 cm) com vinte e quatro (24) 

páginas. Todas coloridas. Em 2017, é vendido ao preço de R$ 1,50 na banca e a 

assinatura anual é no valor de R$ 872,10 (divididos em até 6x no cartão). A assinatura 

                                                                 
38

 São os mesmo números publicados anteriormente na pesquisa referente à Folha de S. Paulo cedidos 

pelo IVC. 
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da edição digital (que possibilita ler todo o jornal em uma plataforma que simula a 

edição impressa) é ofertada por R$ 162, ano. 

No alto da página dois do Lance!, diariamente, é publicado em letras vermelhas 

destacadas a missão do grupo: “Ser a referência em conteúdo esportivo no País 

oferecendo um jornalismo de qualidade e independente, em defesa dos interesses do 

torcedor e do desenvolvimento do esporte nacional”. 

 

Figura 6 - Missão do Lance! é destacada no alto da página 2 diariamente  

 

O jornal é declaradamente inspirado em outra publicação latina exclusiva de 

esportes. Em 1996, pelo grupo Clarín, principal organização de comunicação da 

Argentina, nasce em formato tabloide o jornal Olé, tendo sua parte gráfica concebida 

pelos espanhóis da agência Case i Associats – os mesmos que, um ano depois, pensaram 

o grafismo do Lance! e definiram também a linha editorial da publicação brasileira 

(STYCER, 2009). 

Stycer (2009) aponta a consultoria da Case i Associats na criação do Lance! 

como pioneira ao modificar uma tradição estrutural do jornalismo brasileiro. O 

escritório, sediado em Barcelona, tinha ingerência na linha editorial de Lance! definindo 

modelos jornalísticos a partir da diagramação. 

Trata-se de uma inversão notável em relação a um valor 
fundamental que a imprensa – e não apenas a brasileira – 
sustentou por boa parte do século XX: o da primazia absoluta 
do texto sobre os demais elementos do jornal. Em todo caso, tal 
inversão de valores estava longe de constituir uma novidade em 
1997, 15 anos depois do lançamento do USA Today, o jornal 
norte-americano que promoveu uma “revolução” no mercado de 
jornais considerados de prestígio ao se apresentar em cores, 
com textos curtos, estritamente informativos, e muita 
informação visual, por meio de fotos e gráficos. O que talvez 
seja um passo além, uma “inovação”, no modelo de trabalho 
que o escritório catalão propõe é a aceitação de que Cases seja 
responsável também por ditar a linha editorial do jornal  
(STYCER, 2009, p. 194)  

 

A exemplo do irmão argentino, o Lance! define-se como um “jornal do 

torcedor” e pretende, a partir do contrato de leitura com seu público, fazer “um jornal 



91 
 

para cima”. Stycer (2009) narra o processo de concepção deste leitor-modelo e as 

estratégias adotadas para definir o público no processo de construção do jornal. 

Segundo o autor, havia uma preocupação em criar um jornal especializado de esporte 

que fugisse do noticiário trazido pelos quality papers. Uma questão norteava este 

momento: por que o leitor compraria o Lance! se poderia encontrar tudo que precisasse 

saber sobres esportes, além de política, economia cidades por um preço equivalente? 

(STYCER, 2009, p. 198). 

A estratégia definida a partir deste desafio foi pensar um jornal que defendesse 

os interesses do torcedor, valorizasse a emoção e utilizasse o humor enquanto recurso de 

aproximação com o público. Stycer (2009) pontua um artifício usado pelo Olé, quando a 

Argentina foi eliminada da Copa de 1998, que se tornou uma referência para o Lance! 

sobre a forma de como tratar grandes derrotas nacionais. No dia seguinte à eliminação 

argentina, diante da Holanda nas quartas-de-final do Mundal, o diário pôs na capa uma 

pergunta em seu título principal: “Quando começa o torneio Apertura?”39, sem fazer 

qualquer referência à derrota que tinha acabado de acontecer ou mesmo ao 

prosseguimento da competição de futebol daquele ano.  

O jornal brasileiro mirava um público jovem, de classe média e de renda elevada 

(STYCER, 2009, p. 200). Números do Instituto Marplan de 200640, o Lance!-RJ possuía 

85% do seu público entre as classes A (14%), B (33%) e C (38%). O Lance!-SP, algo 

bem próximo disso: 87% do público estava situado entre os extratos sociais mais 

elevados da população -- classe A (14%), B (39%) e C (35%)41.  

O nome do produto também foi pensado como parte do posicionamento de um 

jornal para cima, almejando um público selecionado e buscando se diferenciar da 

cobertura dos quality papers. A primeira opção de nome seria o termo Score (placar, em 

inglês), mas o publisher Walter Mattos foi demovido da ideia pelo risco de associarem o 

título da imaginada publicação à palavra “escória”.  

A palavra “Lance”, além de ser um termo em português, indicava a ideia de 

movimento, acontecimento e também remontava a um jargão próprio de vários esportes 

– que não somente o futebol (STYCER, 2009). Houve ainda a opção pelo acréscimo da 

                                                                 
39

 Torneio Apertura é o equivalente ao primeiro turno do Campeonato Argentino de futebol, disputado 

pelos principais clubes do país e que fica paralisado durante a disputa da Copa do Mundo. 
40

 Instituto responsável por levantamento de público entre os jornais brasileiros .  
41

 Números presentes na obra de Mauricio Stycer “História do Lance: Projeto e prática do jornalismo 

esportivo”, p 202-203. 
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exclamação acompanhando o nome, uma inovação estilística que, até então, não havia 

sido adotado por nenhum jornal brasileiro42.  

Em entrevista a Stycer, o gestor da agência Cases explicou a opção pelo uso do 

acento ortográfico no título do jornal. “Com o ponto de exclamação nos aproximamos 

mais da emoção dos estádios de futebol, do grito. Nos interessa muito que o diário tenha 

toda essa vibração” (STYCER, 2009, p.212).  

Mouillaud (2012) entende o nome do jornal como um dispositivo, na qual o 

enunciado toma forma. O francês vê na escolha do nome a pressuposição de um 

discurso coerente que envolverá os títulos da publicação e a relação direta com o leitor. 

O nome-de-jornal não é mais objeto de leitura, torna-se seu 
envelope (...). Constitui o princípio da espera, por parte do 
leitor, de certos enunciados. Firma um pacto com o leitor que, 
por ser implícito, não é, do mesmo, menos significativo (e que o 
leitor sempre pode opor, em uma de suas cartas de protesto, a 
seu jornal, caso, por exemplo, estime que o pacto foi traído. 
Cartas estas que as redações recebem todos os dias) 
(MOUILLAUD, 2012, p.102). 

 

É curioso observar que, embora propusessem um novo formato de jornalismo 

esportivo, com um recorte atualizado de estratégias para um novo público e ousassem 

na contratação de consultorias internacionais, o Lance! tenha adotado exatamente o 

mesmo expediente ortográfico das exclamações usado por Mário Filho, nos anos 1930, 

para exprimir emoção, expressar exageros e exaltar vencedores.  

Outro ponto que merece destaque é observar que, tanto o Lance! quanto a Folha, 

dialogam com públicos economicamente elevados. Não temos os dados mais atuais de 

público do periódico esportivo, no entanto, comparando números de 2006 do Lance! 

com os de 2007 da Folha é possível estabelecer simetrias. Pelo instituto Marplan, 85% 

do público do Lance! é classe A (14%), B (33%) e C (38%). Já a Folha tem 90% do seu 

público fincado na classe A e B.  

A proximidade entre os públicos dos dois jornais fez esta pesquisa tomar outra 

decisão de recorte para aproximar as comparações entre veículos. Escolhemos analisar a 

cobertura do Lance! versão São Paulo, ao invés da matriz, do Rio de Janeiro. A escolha 

parte da dedução que ter dois veículos da mesma cidade – uma vez que a Folha também 

é impressa na cidade de São Paulo e redistribuída para o restante do país – facilitaria 

                                                                 
42

 Atualmente o jornal popular Massa!, do Grupo A Tarde, em Salvador, também faz uso da exclamação. 

O jornal foi lançado em 2010, ou seja, 13 anos depois do Lance! 
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uma análise das reportagens e comparação do discurso humorístico veiculado nas duas 

publicações. 

Na comparação sobre os dois tipos de humor produzidos por Lance! e Folha é 

possível perceber diferentes tratamentos e intencionalidades. Stycer (2009) estabelece 

que o Lance! mirava um leitor de classe média e classe média alta com mais capital 

econômico do que, propriamente, cultural. E isto vai se refletir na criação de seções 

próximas do universo de ficção, no apelo do humor infantil e utilização de um 

vocabulário extremamente coloquial (STYCER, 2009, p. 207). A Folha, por sua vez, faz 

uma escolha de um humor de repertório e, que exige do leitor, aprofundamento cultural 

e conhecimento enciclopédico de interpretação.  

Estas estratégias estão situadas em um aspecto fundamental da lógica do campo 

de produção jornalístico: a concorrência. Os veículos com públicos semelhantes buscam 

diferenças no interior de uma zona de concorrência. Um suporte de imprensa torna-se 

referência em relação à existência de outro e de sua relação com o público (FERREIRA, 

2002, p. 246). 

 Na época da criação do Lance!, a preocupação de seus idealizadores em indagar 

porquê o público compraria um jornal de esportes se poderiam encontrar tudo que 

precisassem em um quality por um preço equivalente, demonstra a construção de 

sentido de um novo veículo a partir do olhar sobre a concorrência. 

Outra forma de medir o impacto da concorrência são as construções dos slogans 

de “Um jornal para cima”, por Lance!, e de “Um jornal a serviço do Brasil”, por Folha, 

que se constituem em estratégias de marketing das empresas e dos produtos em busca 

da diferenciação, fidelização e conquista de novos públicos. Além de demonstrar o 

impacto do mercado no campo jornalístico, as estratégias de marketing funcionam como 

busca por distinção ante o fenômeno da unificação da informação e valoração do evento 

jornalístico (WOLF, 2008; FERREIRA, 2002).  

No próximo tópico detalharemos qual recorte escolhido para analisar nosso 

corpus e a razão desta escolha. O objetivo é estabelecer critérios de análise e demonstrar 

o número de páginas analisadas no período de recorte.  

  

4.2 – Escolha do recorte 

Foram determinados dois períodos de coleta de informação diferentes, de modo 

a não viciar a aquisição dos dados e medir recortes distintos na produção de humor nas 

páginas selecionadas. O primeiro recorte foi entre 5 a 22 de agosto de 2016, que 
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corresponde exatamente ao período de realização da primeira Olimpíada da era moderna 

na América do Sul, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil43. 

O intuito é medir a frequência de títulos humorísticos durante uma grande 

cobertura, na qual ambos os jornais ampliaram número de páginas e quantidade de 

profissionais contratados para realizá- la. O Lance!, usualmente encadernado em vinte e 

quatro páginas (24) páginas, no período olímpico, cresceu para trinta e dois (32). Já a 

Folha, que varia sua publicação cotidiana de esportes entre duas (2) a cinco (5) páginas, 

nas Olimpíadas, saiu das rotativas para as mãos dos assinantes e compradores avulsos 

com doze (12). 

Foram selecionados 176 páginas do Diário Lance! com abordagem dos Jogos 

Olímpicos. Neste período, o Lance! manteve sua cobertura diária dos clubes brasileiros 

de futebol, no entanto, no recorte de pesquisa excluímos esta produção da análise. A 

justificativa é que inexistia, para efeito de comparação com a Folha de S. Paulo, uma 

abordagem equivalente – uma vez que o quality paulista suspendeu a cobertura dos 

clubes de futebol para se dedicar exclusivamente às Olimpíadas. Durante os 17 dias dos 

Jogos no Rio, a Folha produziu 175 páginas sobre os Jogos. 

Por uma opção de simetria espelhada, o segundo recorte contemplou também 17 

dias de pesquisa exatamente entre 5 a 22 de agosto, mas do ano de 2017. Neste período 

não houve a realização de grandes eventos que mobilizassem a cobertura de esporte, 

situando o segundo recorte em um período de funcionamento cotidiano e no rmalizado 

da editoria. Neste recorte, foram analisados 445 páginas do Lance! e 50 da Folha. O 

Lance! teve um espaço muito maior por ter uma produção de 24 páginas diárias, 

enquanto que a Folha variava entre 2 a 5 páginas, por edição. 

4.3 – Valem os títulos 

Nos dois períodos somados (cobertura da Olimpíada + cobertura cotidiana), nos 

dois jornais, foram analisados 670 títulos da Folha e do Lance! em 38 edições. É 

fundamental esclarecer que a opção foi apenas por títulos de alto de página (destaque), 

descartando o conteúdo dos textos jornalísticos da análise. A razão desta decisão 

perpassa por uma observação ainda na fase de exploratória do material em mãos, 

quando se pode observar que os elementos humorísticos (hipérbole, ironia, ditados 

                                                                 
43

 O Rio de Janeiro foi escolhido sede das Olimpíadas em 2 de agosto de 2009, em cerimônia ocorrida na 

Dinamarca após votação do COI (Comitê Olímpico Internacional). O Rio derrotou as cidades de Madri, 

Tóquio e Chicago. As Olimpíadas da era moderna ocorrem desde 1896. 
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populares, exclamações e paródias) estavam, em absoluto, presentes nos títulos e não 

nos textos. 

Os espaços analisados do corpus essencialmente precisavam estabelecer uma 

relação de decisão jornalística. Como esta pesquisa trabalha com a teoria geral dos 

campos, de Pierre Bourdieu, precisava haver um entendimento de um espaço de 

decisões e hierarquias onde o habitus profissional de repórteres e editores estivessem 

claramente contemplados no resultado final. Desta forma foram descartados colunas, 

textos autorais, carta de leitores, recursos gráficos e até charges – espaço onde, por via 

de regra, se notabiliza pela presença do humor no jornalismo. No entanto, estas sessões 

descartadas não sintetizavam o trabalho de apuração de uma notícia por um repórter e 

nem o tratamento final dado pelas mãos de um editor designado. Em outro 

entendimento, não percorriam os espaços de decisão e não partilhavam da busca e 

distribuição dos bens simbólicos forjados no interior do jornalismo esportivo.  

Embora as colunas tragam títulos e textos mais leves, muitas vezes com pitadas 

e criações humorísticas, elas são essencialmente autorais e opinativas. Os colunistas 

possuem lugar de destaque na hierarquia jornalística, em geral, pela longa experiência 

ou acúmulo rápido de capital simbólico (furos e prêmios) na trajetória profissional. 

Alguns articulistas, a exemplo do ex-jogador Tostão44, da Folha, não são jornalistas de 

formação ou nunca escreveram uma reportagem em seu formato clássico, mas 

conseguem transpor a importância que tiveram no âmbito esportivo para as páginas do 

jornal.  

Mesmo com o peso que trazem para estas publicações e um olhar 

eminentemente técnico de quem viveu o dia a dia do futebol (situações, muitas vezes, 

inacessíveis para os jornalistas formados) estes profissionais não estão presentes no dia 

a dia da redação, passando ao largo da vivência cotidiana da editoria e enviando, por e-

mail, os textos que serão publicados no dia seguinte. Sousa (2001) destaca a função da 

opinião entre os elementos que organizam o jornalismo impresso e o caráter especial 

onde ela se configura.  

O texto opinativo é um enunciado jornalístico menos comum do 
que o texto descritivo e o texto analítico. Os jornalistas, 
geralmente, tentam separar a informação (descrição e análise) 
da opinião. A opinião fica reservada a especialistas, colunistas e 
opinantes. (...) A perspectiva do opinante pode ser muito 
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 Tostão foi titular da Seleção Brasileira de 1970, que conquistou o tricampeonato no México e a pose 

definitiva da Taça Jules Rimet. Aquele escrete é considerado um dos mais notáveis já reunidos em toda a 

história das Copas, formado por craques como Pelé, Rivellino, Jairzinho, Gérson e o próprio Tostão 
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subjectiva, resultando unicamente da interacção entre a mente e 
a linguagem. Mas o facto de a opinião não necessitar de se 
basear em factos concretos ou no exame atento da realidade não 
significa o mesmo que deixar de se fazer essa ancoragem à 
realidade. De facto, pode opinar-se com base numa arguta 
interpretação do real (SOUSA, 2001, p. 139-140). 

 

O Lance! diariamente utiliza recursos gráficos para dividir as áreas do jornal 

impresso onde a notícia sobre cada clube será veiculada. Em frente aos escudos, os 

mascotes estão caracterizados em formato estilístico de cartuns, sem referência a 

elementos bélicos que as torcidas organizadas comumente utilizam. Ao invés do nome 

oficial das agremiações, o jornal opta por apelidos carinhosos utilizados pelos próprios 

torcedores para nomear os clubes de suas predileções (o São Paulo vira ‘Tricolor’; o 

Corinthians é ‘Fiel’; Santos se transforma em ‘Praia’ e o Palmeiras em ‘Palestra).   

 

 

Figura 7 - Lance! usa os mascotes dos clubes desenhados para demarcar as páginas de 

cobertura de cada clube  

 

Estes elementos gráficos também foram desconsiderados da análise por fazerem 

parte do pacote gráfico do jornal e representarem também um gênero opinativo. Sousa 

(2001) estabelece que cartuns e desenhos são marcas autorais e particularidades de 

representação da realidade social – ainda que submetidos à linha editorial do veículo 

que as valide e as publique. 

Determinados cartoons podem ser considerados como um 
gênero jornalístico opinativo ou analítico. São eles os cartoons 
editoriais jornalísticos que diariamente vemos na imprensa e 
que procuram, geralmente, representar critica e 
humoristicamente situações de actualidade e/ou protagonistas 
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dessas mesmas situações, tendo por objectivo opinar e 
interpretar a realidade social, transmitindo sobre ela um 
determinado ponto de vista (SOUSA, 2001, p. 514) 

 

Por outro lado, títulos anafóricos com recursos cromáticos e as charges 

acompanhadas de texto jornalístico na tentativa de ilustrá- los foram considerados, 

justamente por entender no uso do recurso um instrumento de reforço de decisões na 

busca da técnica do humor enquanto marca estilística. 

Mouillaud (2012) estabelece por títulos anafóricos os que instituem um presente 

atemporal independente da temporalidade histórica. Geralmente são precedidos de 

artigo e tendem, por estratégia, fazer o tempo do acontecimento perdurar até a 

publicação do jornal. Os títulos anafóricos instituem o horizonte da leitura, que é 

preenchido, posteriormente, por um auxílio propriamente informativo (MOUILLAUD, 

2012, p. 110). 

 

Figura 8 - Página da Folha de S. Paulo do dia 13 de agosto de 2016. Uma charge que 

acompanha uma reportagem com título anafórico foi considerada na análise do humor 

 

Em resumo, as escolhas no corpus estão associadas a elementos presentes nas 

páginas que impliquem na cadeia produtiva do fazer jornalístico e do habitus 
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profissional, partindo de decisões editorias que possam configurar a ação dos agentes do 

campus jornalístico para amealhar capital simbólico.  

Pela compreensão desta pesquisa, deste modo, os títulos são os elementos que 

melhor unificam os critérios indicados para esta análise. Neles estão presentes 

elementos humorísticos (anedota, ironia, hipérbole); representam decisões jornalísticas e 

estratégias que dialogam com o contrato de leitura dos produtos onde foram publicados, 

além de configurar um espaço de disputa por capital simbólico (furo, exclusividade, 

originalidade e, aquele que queremos demonstrar, o humor). 

Os títulos se relacionam com outros elementos paratextuais do produto (foto, 

texto, legenda) para captar a atenção do leitor. Eles funcionam como unidades do 

discurso do jornal do qual são tributários e cumprem, em paralelo, o papel de 

articulação do produto com seu leitorado exprimindo sua estrutura e conjunto de 

estratégias formuladas (MOUILLAUD, 2012, p. 115).  

Para Mouillaud (2012), os títulos representam mais que recursos linguísticos e 

estratégias de convocação. Condensam a própria narrativa e estrutura dos jornais. 

Eis porque o título não representa simplesmente uma variedade 
de enunciado em um corpus linguístico, nem um item no fluxo 
das informações, mas a inscrição do jornal por excelência. 
(MOUILLAUD, 2012, p. 116) 

 

Em ambientes de concorrência, no qual os mesmos assuntos to rnam-se 

compartilhados por diferentes produtos, os títulos cumprem a função de diferenciar 

abordagens, referendar o público almejado e, ao mesmo tempo, produzir sentido. A 

partir desta perspectiva, no próximo tópico deste capítulo, mergulharemos nos estudos 

acadêmicos produzidos sobre humor na cobertura jornalística esportiva para melhor 

situar onde se encontra esta pesquisa e quais avanços possibilita para os estudos nesta 

área.  

4.4  -Estado da arte 

Neste tópico, vamos situar em que estágio se encontram as pesquisas sobre 

jornalismo esportivo, humor e campo jornalístico no Brasil – áreas relacionadas ao 

trabalho desta exploração acadêmica. Tal iniciativa ajuda a compreender o que tem sido 

pesquisado em temas correlatos, além de desanuviar possíveis repetições, enaltecer 

trabalhos cunhados sobre a chancela da originalidade e contemplar avanços nos campos 

de pesquisa. 
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É perceptível um notável “mau humor” na academia quando o assunto é o humor 

no jornalismo esportivo. Em nossa percepção, há uma forte tendência crítica ao 

jornalismo esportivo no que tange o uso de habilidades humorísticas. Dito de outro 

modo, há uma sisudez gestada em teses e dissertações, mais fortemente nos últimos oito 

anos, no estudo de material veiculado pelas editorias de esporte, sejam em quaisquer 

plataforma de análise (impressas, digitais, radiofônicas ou televisivas). 

Especificamente nesta última – a televisão --, a crítica segue em compasso com 

o aumento das escolhas dos objetos de estudo. Ambas percepções, tanto do “mau 

humor” acadêmico, quanto da crescente análise dos produtos estudados, não são 

retóricas e, muito menos, empíricas. Foi tomado como referência o banco de teses e 

dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), disponível na web 45 , utilizando as palavras-chave “humor” e “jornalismo 

esportivo”. Por tal levantamento foram encontrados 360 trabalhos relacionados. No 

entanto, a ferramenta de pesquisa expande a busca para além dos temas requisitados e, 

portanto, desta quantidade, apenas 12,5% (ou, em números absolutos, 45 trabalhos) têm 

relação direta com os verbetes procurados.  

Nos mais recentes, concentra-se uma forte crítica ao jornalismo esportivo da 

televisão aberta. Notadamente, em comum, possuem como corpus o GloboEsporte, 

programa da Rede Globo de Televisão, no ar desde 1978. Em 2009, sob o comando do 

jornalista Tiago Leifert46, o GloboEsporte de São Paulo passou por uma transformação 

de conteúdo, com abordagem para um público mais jovem, mais informal, utilizando 

recursos humorísticos frequentes no contato com sua nova audiência. 

Há dois trabalhos, em destaque, ilustrativos do contexto supracitado. Em 2015, 

pela Universidade de São Paulo (USP), Carlos Henrique de Souza Padeiro defendeu a 

dissertação de mestrado “O predomínio do entretenimento no jornalismo esportivo 

brasileiro”. O autor defende que há um nítido predomínio do esporte espetáculo e que o 

entretenimento esvazia a crítica e desfavorece o exercício do jornalismo de interesse 

público, que deveria contribuir para a transformação da sociedade em todos os setores 

(PADEIRO, 2012, p.8). Padeiro remonta ainda ao conceito de infotenimento na 

produção destes programas (GOMES, 2009; DEJATIVE, 2003).  

Segue-se um modelo pronto e reproduzido sem critério 
a um público que, na visão das grandes empresas 

                                                                 
45

 Disponível em http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses 
46

 O jornalista atualmente não comanda mais a atração esportiva. Se dedica a programas de 

entretenimento da emissora, a exemplo do The Voice Brasil (musical) e Big Brother Brasil (reality show) 
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jornalísticas, enxerga o esporte como mercadoria de 
consumo e diversão (PADERO, 2015, p.12). 

 

Pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Mariana 

Corsetti Oselame defendeu, em 2012, “O fim da Notícia: o “engraçadismo” no campo 

do jornalismo esportivo de televisão”. O corpus assemelha-se ao primeiro trabalho em 

destaque: o GloboEsporte. Desta vez numa análise comparada entre a versão paulista e 

a gaúcha.  

A autora estabelece “engraçadismo”, conceito cunhado pela própria, como um 

fenômeno no qual a função essencial do jornalista já não é mais selecionar, tratar e 

apresentar as notícias em um pacote ao mesmo tempo atraente e informativo, mas, antes 

disso, divertir. Privilegiando a piada em detrimento da informação, o jornalista se torna 

um tipo de humorista. (OSELAME, 2012, p. 17). 

Nesta pesquisa buscamos uma abordagem conceitual diferente. Não priorizamos 

formulações relacionadas ao infotenimento e embaralhamento de fronteiras entre 

informação e divertimento. Na hipótese de admitir o humor enquanto capital simbólico 

do jornalismo esportivo não há uma relação de disputa na qual os elementos 

humorísticos afetem a informação. Queremos demonstrar que o humor é parte da 

engrenagem na composição do campo e um poder estruturante de decisões na editoria 

de esporte, em qualquer mídia de atuação. 

Como um trunfo, ao passo que uma responsabilidade adicional que deve ser 

levada em consideração, ao cabo, com o zelo do carimbo do ineditismo, esta pesquisa 

não encontrou paralelos nesta hipótese formulada com outros trabalhos desenvolvidos 

nos bancos de teses e dissertações com as palavras-chave “humor” e “jornalismo 

esportivo”. 

Se a perspectiva adotada neste tema concede uma aura de originalidade à 

pesquisa, redobra, por sua vez, a atenção do navegante para os perigos de mares turvos e 

de difícil acesso. Para não incorrer em erros ou evitar ao máximo falsas impressões, 

mesmo com premissas que não compactuamos, levamos em consideração a análise feita 

pelas teses e dissertações sobre o GloboEsporte e a presença do humor de forma 

recorrente nos programas esportivos de televisão. 

No entanto, como o conceito de infotenimento já está presente de forma pujante 

nas pesquisas sobre televisão, abrimos outro leque de análise para testar a vitalidade do 

humor em outras plataformas jornalísticas relacionadas à cobertura esportiva. 
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Apostamos na análise do humor em veículos impressos, tendo em vista a gradual 

transformação do jornal de papel e a migração do furo para as mídias digitais. 

Nesta nova perspectiva, o jornal impresso perde a preferência pelo furo 

emergencial do acontecimento e precisa se reequilibrar em novos capitais simbólicos 

produzidos no interior do campo, tais quais exclusividade, profundidade, esclarecimento 

dos fatos, contextualização e, no caso do jornalismo esportivo, conforme acreditamos, 

na produção de uma edição caprichada, que inclui captar elementos humorísticos para 

permear a narrativa do esporte. 

Ainda assim, vale destacar, a opção de análise dos veículos impressos exis te 

apenas para dar mais suporte e respaldo na busca de esclarecimentos quanto ao uso das 

técnicas humorísticas e suas finalidades. Nossa análise se estende para entrevistas com 

editores de jornais, sites, rádios e televisão. Todos eles fornecem valiosas informações 

sobre a rotina jornalística e como o humor ajuda a fundar honorabilidade profissional 

em suas trajetórias no campo.  

4.5 – Análise de Conteúdo  

A partir deste tópico, o objetivo é explicar o uso das metodologias de pesquisa 

escolhidas para analisar os dois corpus (análise de títulos de Folha e Lance! + 

entrevistas com profissionais) e quais pretensões imaginadas a partir destas opções.  

Com intuito de medir a frequência de humor nos títulos de Lance! e Folha, nos 

recortes previamente definidos e justificados antecipadamente, utilizaremos o operador 

da Análise de Conteúdo, em procedimento sistematizado por Laurence Bardin (1977). 

Tal metodologia é originária dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) por interesse do governo americano em identificar o conteúdo de 

publicações jornalísticas e emissões radiofônicas do período bélico, na qual, em um 

mundo polarizado, media forças entre adeptos do Eixo (Nazifascista) e dos Aliados 

(formado por Grã-Bretanha, França, URSS e Estados Unidos). 

Bardin pontua que a Análise do Conteúdo não é uma técnica propriamente dita, 

mas um leque de apetrechos adaptáveis para a pesquisa no campo das comunicações. 

O que se busca estabelecer quando se realiza uma análise (...) é 
uma correspondência entre as estruturas semânticas ou 
linguísticas e as estruturas psicológicas e sociológicas (...) dos 
enunciados (BARDIN, 1977, p. 41). 

 

O uso do operador vai medir a frequência do discurso humorístico nas páginas 

do Lance! e da Folha. O intuito é quantificar a presença durante a cobertura das 
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Olimpíadas, em 2016, e em um período ordinário, em 2017, nos dois produtos. A 

frequência é um importante medidor que estabelece o humor como um recurso 

requisitado de forma regular pelos agentes do campo do jornalismo esportivo. 

No entanto, não é a frequência propriamente dita que determina sozinha o 

discurso humorístico como um capital simbólico. Tomemos como exemplo o furo, já 

consagrado como um bem simbólico estimado no campo. Apenas pela busca da 

frequência, por meio da Análise de Conteúdo, é possível encontrar várias edições de um 

determinado jornal onde não há a presença de furos em comparação com a 

concorrência.  

A inabilidade do repórter; a falta de visão do jornal em apostar ou dimensionar 

determinado assunto; a competência da concorrência em acessar informações exclusivas 

são variáveis que podem explicar esta ausência reiteradas vezes em determinado 

veículo. Ainda assim, o furo não perde sua primazia de moeda almejada pelos agentes 

do campo. 

No humor, fundado como um conjunto de habilidades, a falta de sensibilidade 

do editor; o entendimento que determinado assunto não é propício para uma abordagem 

mais jocosa, a insegurança em apostar nestes recursos podem diminuir a frequência das 

ferramentas humorísticas na análise dos veículos sem necessariamente comprometer sua 

capacidade de conferir status aos agentes do campo.  

A escolha do corpus composto por dois jornais em polos distintos, dois recortes 

em períodos de cobertura com lógicas de funcionamento e públicos diferentes foram 

algumas preocupações tomadas por esta pesquisa de modo a não viciar e nem 

comprometer a análise da frequência do humor  nos produtos em questão47. 

Segundo a tradição dos estudos de Bardin, estruturamos a Análise de Conteúdo 

em três polos cronológicos de pesquisa: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material 

com o tratamento dos resultados e 3) interpretação dos dados obtidos por meio da 

observação do corpus da pesquisa. 

A pré-análise tem por objetivo sistematizar as ideias iniciais e desenvolver um 

plano de análise (BARDIN, 1977, p.95). O primeiro contato com o corpus de pesquisa 

ajudou a compreender a natureza dos dois veículos e suas peculiaridades no tratamento 

das notícias de esporte. A partir deste primeiro contato, por exemplo, foi identificado 

                                                                 
47

 No capítulo IV, de análise, detalharemos este número com exatidão justificando o limite de uma 

margem segura de frequência 



103 
 

que o humor estava presente nos títulos dos produtos e não, como se imaginava 

inicialmente, nos textos jornalísticos.  

Durante a pré-análise constatou-se, tomando como base o recorte das 

Olimpíadas, uma grande quantidade de títulos humorísticos tanto em Lance! quanto em 

Folha. Como era um período extraordinário da cobertura foi feita a opção de ter um 

contraponto comparativo, sendo escolhido um período ordinário, quando os dois 

produtos trabalham com número de páginas regular, além de uma rotina mais próxima 

da usual. 

Ainda nesta primeira fase, a pesquisa optou por estender a análise não somente 

aos produtos definidos. Foi preciso adotar uma nova metodologia para complementar as 

dúvidas que surgiram após o primeiro contato com o material e que não seriam 

respondidas apenas com a Análise de Conteúdo. Para tanto, a pesquisa se estendeu em 

entrevistas com profissionais que atuam em diferentes mídias esportivas e, sobretudo, 

editores de Folha e Lance!  

Na fase seguinte, de exploração do material com o tratamento dos resultados, 

constatou-se a frequência do humor nos dois suportes de mídia e foi necessário 

estabelecer categorias para dividir os registros dos títulos encontrados. Diante do 

material em mãos, classificamos os títulos em três categorias: informativos, 

humorísticos e interativos.  

Por informativos foram acolhidos os títulos com estrutura clássica completa 

(sintagma nominal + sintagma verbal), além da ocorrência das modalidades temporais 

(passado, presente e futuro) (MOUILLAUD, 2012, p. 126).  
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Figura 9 - À esquerda, página do Lance! do dia 7 de agosto de 2016. À direita, matéria da 

Folha do dia 7 de agosto de 2016 

 

Por títulos humorísticos, consideramos incialmente um conceito que distingue 

frontalmente o emprego da técnica humorística na busca pela sua finalidade: o riso.  

Seria errado supor que o teste final de uma piada é provocar ou 
não o riso. Não é necessário entrar na fisiologia e na psicologia 
do riso, já que é amplamente sabido que se pode apreciar uma 
piada sem de fato rir, e que se pode rir por outras razões que 
não seja a compreensão de uma piada (DOUGLAS apud 
DRIESSEN, 2000, p. 254) 

 
Desta forma, os modelos de títulos trabalhados não podem ser considerados pelo 

efeito causado no leitores e sim pelo emprego de habilidades tributárias às unidades do 

discurso humorístico. Definir uma teoria geral do humor é uma tarefa difícil, pois 

envolve aspectos culturais, marcas da temporalidade e contextualizações próprias deste 

tipo de discurso. Possenti (2010) compara o humor à literatura em sua organização de 

possuir gêneros próprios que o definem. A piada é o enunciado mais comum e famoso 

deste discurso. No entanto, enumera outros dispositivos como parte desta unidade geral. 

O jargão, a ironia, a paródia, o aforismo, a hipérbole, a metáfora, o trocadilho são 

elementos do discurso humorístico (POSSENTI 2010, p. 71).  

Como estes elementos são variados e podem ser concebidos em camadas – mais 

de um recurso simultâneo, algo próprio da linguagem humorística – foi adotado o 

conceito de intencionalidade sobre o que Mary Douglas (2000) aponta como teoria geral 

do humor. 
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Algo formal é atacado por algo informal, algo organizado e 
controlado, por algo vital, enérgico, uma erupção de vida para 
Bergson, de libido pra Freud. (...) A piada relaciona elementos 
discrepantes de tal modo que um modelo aceito é desafiado pelo 
aparecimento de outro, que de modo estava escondido no 
primeiro. DOUGLAS apud DRIESSEN, 2000, p. 255) 

 

Adotando o conceito de desorganização de um discurso pré-estabelecido, 

assinalamos títulos humorísticos tanto na Folha como no Lance!, quando havia uma 

expressão intencional de subversão, por meio de algum dos elementos co nsiderados 

consagrados na teoria geral do humor.  

Possenti (2010) pensa o humor baseando-se nas teorias de Propp (1992), que 

entende que, diante de qualquer fato que suscite o riso, o pesquisador deve, a cada vez, 

colocar-se a questão do caráter específico ou não específico do fenômeno em exame, e 

de suas causas. Desta forma, para Possenti, o efeito básico do humor decorre da 

surpresa, e que a surpresa decorre da passagem de um script a outro. O humor se 

manifesta desta forma em quebra de expectativas, ambiguidade, ocorrência de tipos e 

situações baixas e textos incoerentes. (POSSENTI, 2010, p. 121).  

Neste trabalho, adotamos como modelo de definição de humor a partir da 

intencionalidade de provocar o riso (ainda que nem sempre o objetivo seja alcançado);  

de ser expressão intencional de subversão; dialogar com o efeito da surpresa e passagem 

de script; ou adotar modelos consagrados do discurso humorístico, tais quais a piada, o 

jargão, a ironia, a paródia, o aforismo, a hipérbole, a metáfora ou o trocadilho. 

  

Figura 10 - Exemplos de títulos humorísticos do Lance! durante as Olímpiadas do Rio de 

Janeiro (de 5 a 22 de agosto) 
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Figura 11 - Exemplos de títulos humorísticos da Folha durante as Olímpiadas do Rio de 

Janeiro (de 5 a 22 de agosto) 

A última categoria que estabelecemos foi dos títulos interativos. Por títulos 

interativos são considerados aqueles que oferecem maior grau de interatividade na 

relação emissor receptor criando mecanismos próprios de interação (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2004).  

Para Charaudeau e Maingeneau (2004) a abordagem interacionista enfatiza a 

necessidade de privilegiar o discurso dialogado oral, tal como se realiza nas diversas 

situações da vida cotidiana, enfatizando desta forma mais forte grau de interatividade, 

uma vez que, em todos os discursos, implicam certas formas de interação entre o 

emissor e o receptor (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, p. 283).  

A utilização deste discurso, negligenciado nos estudos gramaticais durante longo 

período histórico, remetem a truncamentos, retificações, hesitações e outros 

procedimentos de reparação da linguagem falada, bem como a importância da dimensão 

relacional e afetiva no funcionamento da comunicação humana.  
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Figura 12 - À esquerda, título do Lance! durante às Olimpíadas. À direita, título da Folha 

no mesmo período 

 

Embora a pesquisa tenha tido a preocupação em diferenciar, catalogar e 

quantificar os diferentes tipos de títulos nos corpus estabelecidos, nossa preocupação 

primordial recai unicamente nos enunciados humorísticos. São sobre eles que iremos 

debruçar nossa análise e estabelecer hipóteses e o esforço de comprovação científica. E 

é neste esforço que recai a última etapa do uso da Análise do Conteúdo, na qual se 

insere a interpretação dos dados obtidos por meio da observação do corpus da pesquisa. 

Para tanto, usaremos outros operadores de modo a embasar os resultados 

quantitativos obtidos nesta análise, de modo a não tratar apenas de um dado cru, sem 

um suporte de entendimento do mesmo para além da superficialidade do próprio 

número. Um deles, que explicitaremos no próximo tópico, é a Análise do Discurso. 

4.6 – Análise do discurso 

O uso da análise do Discurso, nesta pesquisa, não cumpre a função de 

aprofundar e entender o discurso humorístico nos enunciados propostos nos corpus 

investigados. O objetivo deste trabalho é configurar o humor como uma habilidade 

capaz de garantir honorabilidade profissional na editoria de esporte e em profissionais 

que atuam direta e decisivamente na produção de sentido do campo esportivo. 
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O trabalho, entretanto, não se bastaria completo se não encarasse a discussão de 

entender os diferentes usos das técnicas adotadas por Folha e Lance! para adequar o 

recurso humorístico em suas páginas de modo a dialogar com o perfil dos seus leitores 

modelos. O próprio esforço dos dois jornais em utilizar a habilidade para públicos 

diferentes é um forte indício de como o humor se tornou uma linguagem estruturante do 

jornalismo esportivo, passando, a depender do veículo, por transformações inerentes de 

adequação, mas sem que sua presença seja questionada ou mesmo diminuída. 

Neste intuito, trabalharemos com conceitos chaves da Análise do Discurso para 

situar os veículos, suas estratégias de enunciação e os contratos de leitura que 

estabelecem com o público modelo. A partir de Maingueneau (2007) vamos aprofundar 

os contextos, as competências enciclopédicas, os scripts, a subversão e a ironia. Em 

Possenti (2010), vamos utilizar as noções de campo humorístico e os diferentes tipos de 

gênero humorístico para caracterizar as estratégias entrepostas. 

4.7  - Entrevista com editores 

Uma das metodologias adotadas por esta pesquisa para medir o grau de 

funcionamento do humor na produção interna na rotina dos profissionais engajados na 

cobertura de esportes foi a entrevista em profundidade. 

Em Duarte (2012) a entrevista em profundidade é um recurso metodológico que 

busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo pesquisador, recolher 

respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter 

informações que se deseja conhecer (DUARTE, 2012, p. 62). 

O objetivo da entrevista nesta pesquisa é classificar, ouvindo profissionais de 

diferentes mídias atuantes no mercado, o quanto o humor é cobrado nas edições diárias 

do jornal; seu papel na formulação de pautas; a interferência direta do uso desta 

habilidade no habitus do jornalismo esportivo; a distinção hierárquica dada pelo 

operador do discurso humorístico no jornalismo; o grau de permissão concedido pela 

direção do jornal para o uso do humor; o sistema de crenças que permeia a editoria de 

esportes, além da percepção na linguagem adotada pelo jornalista esport ivo em relação 

a outras editorias 

A pesquisa fez a opção deliberada por entrevistar apenas editores e cargos de 

comando na organização da editoria. A opção é explicada por algumas decisões 

anteriormente tomadas no curso da formulação metodológica deste trabalho. Por 

entender que são os editores que sugerem, escolhem ou, em última instância, avalizam 
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os títulos; pela observação, ainda na fase de pré-análise, que estão nos títulos (sob 

responsabilidae dos editores) e não nos textos (organizados por repórteres) a maior 

presença de recursos humorísticos; pelos editores estarem em cargos hierárquicos 

superiores no campo podendo, a partir disso, narrar sua trajetória de ascensão 

profissional e mensurar a importância do humor nesta escalada. 

O trabalho fincado na teoria geral dos campos e na economia das trocas 

simbólicas, ambos com base em Bourdieu, permite posicionar o conhecimento de uma 

habilidade como um espaço de consagração e formalização das normas no interior dele. 

Os editores, desta forma, são os sujeitos da pesquisa uma vez que, em via de regra, 

possuem maior experiência profissional. Desta forma, interiorizam as normas e crenças 

do campo e, na formulação da hipótese de pesquisa do humor enquanto capital 

simbólico, estão situados em uma esfera de poder na qual podem interferir diretamente 

na escolha de títulos que vão das gráficas para o leitorado no dia seguinte. 

A edição é a modalidade que permite estruturar narrativamente uma notícia, 

contribuindo para acentuar os momentos de importância, os êxitos e os desvios da 

norma tão próprios e procurados na cobertura jornalística (WOLF, 2008, p.261).  

Wolf também aponta o processo de edição a partir da avaliação que o jornalista 

faz do próprio público do veículo, ao que o autor classifica como profecia 

autoverificada – uma imagem criada a partir de dados e pesquisas de público, mas, por 

falta de um feedback que não acompanha a velocidade das informações e o nível de 

rejeição e/ou aprovação do público a cada cobertura, é também fincada em estereótipos 

criados pelos editores deste mesmo público (WOLF, 2008, p.262). 

Assim, os editores unem o poder de decisão, a compreensão do campo e um 

conjunto de certezas formuladas a partir da própria reprodução de um acontecimento 

como referência para as futuras coberturas (FERREIRA, 2002) 

A própria versão mediática de um acontecimento passado se 
torna referência para um investimento acerca de um novo fato 
jornalístico. Por exemplo, toda manifestação de grande porte na 
França constituída à luz da lembrança de maio de 68; a cada 
novo escândalo de corrupção pública no Brasil, ao 
empeachiment de Collor... Assim, um fato torna-se um 
acontecimento em função de uma lógica interna no campo de 
produção jornalístico (FERREIRA, 2002, p. 246) 

 

As asserções incidem diretamente no julgamento feito sobre o público na 

escolha e seleções das notícias. Se uma notícia já não é muito repetida; se merece novo 

destaque após aparecer na concorrência, se um assunto já não foi suficientemente 
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coberto. Estas escolhas partem, em boa medida, da experiência profissional adquirida 

pelos editores como habitus e reprodução no interior do campo (WOLF, 2008). 

Barros Filho e Sá Martino (2003) apontam as diferenças existentes, no campo 

profissional, entre jornalistas iniciantes e os experientes e como a longevidade é uma 

variável fundamental na forma como se portam no campo e interagem com o habitus 

profissional.  

A existência de um habitus particular compreende a aceitação 
tácita  das regras de conduta do campo, objetivadas na prática 
dos agentes concorrentes e colaboradores. Todavia, há uma 
despersonalização dessa situação, remetendo o iniciante no 
jornalismo para a hipotética existência de uma regra 
independente do sujeito – um fenômeno, como apontado por 
Lukács, da reitificação. “Pois é o jornalismo que converte o 
jornalista em mestre do próprio jornalismo. A origem do 
jornalismo é o jornalista. A origem do jornalista é o 
jornalismo”. (BARROS FILHO E SÁ MARTINO, 2003, p. 
116) 

 
De modo a abranger a pesquisa para além do corpus retratado e expandi- la para 

uma dimensão que não se configurasse no espaço limitador de uma única plataforma -- 

a saber, o jornal impresso --, optamos também por entrevistar editores de distintos 

veículos de comunicação de site, rádio e televisão, não apenas do estado da Bahia, mas 

também de abrangência nacional. Obviamente, os editores dos dois jornais objetos de 

pesquisa (Lance! e Folha) também foram ouvidos nesta análise e entrevistados para esta 

pesquisa. 

Definimos um questionário de 20 perguntas semi-abertas para os editores de 

diferentes plataformas. Todas as perguntas foram previamente pensadas para abordar os 

temas pretendidos48. Para os editores de Folha e Lance! acrescentamos ainda questões 

específicas que dessem conta da Análise do Conteúdo e Discurso que nos debruçamos 

sobre os objetos, a fim que pudessem ajudar na compreensão de estratégias adotadas no 

período das Olimpíadas e da cobertura cotidiana.  

A entrevista semi-aberta é o modelo de entrevista que tem origem em uma 

matriz, um roteiro de questões-guia que dão cobertura ao interesse de pesquisa. A lista 

de questões desse modelo tem origem no problema de pesquisa e busca tratar da 

amplitude do tema, apresentando cada pergunta da forma mais aberta possível. 

(DUARTE, 2012, p. 68). 

                                                                 
48

 O modelo de perguntas do questionário está disponível nos apêndices a este trabalho, assim como a 

íntegra de todas as entrevistas realizadas  
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Duarte (2012) pontua ainda que a vantagem deste modelo é permitir criar uma 

estrutura para comparação de respostas e articulação de resultados, auxiliando na 

sistematização das informações fornecidas por diferentes informantes.  

Diante da fragilidade da entrevista como único método de pesquisa e dos riscos 

de validade e confiabilidade em uma pesquisa acadêmica reforçamos a segurança a 

partir do referencial teórico utilizado pelo trabalho, na diversificação das fontes 

metodológicas (Análise de Conteúdo + Análise do Discurso) e da escolha de 

entrevistados em posição de destaque de veículos de renome e audiência no cenário 

local e nacional do campo jornalístico. 

As entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho de cada um dos 

entrevistados nos dias 22 e 28 de setembro; 3 e 11 de outubro e 7 e 8 de novembro. 

Toda em 2017 e, todas, gravadas no celular Iphone 5S e decupadas em sequência 

cronológica de realização. Definimos os seguintes sujeitos da pesquisa.  

1) Herbem Gramacho, 32 anos, editor do Correio, jornal impresso de Salvador 

(entrevista realizada em 22 de setembro de 2017, na sede do jornal Correio) 

2) Luiz Teles, 40 anos, editor coordenador de A Tarde, jornal impresso de Salvador 

(entrevista realizada em 22 de setembro de 2017, na sede do jornal A Tarde) 

3) Daniel Dórea, 32 anos, editor assistente de A Tarde, jornal impresso de Salvador  

(entrevista realizada em 22 de setembro de 2017, na sede do jornal A Tarde 

4) Matheus Carvalho, 40 anos, gerente de jornalismo da TV Aratu e ex-editor 

coordenador do GloboEsporte, programa de televisão de Salvador (entrevista 

realizada em 28 de setembro de 2017, na sede da TV Aratu) 

5) Elton Serra, 35 anos, ex-coordenador de esportes da Rádio CBN e Rádio 

Transamérica, ambas de Salvador (entrevista realizada em 3 de outubro de 2017, 

na sede da TVE-Bahia) 

6) Tamires Fukutani, 30 anos, editora do Globo Esporte, portal de notícias 

esportivas de Salvador (entrevista realizada em 11 de outubro de 2017, na sede 

da Rede Bahia) 

7) Paulo Passos, 35 anos, editor adjunto da Folha de S. Paulo, jornal de São Paulo 

(entrevista realizada em 7 de novembro de 2017, na sede da Folha, em São 

Paulo) 

8) Vinícius Perazzini, 28 anos, editor do Lance! jornal de São Paulo (entrevista 

realizada em 8 de novembro de 2017, na sede do Diário Lance!, em São Paulo) 
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9) Rafael Bullara, 33 anos, editor do Lance!, jornal de São Paulo (entrevista 

realizada em 8 de novembro de 2017, na sede do Diário Lance!, em São Paulo) 
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5. ANÁLISE: O HUMOR COMO CAPITAL SIMBÓLICO  DO JORNALISMO 

ESPORTIVO 

 

A proposta deste capítulo é analisar o humor como elemento de funcionalidade 

comercial, sua capacidade de organização estruturante e seu poder de atuação na 

produção de distinções no interior da editoria de esportes. Vamos trabalhar com o 

conceito de capital simbólico (BOURDIEU, 2007), que, conforme demonstrado 

anteriormente, pode ser classificado como um conhecimento de senso prático que 

produz distinção entre seus agentes no sistema de crenças que norteiam o campo 

(BOURDIEU, 2007).  

No primeiro momento deste capítulo, vamos utilizar a Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 1977) para medir a frequência do uso do humor nos jornais previamente 

apontados como corpus de pesquisa, sublinhando as diferenças destas escolhas na 

comunicação com o público. Por fim, de posse das entrevistas feitas no decorrer desta 

pesquisa, vamos caracterizar os elementos que possibilitem aproximar o entendimento 

do humor no jornalismo esportivo como capital simbólico da editoria. 

5.1 – A aversão ao fácil no humor da Folha de S. Paulo 

Uma das primeiras preocupações desta dissertação foi identificar o humor como 

um bem simbólico constituído no jornalismo esportivo. Ao longo da história, o texto 

jornalístico passou por profundas modificações, abandonando marcas como anglicismo, 

o texto laudatório para, a partir dos anos 1930, buscar elementos criativos, irônicos e 

provocativos na constituição do seu leitor modelo (SILVA, 2006; MAINGUENEAU, 

2013). 

Embora o percurso histórico evidencie os caminhos de ruptura e consagração da 

linguagem esportiva por meio do humor, foi preciso, nesta pesquisa, identificar no 

jornalismo contemporâneo à presença frequente destas marcas discursivas. No 

suplemento de esportes da Folha de S. Paulo, nos dois recortes escolhidos -- 5 a 22 de 

agosto de 2016 (Olimpíadas do Rio de Janeiro) e 5 a 22 de agosto de 2017 (período 

ordinário da cobertura) – no total, os humorísticos representam 30,14% dos 219 títulos 

analisados nos dois períodos. 

Dito de outra forma, um quality paper como a Folha de S. Paulo, que, em seu 

contrato de leitura com o público (VERÓN, 1987) assume-se porta voz dos interesses 

nacionais e aponta uma sistematização dos níveis hierárquicos de produção das notícias 

em quatro camadas (incontestável interesse geral; utilidade pública; comoção pública e 
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análises originais) possui 1/3 dos títulos, no período de análise deste trabalho, com 

marcas claramente humorísticas no caderno de esportes. Ainda que a esmagadora 

maioria seja de títulos informativos (68,49%).  

 

 

Gráfico 1 – Frequência da Folha 

O número ganha reforço diante da proposta que o caderno de esportes da Folha 

assume produzir. Em entrevista a esta pesquisa, o editor adjunto de esportes do jornal 

paulista, Paulo Passos, aponta que o esporte na Folha não é pautado pela proposta da 

cobertura da agenda de jogos, treinos e declarações de atletas. A busca é por assuntos 

ligados à política dos esportes, priorizando aspectos como transações nebulosas, 

investigações policiais envolvendo dirigentes esportivos, direitos de transmissão e 

legado de grandes eventos. A lógica que norteia esta cobertura caminha na contramão 

do que Rowe (2007) classifica a editoria de esportes como maior agência de publicidade 

do mundo, em decorrência do seu funcionamento meramente vinculado à agenda 

esportiva. 

A gente teve sempre a preocupação de tratar o esporte como 
assunto relevante.  Dar alguma cobertura esportiva, publicar os 
resultados e tal, mas com o diferencial. Você não vai ter notas 
de todos os jogos, mas tentar dar um apanhado da rodada, o que 
aconteceu e tratar com respaldo o esporte, que inicialmente a 
Folha sempre foi muito forte. Ainda é! Não só saber do que 
trata o jogo, mas quem manda, né? Quem manda nesse jogo é 
relevante. A gente sempre fica de olho no esporte e o que fica 
por trás do esporte. E não só a questão política,  mas econômica. 
Ou o que é que está em jogo. Tem muita coisa. É uma 
abordagem que a gente tenta ter ali, que busca bastante, óbvio 
as pessoas querem saber o jogo, e você precisa informar os 
acontecimentos esportivos. Mas é interessante você informar 
um pouco mais. A nossa capa, hoje (7 de novembro, quando a 
entrevista foi realizada), por exemplo é como é as empresas de 

68,49% 

30,14% 

1,37% 

Folha - Total Frequência 

Informativo

Humorístico

Interativo
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tecnologia estão virando competidoras das TVs e e das 
transmissões esportivas. Pô, por que vou ler isso num caderno 
de esporte? A receita dos clubes ela é quase majoritária da TV, 
né? O Bahia, mais da metade que ele arrecada, é do direito de 
transmissão. Você precisa dizer para as pessoas isso aqui é 
importante, entendeu?! Essa informação do esporte interativo, 
esses dias, que vão contratar o Neymar é quente, eu daria! A 
gente deu a negociação do Neymar, mas não procuramos entrar 
tão nisso aí assim... Queremos saber da política dos clubes, 
eleição, e leição sócios, eleição de conselhos. (PASSOS, 
entrevista, nov. 2017). 

 

Mesmo com uma proposta de cobertura que se afaste da convencional, a Folha, 

ainda assim, utiliza-se de recursos humorísticos em sua cobertura diária, com apelo na 

comunicação com seu público. Escolhemos dois exemplos, dos dois períodos de 

recortes distintos, para estabelecer o uso do humor na editoria de esportes da Folha de S. 

Paulo.  

O primeiro é do dia 7 de agosto de 2016. A editoria de esportes da Folha fez 

uma reportagem para apresentar as acomodações da Vila Olímpica, local onde os atletas 

ficam concentrados durantes os Jogos. O título é uma paródia com o programa “Minha 

Casa, Minha Vida”, do governo federal, com venda de casas populares para pessoas de 

baixa renda. 

 

Figura 13 – Página da Folha sobre os alojamentos olímpicos na Rio-2016 

O segundo exemplo é do dia 6 de agosto de 2017. A Folha fez uma reportagem, 

de página dupla, aproveitando o aniversário do primeiro ano da disputa dos Jogos 

Olímpicos no Rio de Janeiro, para avaliar as condições da estrutura física utilizada 
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durante as disputas. Diante do resultado de abandono, o título usa o recurso do 

trocadilho para se referir ao legado olímpico. 

 

 

Figura 14 – Página dupla da Folha sobre legado da Olimpíada 

A linguagem humorística não é a única ligação que o esporte na Folha, mesmo 

buscando um viés diferente de cobertura, se aproxima do formato consagrado de 

funcionamento na editoria de esportes. Na organização funcional da editoria, a Folha 

também adota o modelo de setorização, cabendo os riscos, proximidades e benefícios 

que este modelo traz (NEVEU, 2004;  WOLF, 2008; LEANDRO, 2015).  

Na Folha, a editoria é organizada com cinco repórteres, quatro sediados em São 

Paulo, e um no Rio de Janeiro.  São dois editores (um adjunto e outro assistente). Os 

repórteres de São Paulo estão previamente organizados para cobrir os assuntos dos três 

principais clubes da cidade (Corinthians, São Paulo e Palmeiras). Um freelancer fixo se 

debruça sobre as notícias do Santos, clube do litoral paulista – muito embora nenhum 

deles costume ir a treinos regularmente, concentrando esforços na busca por notícias de 

bastidor e política do esporte. 

Outro aspecto interessante que se estabelece na Folha é a nova lógica do furo. O 

editor adjunto relatou que, por decisão da secretaria de redação, foi definido que toda e 

qualquer notícia exclusiva deve ser postada primeiro no portal da Folha. Esta norma, 

que não soube exatamente precisar quando foi acolhida, vale para todas as editorias do 

jornal. Assim que uma notícia exclusiva vem à tona é puxada para o suporte mais 
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instantâneo fazendo valer a busca pela atualidade (GROTH, 2014) e a disputa com a 

concorrência (FERREIRA, 2002; WOLF, 2008). 

Por conta dessa decisão, pautada na lógica de mercado, o furo não se encontra 

mais no jornal impresso da Folha. Consagrado como um capital simbólico do campo 

jornalístico (BOURDIEU, 1997), o furo migrou para as plataformas digitais derivando 

uma nova forma de produção no jornal de papel. De acordo com Paulo Passos, a busca 

no impresso é por um enfoque original, com uso de estatísticas, histórias bem contadas 

(perfil) ou títulos com sacadas humorísticas. Esses títulos, geralmente formado por uma 

ou duas palavras, recebem internamente o nome de “título fantasia” e têm o uso 

franqueado para todas as editorias do jornal. 

No entanto, há um controle para que mais de um título fantasia não seja usado 

por caderno, sob o argumento da vulgarização. Atualmente, o esporte compõe um bloco 

B de notícias da Folha, anexado conjuntamente com cotidiano e ciência + saúde. Às  

15h, há uma reunião dos editores adjuntos destas três editoriais na qual, entre outras 

questões, se define o uso moderado de títulos fantasias. O padrão é que cada editoria 

não use mais de uma vez o recurso para não “vulgarizar” no conjunto da composição 

das páginas. 

Você tem um título noticioso, que é um título do padrão de três 
colunas, ou cinco ou quatro. É aquele título que tem verbo, ele é 
feito de forma direta. No esporte e em outras editorias, a Folha 
tem em seu projeto gráfico a possibilidade daquilo que 
chamamos de título fantasia. Uma palavra só, duas palavras, 
jogo de palavras. É bem difícil, mas confesso que gosto. (...) No 
esporte, no máximo, um por dia. Mas a média é menos de um. 
(PASSOS, entrevista, nov. 2017). 

 

No levantamento desta pesquisa, no período ordinário da cobertura, em 2017, a 

Folha teve um total de 15,22% de títulos humorísticos. O número é infinitamente menor 

que os informativos. De um total de 46 analisados no período são 38 informativos, sete 

humorísticos e apenas um interativo. 
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Gráfico 2 – Frequência Folha 2017 

Durante as Olimpíadas, a editoria de esportes da Folha cresceu sensivelmente 

durante a cobertura. Foram contratados novos profissionais e o caderno passou a não ser 

mais anexado a cotidiano e ciência + saúde. Teve um espaço próprio com até 12 páginas 

(dez a mais do que as publicadas diariamente). Como funcionava sem a organização de 

outras editorias, o esporte não precisou mais segurar o número de títulos fantasias por 

edição – dando vazão a aspectos imanentes da cobertura, como o humor.  

Há um número bem maior de títulos humorísticos no período olímpico na 

cobertura da Folha de S. Paulo. Dos 173 títulos analisados, são 112 informativos, 59 

humorísticos e dois interativos. Em porcentagem, os humorísticos correspondem a 

34,10% dos produzidos neste recorte.  

 

Gráfico 3 – Frequência Folha 2016 

Mesmo sendo um quality paper e abrindo espaço para o humor em sua cobertura 

esportiva, a Folha de S. Paulo se difere na abordagem. O jornal veta terminantemente o 
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uso de mascotes ou de referências de torcedor (“Timão”, “Verdão”, Mengão”, 

“Soberano”) para nomear os clubes – negando, desta forma, uma ação intelectual 

proposta por Mario Filho no processo de transformação da linguagem esportiva. O 

Lance!, por sua vez, adota tal nomenclatura abertamente em seus títulos e capas. 

 

Figura 15 – Redação da Folha de S. Paulo 

O editor adjunto do caderno explica que há uma preocupação central 

estabelecida entre o horizonte de expectativas imaginado para o leitor do jornal e a 

produção.  

Quem procura a Folha não vai ler o jornal para ler uma piada. 
Pode ter ali um espaço específico de humor. Ou mais solto, mas 
o cara  majoritariamente quer ler um assunto relevante. Quer se 
informar, quer uma análise de jogo (PASSOS, entrevista, nov. 
2017). 

 

Na análise desta pesquisa, os títulos humorísticos da Folha exigem uma 

competência enciclopédica (MAINGUENEAU 2013) relacionadas à conhecimentos 

gerais, que podem ser entendidos a partir do grau de instrução do público leitor do 

jornal (STYCER, 2009) e seu contrato de leitura (VERÓN, 2002).  

Desta forma, o humor no quality paper paulista busca requinte e distinção com 

chistes, trocadilhos e metáforas elaboradas, mantendo uma aversão pelo consumo fácil 

destes recursos (BOURDIEU, 2015). 

A rejeição do que é fácil no sentido de simples, portanto, sem 
profundidade, e “barato”, já que sua decifração é cômoda e 
pouco “dispendiosa” do ponto de vista cultural, conduz 
naturalmente à rejeição do que é fácil no sentido ético e 
estético, de tudo o que oferece prazeres imediatamente 
acessíveis (grifo do autor) e, por conseguinte, desacreditados 
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como “infantis” ou “primitivos” (por oposição aos prazeres 
adiados da arte legítima) (BOURDIEU, 2015, p. 449)  

 

Alguns exemplos de títulos destacados ajudam a compreender a busca do 

caderno de esportes da Folha em usar o recurso de forma elaborada, tendo como 

imagem um leitor modelo que não abre o jornal “para ler uma piada” e 

“majoritariamente quer ler um assunto relevante”. 

No dia 9 de agosto de 2016, a página 6 do caderno especial da Folha de S. Paulo 

traz uma reportagem com a queixa dos torcedores a respeito da falta de informações dos 

voluntários do evento para auxiliar no deslocamento, pontos de alimentação e locais 

onde ocorrem os eventos. O título, com letra minúscula, é uma citação direta à frase do 

pensador grego Sócrates: “só que nada sei”.    

 
Figura 16 – Página da Folha sobre as Olimpíadas do Rio  

 

O leitor que não detém esta informação da frase de Sócrates vai funcionar 

apenas no primeiro script do recurso humorístico (POSSENTI, 2010). Pois, 

invariavelmente, há um jogo de palavras na citação, na qual o interlocutor admite ter 

apenas dúvidas, quando deveria ser o sujeito capaz de informar os turistas sobre os 

locais específicos de alimentação, bebidas, compras de ingresso etc. O leitor que detém 

a competência enciclopédica é capaz de estabelecer não apenas o primeiro nível do 

script, mas transcender no conjunto de referências apresentadas.  
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Sócrates é um pensador da Grécia Antiga, que defendia que as duas habilidades 

necessárias ao desenvolvimento humano são a arte e o esporte. É na Grécia Antiga 

também que surgem os Jogos Olímpicos como festival religioso e atlético, realizado a 

cada quatro anos, em honra a Zeus, a principal divindade do povo helênico 49. O humor 

de citação força o leitor a um gasto de energia para estabelecer estas relações, 

alcançando um prazer na montagem deste quebra-cabeça de referências (FREUD, 

1996). 

A Folha repete semelhante recurso de um humor de repertório em outros 

momentos durante a cobertura das Olimpíadas. No dia 17 de agosto de 2016, na capa do 

caderno de esportes, o título é “novos baianos”.  

 

Figura 17 – Página da Folha sobre atletas baianos  

No dia anterior, o baiano Róbson Conceição havia conquistado de forma inédita 

para o boxe brasileiro a medalha de ouro na categoria peso leve (até 60kg). Neste 

mesmo dia, o também baiano Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na 

categoria C1 1000 metros na canoagem, disputado na baía de Guanabara.  

Novamente, o caderno de esportes da Folha exige uma competência do seu leitor 

modelo para se movimentar interpretativamente da mesma forma que o autor se 

movimentou gerativamente na produção (ECO, 2011). O título “novos baianos”, no 

primeiro script, remete à conquista de dois conterrâneos no mesmo dia de disputa dos 
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 A primeira edição é atribuída ao ano de 776 a.C. Os jogos ocorriam no santuário de Olímpia, nome que 

deriva o nome Olimpíadas. Na disputa dos Jogos modernos, reiniciados em 1896, a primeira sede 

escolhida foi Atenas, na Grécia, como forma de representar o regresso à fonte antiga de disputa  
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Jogos. A partir de um conjunto de referências mais elaboradas, o leitor co nsegue 

transcender a citação relacionando à banda ‘Novos Baianos’ 50, grupo musical surgido 

no fim dos anos 1960, na Bahia, misturando Rock and Roll com elementos da cultura 

nacional (samba, rock, frevo, baião, afoxé).  

Em um terceiro script, o leitor ainda consegue relacionar o conhecimento 

enciclopédico com o atual, esportivo. O conjunto ‘Novos Baianos’ tem seu nome 

registrado como uma referência ao novo movimento musical surgido na Bahia após o 

movimento Tropicalista e o exílio de dois dos Doces Bárbaros (Gilberto Gil e Caetano 

Veloso estavam em Londres, em 1969, durante a Ditadura Militar brasileira). Na 

Olimpíada de 2016, os baianos Ana Marcela e Allan do Carmo, na Maratona Aquática, 

eram apontados como os atletas do estado favoritos para obter medalhas, sendo 

destacados com regularidade pela imprensa especializada para alcançar o feito. No 

entanto, Isaquias Queiroz e Róbson Conceição foram os baianos a conquistar o pódio 

olímpico – ou seja, surgiram, durante os Jogos, como novidades de sucesso.  

O editor adjunto da Folha confirma a preocupação em produzir um humor 

elaborado, tendo a noção exata que o público leitor do jornal, em geral, possui um 

elevado grau de instrução e escolaridade a partir das pesquisas feitas pelo próprio 

veículo. Ainda assim, Paulo Passos chama a atenção para o risco descompensado entre a 

produção da informação (e consequentemente do humor) e o entendimento do receptor.  

As pessoas que leem o jornal não necessariamente tem o mesmo 
perfil das pessoas que fazem. A gente tem noção e as pesquisas 
mostram a diferença. O jornalista da Folha ainda é mais 
instruído que o leitor. O leitor não é o mesmo perfil do 
jornalista esportivo.  Mas é isso você precisa ter uma certa 
ousadia e encarar o risco se você vai acertar ou se vai errar no 
título. Acho legal. (...)  O público leitor da Folha, a gente 
imagina que a pessoa vai entender a piada né? Não tem assim 
uma garantia (risos) (PASSOS, entrevista, nov. 2017). 

 

A capacidade de elaborar um título humorístico que atenda ao público, tanto na 

distinção da aversão de um produto de consumo fácil, quanto que se adeque ao 

entendimento do leitor modelo, é uma habilidade apreciada na editoria de esportes da 

Folha. Paulo Passos reconhece ser este um dos elementos importantes entre aqueles que 

se configuram no conjunto de habilidades capazes de destacar um bom editor. Muito 

embora, considere, prioritariamente, o conjunto de práticas jornalísticas já instituídas 

                                                                 
50

 Os Novos Baianos começaram em 1969 durando até 1979. A formação inicial contava com Moraes 

Moreira (compositor, vocal e violão), Baby Consuelo (vocal), Pepeu Gomes (Guitarra), Paulinho Bova de 

Cantor (vocal), Dadi (baixo) e Luiz Galvão (letras).  
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como habitus da profissão – entre elas hierarquização das notícias, coerência do texto e 

definição do lead.    

Entre as habilidades de um editor, eu acho que ter um bom 
senso de noticia, né!? Da área que você cobre e o que é 
relevante. Ainda mais hoje em dia, onde é cada vez maior a 
quantidade de informação. Acho que é isso, discernimento para 
saber o é relevante, o que você propõe a cumprir e definir que 
vai ser e o que vai destacar. Tem também a questão da 
coerência do texto, de deixar o mais claro possível. Definição 
do que é o lead, se for algo que trate de algo controverso, vendo 
mais que dois lados ou todas as versões possíveis para que seja 
equilibrada a cobertura. (...) Sobre a capacidade de produzir 
títulos é algo muito importante. E aí vale tanto no impresso 
quanto no digital. No digital você tem até mais mensuração da 
cobrança, você consegue fazer comparações. Ou você muda o 
título, você tem uma audiência maior, a gente tem ferramentas 
no jornal de mensuração de uma home, por exemplo, para ver 
quantas pessoas estão clicando. Se no próprio título tem uma 
relevância, na busca para essas informações, por essas situações 
especificas. São dois mundos ainda muito diferentes. O 
impresso também você vai chamar atenção do leitor e no digital 
também tem essa função e também tem essa diferença de 
mensurar. Na Folha, é uma função e um ofício importantíssimo. 
Apresentar um título correto e ao mesmo tempo chame atenção 
para o leitor, tanto no site quanto no impresso (PASSOS, 
entrevista, nov. 2017). 

 

A capacidade da organização de títulos atrativos -- embora isso não signifique 

que sejam sempre humorísticos -- é colocada entre as habilidades necessárias para um 

editor de um quality paper. Faz parte do habitus, uma vez que compõe o grupo das 

atividades regulares deste profissional e se organiza como estrutura estruturante na 

composição do cotidiano da editoria (BOURDIEU, 2004). A própria frequência do 

humor registrada pelos levantamentos e gráficos desta pesquisa, além da preocupação 

com o domínio da competência de produção de títulos atraentes reforçam o caráter de 

lógica prática (BOURDIEU, 2004) sedimentado como um saber constituído. 

O domínio do recurso humorístico faz parte de um elemento de sedução do 

leitor, na qual o editor precisa ter em mente o conjunto de estratégias que precisa atingir 

enquanto profissional. Da mesma forma que a relação com as fontes, a troca de 

informação e a presença em ambientes de notícia se constituem o habitus de um 

repórter, o editor organiza sua rotina produtiva para dar clareza ao texto, produzir o lead 

e pensar um título atrativo (muitas vezes humorísticos). Quando o repórter consegue 

uma informação exclusiva tem o furo da notícia, que é o capital denegado reconhecido 
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pelos pares. Para o editor, um título bem construído, atrativo, cumpre esta função de 

reconhecimento no campo profissional – possibilitando sua ascensão e distinção. 

Alguns dos títulos humorísticos da Folha, observados por esta pesquisa, 

cumprem a função de ser uma sacada elaborada sem necessariamente precisarem de um 

conhecimento enciclopédico. Eles possuem relação direta com o culto à vitória, o 

exagero narrativo, a exaltação ao ídolo olimpiano (MORIN, 2011) e remetem às fontes 

lúdicas próprias de trocadilhos simples e infantis do jogo (WISNIK, 2008; FREUD, 

1996; ECO, 1994). A relação se estabelece entre a cultura do esporte e os elementos 

forjados como bens simbólicos da editoria.  

No dia 10 de agosto de 2016, na página 10 do caderno de esportes, a Folha 

estampou o título fantasia ‘Monstro’ para se referir ao nadador americano Michael 

Phepls, que em um intervalo de 73 minutos conquistou duas medalhas de ouro. O 

recurso é uma hipérbole e reforça uma condição sobre-humana de um ídolo do esporte.  

 

 

Figura 18 – Página da Folha o desempenho do nadador Michael Phelps  

A escolha deste título fantasia em um quality paper foge da relação jornalística 

convencional de uma linguagem objetiva como ritual estratégico para seguir a 

neutralidade de uma cobertura. Os elementos próprios do campo esportivo, do culto à 
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vitória e idolatria ao vencedor, sobrepõe a linguagem objetiva e informativa jornalística. 

É possível observar estes excessos hiperbólicos de linguagem na Folha em outros 

momentos da cobertura das Olimpíadas.  

No dia 12 de agosto de 2016, na página 10 de esportes, a Folha elevou a 

condição da ginasta norte-americana Simone Billes à de uma super-mulher, após 

conquista do segundo ouro no torneio olímpico. O mesmo expediente se repete na 

página 10 do dia 19 de agosto de 2016. O título fantasia “Eu sou a lenda” é usado para 

se referir ao atleta jamaicano Usain Bolt, campeão com três medalhas de ouro na Rio-

2106 51 .  O título, além de enaltecer o campeão, faz referência a um filme 

hollywoodiano, que tem como protagonista o ator negro Will Smith.  

 

Figura 19 – Páginas da Folha durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro 

Diante destas características identificadas do humor da Folha de S. Paulo, e da 

frequência encontrada em dois períodos distintos de produção, vamos a partir para o 

próximo tópico onde analisaremos o humor no Lance!, jornal especializado em esportes 

no Brasil. 
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 Bolt perderia em 2017 uma das três medalhas em razão de um dos companheiros do revezamento 
4x100 ser identificado com substância proibida no exame anti -doping   
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5.2 – O humor para a linguagem do torcedor 

Para efeito de comparação, em recortes idênticos aos estipulados para o caderno 

de esportes da Folha de S. Paulo, analisamos a frequência do humor no jornal 

especializado Lance! a partir de duas datas: 5 a 22 de agosto de 2016 (período das 

Olimpíadas de 2016) e 5 a 22 de agosto de 2017 (período ordinário da cobertura).  

No recorte do período ordinário da cobertura, foram analisados 278 títulos. 

Foram identificados 191 informativos, 78 humorísticos e nove interativos. Em 

porcentagem, os humorísticos do período corresponderam a 28,06% dos títulos do 

Lance! – os títulos informativos dominam com 68,71%. 

 

 

Gráfico 4 – Frequência do Lance! de 2017 

 

Estabelecendo uma comparação entre o caderno de esportes da Folha e o jornal 

Lance!, no recorte de 2017 referente à frequência do humor, o jornal especializado 

apresenta uma quantidade maior de títulos humorísticos. São 28,06% do Lance! diante 

de 15,22% da Folha. O recurso humorístico mais presente no Lance! pode ser entendido 

pela proposta defendida pelo jornal de se fazer um “jornal do torcedor” e “para cima”, 

fugindo do modelo dos quality papers (STYCER, 2009).  
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3,24% 
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Gráfico 5 – Comparação de frequência Folha x Lance! 2017 

 

No segundo recorte de análise, no período da cobertura das Olimpíadas, esta 

pesquisa analisou 177 títulos do Lance. Foram 87 informativos, 79 humorísticos e 11 

interativos. Em porcentagem, os humorísticos correspondem a 44,53% da cobertura em 

número próximo dos 49,15% de títulos informativos.    

 

 

Gráfico 6 – Frequência do Lance! 2016 

Assim como a Folha, durante o período de Olimpíadas, o Lance! ampliou sua 

equipe de cobertura e também o número de páginas. No período regular são, 

usualmente, 24 e durante a disputa dos Jogos saiu das rotativas com 32 páginas. A 

quantidade de títulos humorísticos do Lance! também teve considerável acréscimo 

durante as Olimpíadas, a exemplo do quality paper paulista. Na comparação entre os 

dois períodos, mais uma vez, o Lance! possui uma produção de títulos humorísticos 

superior à Folha. 
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Gráfico 7 – Comparativo Folha x Lance! 2016 

Em entrevista a esta pesquisa, os editores Vinícius Perazzini e Rafael Bullara 

classificam o humor como parte do DNA do diário esportivo e um elemento com 

presença constante na produção jornalística.   

O humor está no DNA do Lance. Nosso DNA sempre falou 
com essa questão da paixão, da torcida. De ser muito próximo 
dos torcedores. E a modernidade é focar no natural para o 
Lance, porque isso que a gente faz dessa linguagem de internet, 
essa coisa de viralizar, o Lance já viralizava capa nos anos 
2000, antes de internet e rede social. E isso para a gente sempre 
foi algo positivo, no caso de saber dialogar com a linguagem 
jovem, ter boas sacadas (PERAZZINI, entrevista, nov. 2017). 

 

A exemplo da Folha, o Lance! também migrou recentemente o furo 

exclusivamente para a internet. Todas as informações apuradas e checadas pelos 

repórteres e setoristas do clube são colocadas prioritariamente no portal de notícias do 

veículo. O humor é encarado como um recurso diferencial tanto na mídia impressa 

como digital. Os editores admitem que, com as redes sociais e novas formas de difusão 

de informação online, a capa do Lance! é pensada muito mais para ‘viralizar’ nas redes 

sociais que atrair o comprador avulso das bancas.  

Hoje em dia o digital atropelou o mercado impresso. Então, se o 
cara que está disposto em ir a banca e comprar o Lance, já 
decidiu que ele quer comprar o Lance para se informar. Então, o 
que hoje a gente pensa na capa é justamente algo para fazer com 
que ela viralize. Quando a gente pensava numa capa eu sempre 
chegava na redação e olhava se tinha alguma coisa assim no 
twitter algum assunto que estava rolando pra tentar casar 
alguma coisa. Óbvio que você não conseguia fazer isso todo 
dia, mas toda vez que a gente tinha um assunto do momento a 
gente tentava encaixar de alguma maneira para trazer isso para 
o nosso universo. É obvio que quando a gente conseguia fazer 
isso, a resposta, por parte dos leitores, era positiva, né? 
(BULLARA, entrevista, nov. 2017). 

Títulos Humorísticos

34,10% 
44,63% 

2016 

Folha Lance!
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O Lance! em São Paulo funciona com dois repórteres setoristas por clube (dois 

para a cobertura de Corinthians, dois para o Palmeiras, dois para o São Paulo e dois para 

o Santos). São cinco editores, que cuidam da organização do site. Por uma decisão 

estratégica comercial, a versão impressa do Lance!-São Paulo é hoje editada e 

produzida no Rio de Janeiro, mesmo local da edição carioca. Até 2015, este processo 

era invertido: a equipe de São Paulo que editava a versão impressa paulista e carioca, 

simultaneamente. O material produzido pelos repórteres de São Paulo é publicado no 

site e depois reeditado pela equipe do Rio, que adapta para a linguagem do jornal 

impresso. Na sede carioca, o jornal também possui dois setoristas por clube (dois para o 

Flamengo, dois para o Fluminense, dois para o Vasco da Gama e dois para o Botafogo) 

e uma equipe de dez editores – parte cuida do site e da versão impressa. 

A setorização é uma marca forte no jornalismo do Lance! – o que pode ser 

notado pela quantidade de repórteres dedicados a acompanhar o dia a dia dos clubes (na 

Folha, apenas um repórter faz isso por clube. Padrão que se repete nos jornais baianos A 

Tarde e Correio, nas rádios, tvs e sites locais). Em períodos mais profícuos 

economicamente, o Lance! chegou a manter uma equipe de seis repórteres (sendo dois 

estagiários e quatro contratados para a cobertura dos clubes).  

 
Figura 20 - Redação do Lance! em São Paulo durante visita desta pesquisa no dia 7 de 

novembro de 2017 

 

Mesmo durante grandes coberturas, como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, o 

Lance! invariavelmente mantém a capa temática com os treinos dos clubes e as 

novidades de mercado do futebol brasileiro. Durante a Olimpíada de 2016, em quase 
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todo o período de cobertura, a capa em São Paulo foi sobre os clubes paulistas e, no 

Rio, sobre os cariocas. A contracapa, sim, era relativa aos assuntos dos Jogos.  

Para tanto, era usado um artifício comercial. Da capa até a página 15 as páginas 

eram diagramadas em uma posição e, da 16 até a 32, em uma posição invertida em 

relação às primeiras. A capa e a contracapa formavam um valete, uma de ponta cabeça 

em relação à outra. A ideia, segundo os editores, era organizar no mesmo jornal dois 

jornais diferentes, com duas capas: uma sobre o dia a dia dos clubes (capa) e, a segunda 

(contracapa), sobre as Olimpíadas.  

 

Figura 21 - Capa (esquerda) e contracapa (direita) do dia 10 de  agosto de 2016 

 

Diferente da Folha, que atribui a organização das pautas às estatísticas e análises 

originais, o Lance! abertamente reconhece que sacadas humorísticas, tanto próprias 

quanto de torcedores (colhidas a partir das arquibancadas e das mídias sociais), são 

elementos capazes de pautar reportagens exclusivas, organizar a elaboração de capas e 

títulos do jornal. 

Eu me lembro de uma coisa que saiu ano passado. Começou 
como uma brincadeira de treinos com os assessores do 
Palmeiras. Era com [os jogadores] Mina e Vitor Hugo. Os caras 
começaram a chamar a dupla de Vitamina (risos.) Aí começou a 
dupla vitamina, vitamina, vitamina. E, no ano passado, 
Palmeiras e São Paulo no segundo turno, foi num 7 de 
setembro. A gente fez uma matéria com eles, a gente levou uma 
vitamina e eles brindaram e tal. E aí foi a capa do dia do jogo. E 
eu lembro bem porque um amigo meu me ligou no outro dia do 
jogo: Pô! Que capa! Pô, o Lance! sempre foi pé frio com essas 
capas.  ‘Faz um negócio desse em dia de clássico!’ (risos). 
(BULLARA, entrevista, nov. 2017) 
Lembrei de uma na época que o Botafogo contratou Seedorf 
[jogador holandês que atuou na Copa do Mundo] e tinha o 
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Cidinho. Aí era o Cidão e o o Cidinho. E quando o Seedorf não 
jogava o substituto era o Cidinho.  (Risos) Aí, no Lance!, tinha 
comparativo, tinha partes do pai. Isso virou uma série para a 
gente! (risos) Quando o Cidinho metia gol, a gente: ‘ah! Está 
nos passos do pai”... E ele acabou até adotando isso mais tarde, 
como se fosse filho mesmo e, o que era brincadeira de resenha, 
acabou chegando nos caras e ficando amigos assim 
(PERAZZINI, entrevista, nov. 2017) 

 

Este tipo de humor do Lance!, marcadamente mais direto, operando no primeiro 

script de análise (POSSENTI, 2010) e com abusos de trocadilhos, foi observado em 

diversos  momentos desta pesquisa nas capas e títulos do diário. Diferente do humor de 

repertório da Folha, que busca o conhecimento enciclopédico em música, filmes e em 

frases gregas, no Lance! o repertório é forjado no desenrolar das notícias da atualidade e 

conhecimento do nome dos jogadores, dos embates entre os clubes e  competições que 

disputam. 

No dia 5 de agosto de 2016, na página 17, o Lance! estampou como título da 

página 17 um trocadilho para ilustrar o estado de espírito das autoridades brasileiras no 

dia que os Jogos seriam oficialmente abertos no Rio de Janeiro. O título é um trocadilho 

com o nome do então prefeito da cidade, Eduardo Paes. A foto usada para ilustrar a 

página é também do político carioca. 

 

 

Figura 22 – Página do Lance! sobre os preparativos dos Jogos  

Em geral, este tipo de humor no Lance! não obriga do leitor a acessar um 

conjunto de referências prévias para cumprir o percurso gerativo do autor. A própria 
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página faz questão de fornecer as explicações necessárias para contextualizar o leitor a 

acessar o script pretendido. Diferente do formato das reduções ou condensações dos 

chistes (FREUD, 1984), o humor do Lance! possui amplas referências nas páginas onde 

está disposto, exigindo do leitor, em contrapartida, o conhecimento esportivo para 

atender a expectativa gerada. 

Na edição do dia 19 de agosto de 2016, na página 21 do tabloide, o Lance! 

trouxe a notícia do nadador norte-americano Ryan Lotche pedindo desculpas públicas, 

por meio de um comunicado publicado em sua conta pessoal no twitter, por ter 

inventado a história que teria sido assaltado no Rio de Janeiro durante a competição 

olímpica. Antes, com uso de câmeras e por meio do depoimento de testemunhas 

presentes, a polícia havia concluído em inquérito que o jogador se envolveu em uma 

confusão em um posto de gasolina, após ter depredado o espaço e ser obrigado a 

ressarcir o mesmo pelos donos do estabelecimento. A primeira e enganosa versão do 

nadador, medalha de ouro no 4x200 metros, ganhou amplo destaque na impressa 

nacional – incluindo no próprio Lance! -- até o desmentido oficial.  

 

Figura 23 – Página do Lance! sobre as Olimpíadas do Rio 2016 

Para tratar do assunto, o Lance! usou artifícios humorísticos com referências 

visuais. A primeira delas foi estampar o nome do atleta por meio de um trocadilho. Ao 

invés de ‘Ryan Lotche’ usou ‘Ryan Lorochte’ – em um jogo com a palavra ‘lorota’. 

Para tornar o entendimento ainda mais direto, foi acrescido, por meio de manipulação 
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de imagem, um nariz extenso, remetendo ao personagem de ficção italiano Pinóquio, 

consagrado na cultura pop por meio dos filmes de animação da Disney52.  

O recurso de manipulação da imagem afasta a figura exibida na página do 

fotojornalismo objetivo, no sentido de captura unívoca da atualidade (SOUSA, 1998). 

Aproxima muito mais do gênero de charge e seu conjunto de referências ideológicas de 

entendimento em parceria com o leitor (FLORES, 2002). O próprio veículo admite a 

transposição no crédito da imagem, avalizando a imagem do repórter fotográfico em 

arte final transformada. 

 

Figura 24 – Destaque da página do Lance! sobre arte em foto 

 

Outro representativo de humor visual, de estilo cartunesco do Lance!, pode ser 

observado na edição do dia 12 de agosto de 2016, na página 32. A judoca Mayra 

Azevedo conquistou a medalha de bronze na categoria até 78kg após bater a cubana 

Yalennis Castillo. A contracapa do diário no dia seguinte foi um trocadilho do nome de 

Mayra com a personagem dos quadrinhos Mulher Maravilha53. A página foi diagramada 

em formato de quadrinhos, adaptando a disposição das fotos, a tipologia e os quadrados 

onde foram inseridas as informações. 

                                                                 
52

  O personagem é uma criação do escritor Carlos Collodi. Sua primeira aparição se deu em 1883. Em 1940, a 

Disney exibiu a primeira animação do personagem relançando a história outras sete vezes até a década de 

1990 
53

 Mulher-Maravilha é uma personagem de quadrinhos criada em 1942 nos Estados Unidos e publicada 

pela editora DC Comics. É uma das personagens femininas mais famosas do universo pop com 

adaptações em quadrinhos, livros, séries e filmes de Hollywood. 
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Figura 25 – Contracapa gráfica do Lance! inspirada em revista em quadrinhos  

 

Stycer (2009), conforme demonstrado anteriormente, pontua que o recurso 

humorístico infantilizado do Lance! mira um leitor de classe média alta com mais 

capital econômico do que cultural, refletindo diretamente em referências de ficção e 

apelo infantil. Os editores do veículo confirmam esta intencionalidade na proposição de 

pautas e o grau de prestígio obtido pelos profissionais capazes de transpor e criar esta 

linguagem no Lance!  

A gente está falando de uma empresa que tem vinte anos né?  
Completou vinte anos no final do mês passado. Então a cabeça 
já é um pouco diferente. Quando você pega uma Folha, você 
está pegando uma instituição centenária. E o Lance! trata de um 
assunto só que é o esporte, o cara que pega a Folha lê sobre 
tudo: política, economia, entretenimento e matérias de esporte. 
Então, o perfil é bem diferente. Então, acho que aí se tenta ser 
mais próximo do leitor, numa linguagem mais jovem. A gente 
vê os caras mais jovens que acessam o site, se bobear eles nem 
sabem que existe papel. Então é chegar mais perto dessa cara da 
linguagem. (...) Como este é um modelo de funcionamento aqui 
da empresa, o editor que consegue entregar essas boas sacadas, 
ter ideias criativas que fujam do que todo mundo faz é sim 
valorizado por essa capacidade criativa (BULLARA, entrevista, 
nov.2017). 

 

Além do humor infantilizado, o diário, a exemplo da Folha, emula o modelo de 

mitificar personalidades esportivas elevando a uma condição heroica, por meio de uma 

trajetória de desafios, superação e comparações religiosas ou super-humanas. (ECO, 

2001; CAMPBELL, 2007; MORIN, 2011). No dia 11 de agosto de 2016, na página 32 

(contracapa), o Lance! fez um trocadilho com o nome do atacante da Seleção Brasileira, 
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Gabriel Jesus, remetendo à trajetória de Jesus Cristo. Após passar em branco nos dois 

primeiros jogos das Olimpíadas, o atacante finalmente conseguiu balançar as redes na 

terceira partida, na goleada por 4 a 0 sobre a Dinamarca, em Salvador. O fato de ter 

marcado no terceiro jogo e carregar ao sobrenome ‘Jesus’ foi usado no trocadilho de um 

humor por associação com a história de Cristo. 

 

 

Figura 26 – Contracapa gráfica do Lance! sobre o jogo do Brasil  

Desta vez a capa é menos direta e mais sutil ao usar o conjunto de referências do 

leitor, uma vez que a trajetória de Cristo não está explícita no texto, aparecendo apenas 

na palavra ‘ressurreição’ e na menção do ‘terceiro dia’ (aqui, condensada e substituída 

por terceiro jogo). Para além do humor, nesta contracapa o jogador Gabriel é elevado a 

uma dimensão de herói por uma comparação de uma trajetória religiosa de provação e 

ressurgimento.  

No período ordinário da cobertura, o Lance! repete este uso de humor 

hiperbólico enaltecendo ídolos e os elevando a uma condição sobre-humana. A 

construção destas personalidades arquetípicas, no entanto, possuem caráter dialógico. 

Tanto podem nascer entre torcedores e serem aproveitadas nas capas do tabloide quanto 

cumprirem caminho inverso.  
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Figura 27 -  Páginas do Lance! com uso de expressões humorísticas  

No exemplo acima, o uso da palavra ‘xerifão’, na página 8 do dia 5 de agosto de 

2017, sinaliza uma expressão comumente usada no futebol para designar zagueiros 

duros e viris, mantendo relação direta com a figura uma autoridade respeitada, com 

poder de polícia, frequente em filmes de faroeste, enredos fictícios de literatura e 

quadrinhos western. No título da página 6, do dia 13 de agosto de 2017, a palavra 

‘Fabuloso’ remete ao apelido dado ao jogador Luís Fabiano, revelado no São Paulo e 

centroavante da Seleção Brasileira na Copa de 2010. O editor Rafael Bullara atribui ao 

Lance! a criação e propagação deste apelido-trocadilho entre torcedores.  

O apelido ‘Fabuloso’ surgiu por causa do Lance. Tinha um 
editor daqui que começou... A torcida dizia: Ah! Chama de 
‘Fabigol’... E ele: ‘Não! Fabuloso! Fabuloso!’ E começou a 
colocar nas capas, ficou...e pegou (BULLARA, entrevista, nov. 
2017). 

 

Os editores do Lance! reforçam que esta capacidade de ditar padrões da torcida é 

uma postura admirada internamente no veículo,  bem como o poder de difusão de 

determinadas capas em programas esportivos, sobretudo na televisão. A capa do Lance! 

é tratada como o espaço mais nobre da publicação, equivalendo à manchete do jornal 

impresso.  

No ano passado, Corinthians e Cobresal jogaram na 
Libertadores no mesmo dia que teve a polêmica da capa da Veja 
com a esposa do Temer. E aí teve aquele golaço do Maloni, e a 
gente tinha uma foto sensacional do momento do gol. O cara 
que trabalhava com a gente, o  Perdigão, fez a manchete: 
‘Belo, Recatado e no Lar’. E aí foi uma capa que no dia 
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seguinte explodiu. Marcou para caramba.  Compraram a ideia, 
os jornais da televisão de manhã mostraram a capa, falando que 
era uma capa que gostariam de ter feito. E aí, é uma coisa que 
você pega, tipo, jogando contra um time fraco, era chances de 
goleada, goleou e você sai dali totalmente diferente do que a 
concorrência e acaba por fortalecer a marca do Lance! É o tipo 
de ação que uma boa  sacada faz a gente se diferenciar da 
concorrência (BULLARA, entrevista, nov. 2017). 

 

A redação do Rio, local onde as duas versões (carioca e paulista) do jornal são 

feitas atualmente, mantém um mural com todas as capas dos últimos 30 dias para evitar 

repetição de palavras, de trocadilho e piadas, além de monitorar tudo que já foi 

publicado sobre determinada ‘novela’, dando sequência na criação de novos episódios 

(a exemplo da relação Sedoorf e Cidinho, citada anteriormente).  

 

No Rio, tem todas as capas do último mês e você vai 

colando pra ver  se não tem nada parecido com o que 
você já publicou. Se não repetiu manchete, foto, termos, 

expressões. É um panorama que funciona como controle 
de qualidade. Dá pra saber o último episódio de 
determinada novela e já pensar o próximo capítulo 

(PERAZZINI, entrevista, nov. 2017). 
 

Outro sistema de reconhecimento interno do diário esportivo se dá por meio do 

‘prêmio Lance!’, concedido, de segunda à sexta, para a melhor reportagem do portal e 

do impresso. Os editores, de Rio e São Paulo, escolhem as melhores reportagens e o 

prêmio é entregue em dinheiro, no valor de R$ 50. A melhor da semana, entre as outras 

cinco premiadas, recebe uma nova premiação em dinheiro, no valor de R$ 100. O 

‘prêmio Lance!’ passou por uma reformulação. Anteriormente, a periodicidade era 

mensal, no valor de R$ 300 e incorporava não apenas reportagens, mas também capas e 

fotos. No fim do ano, o ‘prêmio Lance!’ dava ao vencedor o direito a uma viagem de 

livre escolha, custeada pela empresa. No modelo atual, as reportagens premiadas 

obedecem o critério de originalidade e, no site, pela aferição da audiência. No modelo 

antigo, a capa vencia pela originalidade e, em muitos casos, pelos traços de humor e 

referências de ficção empregadas na construção da narrativa jornalística. 

5.3 – O humor como escada para construir um nome 

Mesmo sendo jornais tão distintos em aspectos de linguagem e cobertura, Folha 

e Lance! possuem organização relativa aproximada no que tange os elementos de 

produção humorística. Em seu projeto editorial a Folha prevê um modelo de títulos 
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anafóricos (MOUILLAUD, 2012; MAINGUENEAU, 2013) utilizado comumente para 

produção de sacadas humorísticas.  

Na Folha, a produção de títulos com sacadas humorísticas é um elemento 

incorporado ao habitus do editor, gerando reconhecimento entre os pares quando atinge 

resultados que respeitem o humor de repertório do jornal e a intencionalidade de 

produzir distinção em suas referências humorísticas.  Ainda assim, em períodos comuns 

da cobertura, há uma reunião que limita o uso deste recurso sob o argumento da 

“vulgarização”. Em momentos nos quais o caderno de esportes da Folha se estabelece 

sozinho, temático, o humor se faz presente em maior frequência, utilizando um dos 

aspectos imanentes do esporte espetáculo: a capacidade de elevar ídolos à condição 

heroica. 

No Lance!, o humor se estrutura de forma mais decisiva na produção do veículo. 

É um elemento que ajuda na formulação de pautas, se faz presente na estratégia de 

proximidade com o leitor e gera reconhecimento interno quando formula modismos e 

apelidos aceitos pelos torcedores, além de já ter garantido prêmios internos entregues na 

estrutura organizacional.  

A produção de reconhecimento é um dos aspectos fundamentais do acúmulo de 

capital simbólico e parte do esforço do agente do campo em alcança-lo. Fazer um nome 

próprio, reconhecido é uma marca que distingue imediatamente seu portador, se 

tornando diferenciado dos outros agentes (BOURDIEU, 2007).  

O ex-editor coordenador do GloboEsporte-Bahia, Matheus Carvalho, aponta no 

uso do humor a busca pela construção de uma assinatura própria e um elemento de 

distinção do repórter na produção do jornalismo esportivo. 

A matéria de humor tem assinatura, tem grife. Então, o humor 
faz com que sua matéria ganhe personalidade. É um elemento 
de diferenciação. Mas também pode ser uma diferenciação 
muito ruim.Se a pessoa não faz bem né? A autoria fica bem 
marcada quando você faz algo que tem a intenção de ser 
engraçado. A autoria tem aquilo: ‘Ali vem ele com a matéria...’ 
Aí você pode completar essa frase: ‘Lá vem ele com matéria 
engraçada’ ou “lá vem ele com matéria engraçadinha’. 
Engraçadinha não é engaçado. Engraçadinha tenta ser. 
(CARVALHO, entrevista, set. 2017). 

 

Entender o funcionamento do humor em outras mídias de produção jornalística é 

parte do esforço desta pesquisa para compreender o funcionamento deste recurso como 

um capital simbólico construído no interior do campo, reconhecido pelos pelo sistema 
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de crenças orientando condutas, pensamentos, disposições éticas e alimentando o 

sentido prático das ações individuais (SETTON, 2017).  

O GloboEsporte, programa esportivo diário da TV Globo, foi transmitido pela 

primeira vez em 1978. A partir de 2008, quando completava 30 anos, com números 

baixos de audiência, mudou o formato de bancada e apostou em apresentadores 

caminhando no estúdio, sem o formato clássico de um telejornal. Em 2009, o 

GloboEsporte apostou em uma nova reformulação e a ter duas edições: uma apresentada 

diretamente em São Paulo e outra produzida no Rio de Janeiro, transmitida para o 

restante do país. A versão paulista do programa não apenas reverteu a queda nos índices 

de audiência como superou, em termos de aceitação do público, o formato nacional. O 

estilo despojado do apresentador Tiago Leifert aboliu o telepromper e mudou o tom 

para algo parecido com uma conversa com o telespectador, apostando em linguagem 

humorística, piadas e matérias de comportamento em detrimento às sobre esporte 

(OSELAME, 2012). 

Satisfeita com a audiência obtida em São Paulo, a Rede Globo optou por repetir 

a fórmula de uma edição regional em outros sete estados: Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará. A partir de 16 de maio de 

2011, estas praças passaram a produzir as suas próprias edições do programa 

(OSELAME, 2012).  

Na Bahia, Matheus Carvalho ficou responsável diretamente pela coordenação do 

GloboEsporte. Ele narra que, ironicamente, quando os programas passaram a ser 

produzidos pelas próprias praças, a comunicação direta com a rede aumentou, a partir 

de uma preocupação desta em criar uma linguagem única afinada nas novas diretrizes 

do programa. O humor se tornou cobrança da equipe executiva, estimulando a criação 

de novos quadros e reportagens que contivessem este tipo de recurso presente. 

Quando a gente virou local, engraçado, nossa relação com a 
rede aumentou. Antes nossa relação com a rede era de mandar a 
reportagem e tentar emplacar. Depois que a gente vira um 
programa inteiro feito aqui, a rede cola mais para saber se a 
gente está na mesma pegada e tal. E no GloboEsporte, 
principalmente nessa época, existia uma obrigação de criar 
coisas engraçadas. Foi quando surgiu quadros nesse intuito 
como o “café com Escobar”, o personagem ‘Gato Mestre’. O 
humor era meta, era motivo de reunião. Eu vi isso de perto: 
‘temos que criar quadros engraçados’. Não era nem contar 
histórias. Eram quadros mesmo com a intenção de ser 
engraçado (CARVALHO, entrevista, set. 2017). 
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A opção editorial da Globo de cobrar suas afiliadas por aspectos humorísticos 

presentes na produção jornalística estabelece uma relação direta com o infotenimento 

(DEJATIVTE, 2003; GOMES, 2009), mas ultrapassa uma simples decisão 

organizacional. O humor é uma produção do campo do jornalismo esportivo consagrado 

desde os anos 1930 (SILVA, 2006; LEANDRO, 2015) com traços estabelecidos a partir 

de um modelo consagrado no próprio campo esportivo (ECO, 2011; WISNIK, 2008). 

Matheus Carvalho conta como, a partir desse modelo do humor do 

GloboEsporte, repórteres que dominavam este recurso com maestria passaram a ganhar 

destaque, dado a importância objetiva na conquista da audiência, sobrepondo o modelo 

exclusivo de busca pela informação. 

Nesse período os caras que eram engraçados se destacavam 
porque eles sabiam que tinham importância estratégia dentro do 
objetivo do GloboEsporte naquele momento (...)  Duas coisas 
tinha uma relação direta com a audiência aqui na Bahia: o 
resultado do jogo do Bahia, e você vê que não estou falando do 
Vitoria, e não é uma questão de torcida não. É uma questão de 
observar isso mesmo pelos números. Se o Bahia tinha uma 
vitória expressiva a tendência era de audiência aumentar. Então, 
nesse dia, a necessidade do humor era menor. Não precisava 
porque a gente já sabia que aquilo ali já ia segurar a onda. Mas 
nos dias banais, terça, quarta, sexta e sábado, que são os dias 
que não tem grande jogo e você não tem uma história de jogo, 
você  vai ter que morrer ali. Sábado principalmente a 
necessidade do humor era grande, de você ter um mateiralzinho 
diferente, adequar personagens e não sei o quê. Aí quando não 
tinha nada engraçado,  na reunião depois você falava assim: 
‘Pô! Faltou aquela brincadeira, (...) Nas nossas avaliações isso 
era o que tinha que ser buscado. Mais até que o furo. No esporte 
atualmente, muito mais do que o furo! Antes sem WhatsApp, 
sem rede social, sem internet, sem google, sem não sei o quê, o 
furo tinha uma importância maior. Hoje é quase nada na 
televisão. Hoje quase  qualquer programa de  televisão já 
parece de ontem. Então, se não tem a historinha e se não tem a 
graça, complica... (CARVALHO, entrevista, set. 2017). 

 

A aposta do GloboEsporte em aspectos humorísticos e modelos narrativos em 

detrimento da busca pelo furo é entendida por Oselame (2012) com um gradativo recuo 

de elementos jornalísticos no programa. Em nosso entendimento, o humor se constitui 

parte do campo esportivo e está consagrado na linguagem do jornalismo esportivo após 

um caminho de ruptura e consagração (SILVA, 2006). Embora não se sustente solitário 

na imprensa esportiva – ou seja, precisa estar amparado na atualidade e informação – o 

humor é um elemento intrínseco ao campo, aceito entre os agentes e de domínio prático. 
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O capital simbólico é uma base cognitiva do próprio campo amparado em um 

conhecimento de senso prático, não intelectual. Ele se nomeia em qualquer propriedade 

que adquire sentido e dispõe de categorias de percepção para apreendê- las 

(BOURDIEU, 2007). Mesmo o furo sendo um capital de maior força no campo 

jornalístico, em situações específicas, o humor se torna uma opção estratégica por ser 

um elemento aceito (e não rechaçado) no campo. 

A exemplo da Folha e do Lance!, nos quais os editores responsáveis admitem 

uso de narrativas, estatísticas e sacadas humorísticas para diferenciar a cobertura na 

edição impressa, o jornal Correio compartilha das mesmas preocupações diante da 

migração do furo do impresso para o meio digital.  

Com a internet, o furo foi pra a internet! Eu lembro que se você 
fizesse essa pergunta há três anos, quando assumi como editor, 
a noção de furo ainda era muito voltada pro impresso. E uma 
das coisas que foi marcante foi justamente essa virada para o 
digital. Foi quando eu precisei reunir a editoria e dizer: ‘Óh, a 
partir de hoje se a gente tiver uma informação que é um furo, a 
gente vai publicar na internet’. É como a gente fosse furar o 
próprio jornal impresso, mas com o tempo a gente vai perceber 
que não é isso. É que o jornal já não é mais apenas impresso. É 
jornal em qualquer plataforma. Então a gente tendo furo a gente 
vai soltar na internet. E isso, no início, causa um estranhamento 
porque você pensa, a partir do momento que eu vou colocar na 
internet todos os jornais amanhã vão sair com nosso furo. E isso 
é verdade! (risos) Mas você colocou na internet primeiro. E o 
acesso a via internet cresce cada vez mais (...) Inclusive hoje, 
um sujeito, um verbo, um predicado é um titulo que considero 
até sem graça ( risos). Mesmo que eu não vá fazer humor, um 
título: ‘fulano fez isso’ é um titulo bem pobre ao meu ver. 
Conceitos mudam, né? Não é questão de ser bom ou ruim, mas 
do que a gente decidiu seguir (GRAMACHO, entrevista, set. 
2017). 

 
A construção de um nome por meio do humor é um dos aspectos presentes 

também no radiojornalismo esportivo. Neste caso, os elementos performáticos de 

locução, voz e leitura são levados em conta na construção de uma assinatura própria.  

Brasil (2014) pontua que performance é fantasiar ou mascarar um corpo. A 

performance é o momento de uma exposição. Um corpo se expõe e, ao se expor, cria a 

situação na qual se expõe, não sem, no mesmo gesto, criar-se a si mesmo. Uma forma 

aparece e ganha forma à medida em que aparece. Dantas e Gomes (2010) consideram na 

performance radiofônica elementos que trabalhem, no ouvinte, suspense e desespero, 

estados de alegria ou tristeza, das quais resultam certos sentidos quando o locutor 

acentua determinadas palavras, formula inflexões ascendentes ou descendentes, alonga 
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determinados vocábulos, enfatiza interjeições, destaca sílabas, faz pausas, fala mais alto 

ou de modo brando, adicionando-se, ainda, os recursos artísticos da sonoplastia 

(DANTAS; GOMES, 2010, p.191).  

O radialista Elton Serra, ex-coordenador de esportes das rádios da Transamérica 

FM e Rádio CBN, elege o humor um elemento capaz de ajudar na transmissão de 

informações, concedendo leveza ao intérprete e se tornando uma marca que acompanha 

o jornalista esportivo nesta plataforma. Ainda assim, ressalta a importância da seriedade 

como forma de não comprometer a credibilidade jornalística. 

Há uma diferença entre ser engraçado e ser bem-humorado. O 
engraçado, se você der uma informação, a pessoa pode não 
levar a sério. Mas o bom humor, a questão do trocadilho e tal, 
mostra que você é uma pessoa que tem um nível de 
entendimento maior daquilo que você está tratando, né? Então, 
quando você é bem humorado na medida certa, acho que você 
consegue passar informação até com leveza, mas ser engraçado, 
acho, você já passou de um limite. Você é jornalista. Você está 
aí para passar informação e não pago pra fazer graça. Então, se 
você é engraçado, você já coloca em risco a sua opinião. 
Quando você é bem humorado, o cara passa a informação, e 
ocara vai sacar que você está usando da ironia, está usando do 
sarcasmo, está usando do trocadilho ali... (SERRA, entrevista, 
out. 2017). 

 

O jornalista reforça como, mesmo não sendo exatamente alguém extrovertido e 

engraçado, adaptou seu modelo de agir diante dos microfones para se adaptar a uma 

linguagem e criar um modelo que o permitisse criar uma assinatura no campo.  

Por essência, eu sou um cara mais sério. Não sou uma pessoa de 
gaiatice e de brincadeira, mas entrei na onda na Transamérica. 
A gente meio que incorporou o perfil da rádio e eu sempre tive 
desejo de  trabalhar numa rádio de notícia. Na 
Transamérica a gente tinha mais liberdade para brincar até com 
o profissional. ‘Pô, aquele cara ali... Ferreira tá barrigudo... 
(risos). Já na CBN, a gente não estereotipava as pessoas e a 
graça era muito mais no trocadilho mesmo. Mas já cheguei no 
ponto de ultrapassar essa linha de fazer trocadilho até com 
cunho  erótico, digamos assim... Mas chegou num nível de 
entendimento que as pessoas sabiam que ia ter aquilo (...) Na 
nossa profissão, informação é fundamental. Não existe 
informação sem opinião. Ou não existe opinião sem 
informação. Mas traduzir a informação pra quem está lendo ou 
assistindo ou ouvindo é importante. E quando você tem essa 
leveza, isso ajuda pra caramba. Porque uma pessoa muito dura, 
ela leva aquilo pro texto, pro rádio e, às vezes, a informação 
chega dura do outro lado. A pessoa precisa ter leveza pra 
passar. E leveza tem a ver com humor, né? A pessoa tem que 
ser mais leve pra passar, mas não precisa ser engraçada... 
(SERRA, entrevista, out.2017). 
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A trajetória profissional de Elton Serra no radiojornalismo baiano carrega uma 

característica peculiar. Sua atuação na área de esportes foi tanto em uma rádio popular – 

a Transamérica54 -- com notícias sensacionalistas e linguagem jovem quanto na CBN55, 

de perfil mais sóbrio e informações políticas. O campo de produção jornalística nasce da 

disputa desses dois gêneros, representando maneiras de construir legitimidades no 

próprio campo (FERREIRA, 2002). Nas duas rádios, o jornalista encontrou o humor 

como uma forma presente na performance profissional, embora com abordagens 

distintas. Na Transamérica mais escrachado, direto e, por sua vez, na CBN, com 

técnicas mais sofisticadas. Relação que se estabelece também entre nosso corpus de 

pesquisa. Tanto Folha quanto Lance! carregam traços humorísticos em sua produção 

esportiva, mas com abordagens e entendimentos distintos. 

No próximo tópico vamos discutir o humor sob o olhar de um outro traço 

consequente do acúmulo de capital simbólico: o poder de crescer dentro do campo e 

alcançar posições e autoridade no nível de hierarquia.  

 

5.4 – O humor como escada para subir na hierarquia profissional 

Um dos valores estendidos pelo acúmulo de capital simbólico é a colocação do 

agente no sistema de hierarquia do campo profissional. Gomes (2007) estabelece neste 

esforço o conjunto de habilidades bem executadas, tais como capacidade de obter 

informações exclusivas, velocidade em obtê- las, redigir um texto claro obedecendo o 

rigor jornalístico e produzir um efeito na realidade. No entanto, demonstramos ao longo 

do capítulo I e II deste trabalho aspectos próprios do campo esportivo e do jornalismo 

esportivo, que produzem ações diretas no habitus específico desta editoria.  

Nesta condição, entendendo o jornalismo como uma arena de disputa 

concorrencial pela autoridade e o portador desta autoridade como alguém legitimado a 

ocupar um poder de destaque, a partir de competências legitimadas no campo (GOMES 

2007), vamos tentar mensurar o quanto o domínio do humor é capaz de promover 

elevação de cargo, aumento de salário, prêmio ou mesmo distinção para o agente 

envolvido neste esforço.   

                                                                 
54

 A emissora foi inaugurada em Recife em 1976. Hoje está presente na maioria das capitais brasileiras 

com pelo menos uma das suas três vertentes: Transamérica Pop (que tem sinal em Salvador), 

Transamérica Hits e Transamérica Light. A Transamérica Pop define seu público de classe A, B e C, de 

20 a 34 anos . 
55

 A rádio Central Brasileira de Notícias (CBN) foi fundada em 1991 pelo ex-presidente das Organizações 

Globo, Roberto Marinho. O modelo de rádio é de All News e o slogan é: ‘A rádio que toca notícias’. O 

público buscado é A e B  
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Nas nove entrevistas feitas durante o trajeto desta pesquisa, todos – sem exceção 

-- os envolvidos responderam que o método de escolha de editores nos veículos é feito 

inicialmente levando em conta os próprios profissionais que já trabalham na empresa. 

Entre a contratação de um novo editor ou a promoção de um novo repórter opta-se pela 

promoção, como parte de um reconhecimento do profissional estabelecido.  

A promoção para editor, no entanto, é vista no campo como uma estratégia 

compensatória diante da ausência, na maioria das empresas, de um plano de carreira que 

eleve o repórter a um salário melhor e o tire da condição inicial mesmo após anos de 

prestação de serviço e trabalho bem executado. 

Na minha opinião, como coordenador, a intenção maior é 
sempre subir alguém da casa. Mas isso depende do perfil de 
quem você tem na reportagem. Acho, na verdade, que o sistema 
de produção é de uma maneira geral errada no mercado. Acho 
que há uma diferença muito grande de um trabalho de repórter 
para edição e a maneira de se promover um repórter é 
mandando ele pra edição. Não deveria ser assim. Deveria 
promover um repórter, que tem a reportagem no sangue, dentro 
da própria reportagem Passando de Repórter I, Repórter II, 
Repórter III. Fazendo ele ter mais visibilidade, trabalhar de 
maneira mais especifica em sua área de atuação. Seria a melhor 
maneira de promover um repórter que não tem talento ou que 
não tem vocação pra ser editor. Trabalho de editor é muito 
diferente de trabalho de repórter (TELES, entrevista, set. 2017).  

 

Eu arrisco dizer até que, de certa forma, é uma política da 
empresa. Por exemplo, quando abre uma vaga para subeditor 
você automaticamente pensa: ‘poxa, entre os repórteres da 
equipe tem algum com perfil para ser subeditor?’ Ou abriu vaga 
para editor e, no meu caso, eu era subeditor. Foi quando 
Eduardo Rocha saiu. Ele foi morar em Santa Catarina e aí 
pensaram se eu tinha o perfil pra ir de subeditor para editor. E 
eu fui promovido. Basicamente, respondendo sua pergunta, o 
sistema de promoção é baseado na existência de vaga (...) A 
função de repórter é uma função mal remunerada. Quando você 
sai da faculdade tudo é lindo. Mas depois que você já tem 
alguns anos numa função mal remunerada e isso passa a ser um 
incômodo.  É desgastante. E, então, essa promoção na verdade é 
a forma de você premiar um repórter que se destaca. O ideal, 
bom no mundo ideal, vamos supor, eu tenho um repórter se 
destacando. O cara é Repórter I, ele merece ser promovido a 
Repórter II. Só que na realidade as empresas não tem essa 
condição financeira de sair promovendo e dando aumento para 
os repórteres. Na prática, o que acontece é que o aumento para 
um repórter acaba que sendo uma mudança de função, 
entendeu? (GRAMACHO entrevista, set. 2017). 

 

Na Folha de S. Paulo, cuja empresa define um plano de carreira entre repórteres, 

possibilitando que possam mover entre categorias e aumentar salários, a contratação de 
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editores obedece critérios que não somente puxar profissionais da casa – embora esta 

também seja uma prática corriqueira por lá. Como a empresa mantém um plano de 

carreira, diferente de A Tarde, Correio e mesmo do Lance!, a contratação não é uma 

atribuição direta do editor adjunto responsável pela editoria, ficando ao encargo da 

secretaria de redação e do departamento de recursos humanos mediar a vinda de um 

novo profissional ou a promoção de alguém da casa. Em caso de promoção, isto é feito 

a partir de avaliações internas, que levam em consideração o desempenho do repórter na 

obtenção de furos e matérias originais. Esta avaliação, sim, é feita por meio do comando 

da editoria da qual o jornalista é filiado. Um relatório trimestral, produzido pelo editor 

adjunto, classifica e ranqueia os profissionais de cada editoria. Neste relatório, o humor 

não aparece em nenhuma das categorias dispostas como método de avaliação.  

Em geral, o domínio do humor não é uma das habilidades citadas entre as 

primordiais para alavancar um profissional a ocupar um posto de destaque no campo 

profissional. A capacidade de hierarquizar uma notícia, precisão no texto, conhecimento 

da área que cobre e manutenção da neutralidade jornalística aparecem como 

fundamentais em primeiro lugar.  

Na redação do portal de notícias GloboEsporte.com56 o número de profissionais 

envolvidos na cobertura diária é pequeno. São três repórteres, dois editores e um 

estagiário. Tamires Fukutani é a editora com mais tempo de casa e está desde a 

implantação do portal. O segundo editor foi promovido da condição de repórter este ano 

– sendo a primeira promoção desde o início do site, em 2011. Embora o site se 

notabilize por sacadas humorísticas no título, principalmente nas produções do Rio e de 

São Paulo, a jornalista não coloca o humor como uma capacidade central na promoção 

de um profissional.  

Eu acho o humor uma habilidade secundária. O cara não vai ser 
um editor ruim por não ter isso, porque tem uma série de 
valores que ele vai ter que colocar na frente do humor, né!? 
Questão de avaliação da linha editorial, do que é notícia do que 
não é. A forma de como essa notícia vai ser tratada, ainda mais 
que a gente viva num ambiente de imprensa esportiva que está 
cheio de probleminhas que a gente já conhece... E esse editor 
vai ter que colocar na frente do humor vários destes outros 
critérios (...) Avaliação, crítica, bom senso. O cara tem que ter 
uma boa idoneidade, né!? Para esse tipo de trabalho não deve 
utilizar o veículo a seu favor. Ainda mais com o tanto de 
assessor que enche o saco da gente todos os dias. Tem que ser 

                                                                 
56

 Maior portal de notícias esportivas do estado. Funciona em parceria com o GloboEsporte.com, da 

Rede Globo, embora os profissionais sejam pagos e trabalhem diretamente para a Rede Bahia, afi l iada 
da emissora carioca. 
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bom de texto, obviamente, dominar a língua, saber usar a crase, 
as vírgulas. Acho que passa muito por aí... (FUKUTANI, 
entrevista, out. 2017).  

 

As questões profissionais elencadas por Tamires Fukutani poderiam compor o 

conjunto de referência de qualquer editoria e traduzir o conjunto de habilidades do 

campo jornalístico – e não propriamente, apenas, do jornalismo esportivo. 

Especificamente a ética, citada na referência do editor que não pode/deve utilizar o 

veículo a seu favor, faz parte de uma deontologia jornalística que tem por função o 

reforço da lógica do campo,  recompensado profissionais que agem pela boa causa de 

informar cidadãos, presta serviços e fortalece a democracia (FERREIRA, 2002). 

O editor do jornal A Tarde, Daniel Dórea, cumpre a função chamada de fechador 

no quality paper baiano. Ele é o responsável por colocar os títulos, passar os textos e 

pensar a diagramação da página que será veiculada no dia seguinte. Começou em A 

Tarde como estagiário, em 2005, foi efetivado como repórter, em 2006. Em 2011, 

alcançou o atual cargo, onde permanece. No conjunto de habilidades necessárias que 

considera responsáveis pela sua promoção cita, justamente, a capacidade de pensar 

títulos e páginas criativas. 

Para o repórter passar a ser editor tem que mostrar que tem uma 

visão  um pouquinho mais ampla. E, principalmente, quais são 

as notícias mais importantes. Saber o que é mais importante 

naquele dia, saber que tem mais relevância. Quando você é 

repórter e você quer saber como vai ficar sua matéria, você não 

vai lá apenas e cola seu espaço apenas no texto. Você tem 

interesse: ‘Ó minha matéria, quero que tenha tal coordenada, 

quero que tenha tal foto, infográfico’. São nesses critérios que 

você pensa numa coisa mais ampla. Uma coisa do jornal como 

vai sair e não só do texto, que é um critério principal pra saber 

se um repórter pode virar um editor (...) Eu acho que 

humorístico é uma palavra muito específica. Eu acho 

importante, principalmente no esporte. Numa editoria como 

esporte que não é que entra como lazer, entretenimento, mas é 

uma coisa muito próxima disso. Acho que é importante, sim. 

Você ter essa capacidade de pensar coisas interessantes, pra 

título ou também pra design da matéria.(...) O cara tem que ser 

criativo, prático na hora de decidir, porque não se tem muito 

tempo. Mas mesmo assim tem que tomar decisões que não 

 sejam básicas, mas em um espaço rápido de tempo 

(DÓREA, entrevista, set. 2017). 

 

Embora reforce a posição de Tamire Fukutani sobre a importância de determinar 

a hierarquia de notícias como um conhecimento imprescindível para um editor, Daniel 
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Dórea cita um aspecto imanente do campo esportivo: a relação deste com o lazer, a 

conotação lúdica e de diversão do jogo (HUIZINGA, 2017; WISNIK, 2008). A 

capacidade de entender estes aspectos e relacionar com uma linguagem estabelecida no 

campo é, para Daniel Dórea, fundamental para acumular capital s imbólico e se destacar 

na área. 

Nos dois jornais analisados, Folha e Lance!, a posição dos editores sobre a 

função da linguagem humorística como condição para subir na hierarquia da profissão é 

distinta. No Lance!, os editores consideram o domínio do recurso humorístico como 

uma condição primordial, capaz de definir diretamente o papel do jornalista como editor 

do diário esportivo. Outros aspectos, entre eles a experiência, também é entendido como 

um capital importante na escolha do profissional em caso de uma vaga em aberto. 

Primeiro, experiência. E ter o perfil também. Porque a gente vê 
que tem muitos bons repórteres e aí você sobe ele pra editor e 
acaba perdendo um cara muito bom na reportagem e acaba 
queimando um cara que é bom na reportagem. Mesmo que ele 
seja mais velho do que os outros ele tem que ter o perfil muito 
mais de editor que repórter. Tem que ter o acabamento de texto 
e tudo isso faz uma diferença na hora de você avaliar se o cara 
tem o perfil ou não (...) Mas saber lidar como humor é 
fundamental. Porque como o Lance sempre foi obviamente 
sinônimo de jornalismo sério, mas também como sempre foi 
sinônimo de irreverência isso é uma marca nossa. Então, quem 
sabe trabalhar bem essa questão do humor e é bem aceito.  Por 
exemplo, você está falando da Folha. É difícil você chegar na 
Folha e ter blog de humor da Folha. Ou humor esportivo na 
Folha. Não convém a eles. E o Lance soube fazer essa transição 
da irreverência, falar fácil e falar a linguagem do boleiro. Então, 
quem domina isso, para gente, é bom (PERAZZINI, entrevista, 
nov. 2017) 

 
Na Folha, os critérios que aparecem como fundamentais para um ascensão 

profissional na editoria de esporte estão intimamente ligados a elementos do campo 

jornalístico – tais quais, compressão e hierarquização das notícias, qualidade do texto, 

objetividade. O humor é compreendido como uma atividade importante, mas não basilar 

neste conjunto de habilidades específicas.  

O humor por si só é um dos elementos. Mas não prioritário. Até 
porque um texto bem elaborado é mais importante do que um 
humor interessante. Talvez para um colunista o humor pode ser 
mais importante. (...) Um texto claro, uma definição do que é 
relevante, organização do texto. Cuidado na apuração, nas 
palavras ali, para que fique claro quando for relatado algo. A 
busca pelo equilíbrio quando for uma situação ou embate entre 
duas pessoas, ou dois poderes, ou dois clubes (PASSOS, 
entrevista, set. 2017). 
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Em nossa análise, o humor cumpre funções diferentes na escala de promoção a 

depender da linha editorial do veículo e contrato de leitura estabelecido com o público 

(VERÓN, 1987). A depender do valor dado à força criativa, aos trocadilhos e linguagem 

popular os editores podem ser convocados com mais regularidade a demonstrar este 

conjunto de habilidades, tornando estes um critério avaliativo para recrutar novos 

profissionais. No entanto, é interessante observar que, mesmo em veículos mais sóbrios, 

nos quais a força do campo jornalístico sobressai às peculiaridades específicas da 

cobertura esportiva, o humor está presente como um elemento incorporado, ainda que 

não com força suficiente para determinar uma mudança de posição hierárquica.   

Nas entrevistas coletadas ao longo desta pesquisa, conjuntamente aplicada com a 

análise de conteúdo dos recortes dos corpus, o humor se faz presente como uma força 

que age na cobertura esportiva em mídias como jornal, rádio, TV e internet. Mesmo em 

polos opostos do campo jornalístico -- como um jornal de linguagem popular e outro de 

notícias mais sóbrias -- o humor é um elemento frequente, capaz de organizar pautas, 

distinguir profissionais, ajuda-los a criar um nome e produzir reconhecimento por 

ascensão profissional. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho partiu com um objetivo central de identificar o humor como um 

capital simbólico próprio do jornalismo esportivo (em diferentes mídias de atuação), 

sendo, a partir disso, uma habilidade capaz de promover hierarquicamente, criar um 

nome e uma reputação profissional para o agente portador desta competência. Nossos 

objetivos específicos foram sendo remodelados ao longo do processo de feitura deste 

trabalho, criando novas interrogações e entendimentos a partir do processo de pesquisa, 

análise e entrevistas nestes dois anos de trajetória. Ao fim, cercamos as seguintes metas 

secundárias:  

 Identificar o humor no processo de ruptura da linguagem do jornalismo 

esportivo e o contexto de sua consagração; 

 Delimitar o espaço ocupado pela editoria de esportes no campo jornalístico e as 

pressões exercidas no interior deste mesmo campo contrários à abordagem 

humorística; 

 Identificar a presença do humor em produtos midiáticos e a finalidade que 

cumprem em cada veículo 

 

Na tentativa de desvendar o ponto principal posto nesta pesquisa, o trabalho se 

ancorou no modelo de Bourdieu de analisar instâncias de ruptura e consagração de 

aspectos imanentes do campo para estabelecer seu poder de estruturação dentro do 

mesmo.  Desta forma, sendo o humor nosso objeto central, recorremos à história para 

compreender como este se inseriu no jornalismo esportivo brasileiro. Para tanto, 

entender a ação intelectual e transformadora de Mário Filho (1908-1966), nos anos 

1930, se tornou parte fundamental desta remontagem historiográfica. 

Mário Filho foi o responsável por uma série de alterações na forma de retratar e 

pensar o esporte, modificando a linguagem e abrindo uma dimensão – até então pouco 

explorada – para o espetáculo. O uso de exclamações, charges, de uma diagramação 

simples, de textos com marcas da oralidade, do humor, da nomeação direta dos clubes, 

da supressão dos anglicismos e do uso do modelo narrativo da jornada do herói se 

tornaram um legado fundamental naquilo que viria a se tornar a tradição do jornalismo 

esportivo nacional a partir de então (SILVA, 2006). 

Mário Filho, um homem adiante do seu tempo, mas, ao mesmo tempo, tributário 

a ele, captou as transformações vindas com a chegada do rádio como meio de 
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comunicação de massa, das mudanças na organização do estado brasileiro com a 

tomada do poder por Getúlio Vargas, em 1930, e da profissionalização do futebol e 

estabelecimento do mesmo como esporte de preferência nacional. Todos estes 

elementos somados rompem o jornalismo de colunismo social e de texto laudatório para 

consagrar um novo modelo hegemônico. 

O primeiro capítulo teórico desta pesquisa trata desta perspectiva histórica, 

analisando quais os elementos estavam em disputa na sociedade quando, por exemplo, 

os textos de esporte retratavam as senhorinhas bem vestidas e os jogadores de terno e 

gravata praticando o jogo limpo (fair play) nos campos oficializados.  

A imprensa da época expressava a maneira como as elites econômicas se 

apropriavam do futebol desprezando o modelo de outros grupos sociais. No entanto, 

enquanto os jornais da época reforçam e avalizam um modelo de fruição do esporte, o 

futebol continuava a ser praticado livremente em várias capitais do país por pessoas 

comuns. Havia o futebol das ligas, dos jornais, exaltando as condições atléticas e sociais 

de seus praticantes e aquele da rua, dos becos e vielas. Havia o football, com marcas de 

distinção baseadas em anglicismos (corner, forwards, center-half, goalkeeper) e o 

futebol legitimamente popular, da ‘pelada’, dos times que não eram clubes e do ‘baba’ 

(referência à química gosmenta produzida pela bola improvisada, de bexiga de boi, após 

ser chutada à exaustão). (LEANDRO, 2015; PEREIRA, 2000; SANTOS, 2014).   

Já na primeira década do século XX, com o futebol legitimado pelo gosto 

popular, os jornais passam a dar maior destaque ao esporte. A partir da década de 1910, 

com a consequente consolidação do futebol entre os clubes sociais, o fortalecimento das 

ligas, construção de espaços físicos para os confrontos, o jornalismo esportivo deixa de 

ser uma crônica social e se transforma em um longo relato detalhado do jogo em 

disputa, passando a privilegiar aspectos técnicos e a informação – ainda que pensada de 

forma laudatória e, sobretudo, cronológica. 

Nos textos dessa época, o resultado do jogo nunca era divulgado no início do 

texto, como acontece hoje em dia, no formato do lead. As crônicas eram extensas e 

descreviam os lances de jogo com pormenores (MARQUES, 2014). É Mário Filho que 

desmonta este modelo no jornalismo esportivo de maneirismos retóricos e estilo 

bacharelístico para transformá-lo em textos leves, na tradição oral do futebol da 

arquibancada, no uso de ditados e títulos engraçados. 

O humor, desta forma, não é nativo do jornalismo esportivo. Não é algo dado, 

mas, sim, construído, legitimado e, por fim, consagrado. O modelo se torna vencedor e 
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está presente até hoje no habitus do repórter de esporte.  

Nas nove entrevistas feitas durante esta pesquisa foi possível identificar o uso da 

habilidade do humor em diferentes formas de expressão na rotina de diferentes editorias 

de esporte – desde o uso de provérbio, da oralidade, metáforas, hipérboles, trocadilhos e 

ditados populares. Perfazer este abreviado percurso do humor nas páginas de esporte 

garantiu um estofo historiográfico, além de atender o primeiro objetivo específico deste 

trabalho, centrado na linguagem e nas suas implicações. 

 Por outro lado, da constatação destas mesmas entrevistas, ancorado na 

fundamentação teórica, parte o segundo objetivo específico deste trabalho: tentar 

delimitar o espaço ocupado pela editoria de esportes no campo jornalístico e as pressões 

exercidas no interior deste mesmo campo contrários à abordagem humorística. 

 Fez-se necessário assim, no segundo capítulo teórico, mergulhar nos conceitos 

de Bourdieu de campo, capital simbólico, jogo, distinção, sistema de crenças e habitus 

para entender qual ‘jogo é jogado’ no campo jornalístico. No jornalismo tradicional, o 

furo é um capital simbólico constituído e acreditado pelos agentes. Ele norteia pautas, 

organiza as editorias, premia repórteres. O jornalista organiza sua rotina em busca das 

notícias mais novas, embora não as alcance sempre ou nem mesmo com a frequência 

desejada. O furo representa a atualidade, uma das quatro propriedades entendidas como 

inerentes ao jornalismo (GROTH, 2011; FRANCISCATO, 2003). 

No jornalismo esportivo, no entanto, o furo nem sempre é o elemento mais 

buscado. Tomamos como análise as capas dos jornais quality papers e a relação que se 

estabelece na editoria de esportes para estampar a manchete – algo não muito frequente 

de acontecer. Mesmo com a notícia exclusiva sobre contratação de determinado jogador 

ou lesão de um atleta, o jornalismo esportivo dificilmente consegue o espaço mais nobre 

do produto impresso. No entanto, cobrindo o resultado de um jogo de determinada 

rodada de um campeonato relevante (informação previamente agendada e disponível 

para toda a concorrência), inevitavelmente, terá um destaque na página principal – ainda 

que não como manchete, mas com outros espaços importantes já reservados, tais quais 

foto-legenda, submanchete, ou destaque na segunda dobra do jornal. 

A organização da editoria de esporte não é apenas em torno do furo. O próprio 

habitus profissional de adequação da cobertura determina uma lógica de funcionamento 

que privilegia outros aspectos tidos como necessários, tais quais a edição, a 

originalidade, a capacidade de observação, a ‘sacada’ e o humor. No jornalismo 

esportivo, na grande maioria das vezes, a rotina de treinos e jogos se sobrepõe a outros 
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assuntos de bastidor, que se relacionem à política esportiva, por exemplo. A cobertura 

de esportes está muito mais focada nos temas visíveis do jogo (resultado da partida, 

cartão, lesão, contar a história de vida de um jogador) que nos acordos, desmandos, 

ações de improbidade que ocorrem nos bastidores dos clubes, federações e 

confederações. 

Os veículos quality paper, a exemplo da Folha de S. Paulo, por conta do contrato 

de leitura firmado com o público, incorporam um tom sóbrio e deliberadamente mantém 

a editoria de esportes longe da manchete. Para um produto como a Folha, que tem como 

slogan “um jornal a serviço do Brasil”, não lhe soa razoável abrir mão de informações 

políticas (econômicas, internacionais) para falar da lesão de determinado jogador na 

manchete – ressalva feita a períodos excepcionais, como Copa do Mundo ou Olimpíada. 

Valendo a ressalva que o tipo de abordagem presente na editoria de esportes da Folha 

foge da cobertura iminentemente lúdica e esportiva, adentrando aspectos da política 

esportiva – e ainda assim mantendo-se distante das manchetes.  

Longe dos espaços mais nobres na disputa interna da redação, o jornalismo 

esportivo se configura como um segundo time (LEANDRO, 2003). Isso reflete no grau 

de investimento interno entre editorias. Em um quality paper, a editoria de esportes tem 

menor número de repórteres que política; menor número de editores; horário de 

fechamento mais cedo e menos espaço físico (bancadas e computadores), além de servir 

como porta de entrada para profissionais recém-contratados com pouca ou nenhuma 

experiência em redação. Assuntos considerados secundários por conta da baixa taxa de 

valor simbólico estão abaixo da hierarquia nas escolhas tomadas (GOMES, 2007). 

Outra instância de consagração do campo jornalístico analisada são os prêmios 

distribuídos aos profissionais da área. Com regularidade, o jornalismo esportivo 

modifica sua temática usual para concorrer de forma competitiva e ser laureado. É claro 

o deslocamento da temática do jornalismo esportivo que ganha prêmios daquele 

impresso no dia a dia na cobertura setorizada dos clubes. Relações de poder entre 

dirigentes, resgate de tradições esportivas em tribos indígenas e políticas de fomentos a 

novos esportes foram os temas vencedores, na categoria esportiva, do Prêmio Petrobrás 

nos três últimos anos.  Nenhum destes temas costuma representar a cobertura ordinária 

do jornalismo esportivo. 

Na parte final deste trabalho, avançamos para a análise do nosso corpus de 

pesquisa. Analisamos 670 títulos de Folha de S. Paulo e Lance! para identificar pela 

Análise de Conteúdo a presença marcante do humor em dois recortes previamente 
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definidos (a cobertura dos dois jornais nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e um período 

ordinário da cobertura).  

Os dois jornais foram escolhidos por representarem uma relação direta com a 

gênese de nascimento do campo jornalístico, representado na construção de 

legitimidades a partir de dois gêneros de jornais: os de linguagem popular (Lance!) e os 

sóbrios (Folha), com informações políticas (FERREIRA, 2002).  

Este esforço de análise incidiu diretamente no objetivo central da pesquisa, pois, 

caso o humor não fosse um elemento presente nas edições diárias analisadas, não 

sustentaria a hipótese de ser um elemento estruturante e almejado pelos agentes. Por 

outro lado, esta analise quantitativa também supriu parcialmente a necessidade do  nosso 

terceiro ponto de pesquisa: identificar a presença do humor em produtos midiáticos e a 

finalidade que cumprem em cada veículo. 

Em nossa análise, o número total de edições da Folha com títulos humorísticos 

foi de 30,14%. No Lance!, no total, foi de 34,15%. Os números, principalmente em 

relação ao Lance!, ficaram abaixo da expectativa imaginada. Na fase de pré-análise 

(BARDIN, 1977) imaginávamos que o Lance! alcançaria números muito mais 

expressivos dado seu caráter solto, descontraído e de ser o “jornal do torcedor”, como 

apela em seu slogan.  

No entanto, não é a frequência propriamente dita que determina sozinha o 

discurso humorístico como um capital simbólico. O furo, caso contabilizado por edições 

de jornal, não estará presente com a frequência absoluta, dependendo da condição do 

repórter de alcança- la e de vencer a concorrência. Da mesma forma, o humor pode ser 

colocado em segundo plano a depender da falta de sensibilidade do editor; o 

entendimento que determinado assunto não é propício para uma abordagem mais jocosa, 

da insegurança ou mesmo falta de habilidade do profissional designado. 

 A partir do número obtido e utilizando a Análise do Conteúdo mergulhamos 

para entender as razões do humor da Folha utilizar o conhecimento enciclopédico do 

leitor, com referências culturais enquanto que o do Lance! se preocupava em ser mais 

direto, gráfico e se esgotar na própria premissa apresentada. 

Por fim, utilizamos as respostas obtidas nas nove entrevistas feitas na ida a 

campo para cercar pontos fundamentais na construção de um capital simbólico: criação 

de um nome profissional, honorabilidade profissional, promoção hierárquica, 

reconhecimento dos pares. A produção de reconhecimento é um dos aspectos 
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fundamentais do acúmulo de capital simbólico e parte do esforço do agente do campo 

em alcança-lo (BOURDIEU, 2007).  

A criação de um nome profissional e o reconhecimento dos pares a partir do 

humor foi apontado como um elemento do jornalismo esportivo sobretudo nas mídias 

ligadas à performance (TV e rádio) ou mídias com apelo popular na comunicação com o 

público (jornal Correio, Diário Lance!).  

A promoção hierárquica a partir do domínio da habilidade do humor, no Lance!, 

é compreendido como um processo natural para o profissional que se destaca 

dominando o conjunto de referências exigidos pelo veículo como algo inerente de sua 

linguagem. Na Folha, empresa que mantém um plano de carreira com relatór ios 

trimestrais que avaliam o desempenho do repórter, o humor não aparece como nenhum 

das categorias no método de avaliação. A avaliação interna da Folha, no entanto, mede 

características do campo jornalístico em geral (capacidade de hierarquizar notícia, 

precisão no texto, conhecimento da área que cobre, neutralidade) e não especificamente 

do jornalismo esportivo.  

Diante de tais resultados obtidos e aqui esmiuçados esperamos ter contribuído 

neste trabalho de conclusão de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Cultura Contemporâneas, projetando de estudos futuros nesta área na 

construção e consolidação do conhecimento acadêmico. 
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APÊNDICE A – Tabela Analítica (Análise de Conteúdo) da Folha de S. Paulo 

Lance! – DE 5 A 22 DE AGOSTO DE 2016 

Tabela 1 

Período de 5 a 22 de agosto de 

2016 

Lance! 

 

 

Folha 

Títulos informativos 

 

TOTAL LANCE!: 87 (48%) 

 

 

TOTAL FOLHA: 112 (65%) 

Dia 5/8 – 

 

“Uma cobertura para a 

história do Lance!” (pág 16) 

 

“Meta é difícil, mas estamos 

preparados” (pág. 19) 

 

“16 coisas que só a Rio 2016 

vai ter” (pág. 24) 

 

“Envergonhado, Jesus diz: 

não vou dormir” (pág. 26) 

 

“Decepcionante!” (pág. 27) 

 

Dia 6/8 –  

 

“Sul-coreano faz melhor 

marca mundial” (pág.14) 

 

“Médica nos EUA, ginasta na 

Armênia” (pág. 22) 

Dia 5/8 – páginas  

 

“Festa à base de ‘gambiarra’ 

falará sobre paz e energia” 

(pág. 2) 

 

“Cerimônia terá aparato de 

segurança ‘sem precedente’ ” 

(pág. 4) 

 

“Abertura terá metade dos 

líderes de Londres 2012”  

(pág. 6) 

 

“Rio torna real hoje sonho 

iniciado há duas décadas”  

(pág. 7) 

 

“Dinheiro público manterá 

equipamentos” (pág. 8) 

 

“Novas ações da PF no Rio 

incluirá helicópteros e balões” 



160 
 

 

Dia 7/8 –  

 

“Ginasta sofre fratura em 

aterrisagem” (pág. 20) 

 

“Seleção mais europeia” 

(pág.21)  

 

“Recebi minha medalha de 

ouro na aberta” (pág. 23)  

 

“Estamos muito perto de 

acertar” (pág. 24) 

 

“Americanos querem 

‘contratar’ brasileiro” (pág. 

25)  

 

“Manhã de caos e desculpas” 

(pág. 27) 

 

“Pressão e vaias não 

assustam” (pág.28) 

 

“Muito além da medalha” 

(pág. 29)  

 

Dia 8/8 –  

 

“Torcida apoia, mas Djokovic 

cai na estreia (pág.26) 

 

“Rússia não ganha perdão” 

(pág.27) 

 

Dia 9/8 -   

 

“Brasil atropela Romênia com 

gritos de NBA” (pág. 20) 

 

Água da baía aprovada (pág. 

24) 

 

Globalização em ‘xeque’ (pág. 

25) 

 

Dia 10/8 –  

 

“Brasil cai, mas sai satisfeito 

(pág. 9) 

 

“Visita à CBF foi 

institucional, diz Infantino” 

(pág. 11) 

  

Dia 6/8 – 

 

“Refugiados e ambientalismo 

são temas da abertura” 

(pág.2) 

 

“Brasil vai bem na festa, com 

mais pontos altos que baixos” 

(pág.3) 

 

“Temer recebe vaia ao abrir 

Olimpíada” (pág.4) 

 

“Vaias a Rússia e Argentina 

destoam do clima da festa” 

(pág.5) 

 

“Resgate da MPB clássica são 

destaque” (pág.6) 

 

“Brasil mostra panos e cortes 

exagerados” (pág. 7) 

 

“Mangueira tem ‘camarote’ 

com funk e churrasquinho” 

(pág. 8) 

 

“Mais madura, Sarah busca 

seu segundo ouro” (pág.10) 

 

“Brasileiros tentam ir à final 

dos 100m nado peito”  

(pág. 11) 

 

Dia 7/8 –  

 

“96 anos depois” (pág. 1) 

 

“Agora medalhista, Wu quer 

mais apoio e voltar à 

faculdade” (pág. 2) 

 

“Medalhistas de Londres 

decepcionam na abertura” 
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com 8º lugar” (pág. 22) 

 

 

“Polêmica nas redes sociais” 

(pág. 23)  

 

Dia 11/8 -   

 

“Espanhol compete em casa 

na natação” (pág.20) 

 

Maria Lenk protagonista 

(pág.21) 

 

Itália contra a xenofobia 

(pág.26) 

 

“Casa ‘informal’ do vôlei” 

(pág.27) 

 

Dia 12/8 –  

 

“Belluci vence belga e agora 

encara Nadal” (pág. 20) 

 

“Do frio chinês ao título” 

(pág. 22) 

 

“Susto na Arena Carioca 1” 

(pág. 24) 

 

“Frustação e emoção” 

(pág.25) 

 

“Recordista no ciclo, Maria 

Suellen luta hoje” (pág.26) 

 

Dia 13/8 –  

 

“Bomfim vibra e critica 

cultura da medalha” (pág. 20) 

 

“Boxe já garante bronze” 

(pág. 21) 

 

“Poderia ter sido melhor” 

(pág.22) 

 

“Com a medalha na mão” 

(pág.23) 

(pag.3) 

 

“Equipe brasileira faz história 

e chega à final” (pág.4) 

 

“Bicampeãs estreiam fácil 

rumo ao tri olímpico” (pág. 6) 

 

“Torcida consagra Marta em 

dia de goelada do Brasil” 

(pág. 7) 

 

“Falhas marcam 1º dia de 

competições no Parque 

Olímpico” (pág.8) 

 

“Transporte integrado do Rio 

funciona bem” (pág. 9) 

 

 

Dia 8/8 –  

 

“Brasileiras voltam à final por 

equipes após 8 anos” (pág. 4) 

 

“Aos gritos de Marta, Brasil 

empata de novo” (pág.7) 

 

“Em sua 1º Olimpíada, 

Kosovo conquista vitória 

diplomática” (pág.8)  

 

“Phelps leva 23º medalha, a 

19º de ouro” (pág. 10) 

 

“Hóquei une Austrália e 

subúrbio do Rio” (pág. 11) 

 

Dia 9/8 –  

 

“Guru de Rafaela teve que 

domar a fúria da campeã” 

(pág. 4) 

 

“Brasil bate a Argentina em 

partida relâmpago” (pág. 5) 

 

“No Rio, Phelps faz uso de 

ventosas, técnica tradicional 

oriunda da China” (pág. 7) 
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“Craque italiano vê Brasil 

pressionado” (pág. 24) 

 

“Sai Iziane, entra Tati 

Pacheco na Seleção” (pág.26)  

 

“Tornozelo não deve tirar 

Neymar do jogo” (pág.28) 

 

Dia 14/8 –  

 

“Alison e Bruno vencem e vão 

às quartas” (pág.20) 

 

“Izzy e a luta pela igualdade 

de gêneros” (pág. 21) 

 

“Ressaca faz balsa ceder e 

causa susto” (pág. 23) 

“Rivalidade mais amistosa” 

(pág. 24) 

 

“Bolt começa a brilhar”  

(pág. 25) 

 

“Inspiração para enterrar” 

(pág. 26) 

 

“Adeus para sempre” (pág.27) 

 

Dia 15/8 – 

 

“Esperança dourada” 

(pág. 21) 

 

“Dupla cheia de energia” 

(pág. 23) 

 

“Bolt faz história no Rio” 

(pág. 24) 

 

Dia 16/8 –  

 

“Acidente com câmera fere 

sete pessoas” (pág. 20) 

 

“Um ex-goleiro na vela”  

(pág. 21) 

 

 

“EUA chegam à decisão com 

grande favoritismo” (pág. 8) 

 

“Xodó da torcida jogadoras 

ganham teto de R$ 13,5 mil 

por mês no Brasil” (pág.9)  

 

Dia 10/8 –  

 

“Rafaela Silva também 

enfrentou o machismo”  

(pág. 2) 

 

“EUA confirmam o 

favoritismo e conquistam o 

bicampeonato” (pág. 3) 

 

“Seleção fica em 1º e pegará a 

Austrália nas quartas de 

final” (pág.4) 

 

 

“Seleção masculina bate 

Espanha no fim, e feminina 

perde de novo” (pág. 6) 

 

“Romenos acabam com fim 

olímpico de dupla brasileira” 

(pág. 8) 

 

“Proibir protesto é censura, 

diz ministro do Supremo” 

(pág.9) 

 

Dia 11/8 –  

 

“Argentinos vêm aos Jogos 

com a mesma disposição da 

Copa” (pág. 4) 

 

“Japonês mantém reinado por 

um centésimo de ponto” 

(pág.5) 

 

“Tiago Camilo admite 

campanha decepcionante do 

Brasil até agora” (pág. 6) 

 

“ ‘Dama de Ferro’ da Hungria 
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“Confiança de um estreante” 

(pág. 23) 

 

“Sem espaço para a euforia” 

(pág. 24) 

 

“Energia nas argolas”  

(pág. 25)  

 

“Tira-teima pela medalha” 

(pág. 26) 

 

“De rejeitados a exaltados” 

(pág. 27) 

 

“Acima da média” (pág. 28) 

 

“Pioneira cheia de gás”  

(pág. 29) 

 

Dia 17/8 –  

 

“Alison e Bruno se classificam 

para a final” (pág.20) 

 

“Delírio com o campeão” 

(pág. 22) 

 

“Deixaram a final escapar” 

(pág.24) 

 

“É prata! E foi só o começo” 

(pág. 29) 

  

Dia 18/8 –  

 

“Isaías vai à final e luta hoje 

por medalha” (pág. 20) 

 

“Quarteto desfalcado”  

(pág. 21)  

 

“Preparação na altitude” 

(pag. 22) 

 

“Momento de reflexão” 

(pág. 25) 

 

“Da depressão ao pódio”  

(pág. 26) 

se redime de 2012 e leva três 

ouros” (pág.7) 

 

“Policiais da Força Nacional 

são feridos a tiros no Rio” 

(pág.8) 

 

“Chuva atrasa e adia disputas 

olímpicas” (pág. 9)  

 

Dia 12/8 –  

 

“Mayra fugia do balé para 

treinar no tatame” (pág. 2) 

 

“Seleção feminina fracassa 

outra vez” (pág. 4) 

 

“Esqui no barro vira slalom, e 

moradores lamentam” (pág.6) 

“Nada vai à final do torneio 

de dupla e critica quadra” 

(pág. 7) 

 

“PF detém dois suspeitos de 

simpatia com o terror”  

(pág. 8) 

 

“Morre soldado que levou tiro 

após entrar em favela” (pág.9) 

  

Dia 13/8 –  

 

“Objetivo de Conceição era 

ter prestígio nas brigas de 

rua” (pág. 3) 

 

“Em jornada dupla, Nadal 

leva 1º ouro” (pág.6) 

 

“Em decisão dramática nos 

pênaltis, Brasil vai às semi” 

(pág.7) 

 

Dia 14/8 –  

 

“Com fim de jejum de 

Neymar, seleção vai às 

semifinal dos Jogos” (pág.2) 
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“ ‘Neymar é um monstro’ ” 

(pág. 27) 

 

Dia 19/8 –  

 

“O descobrimento do golfe na 

Olimpíada” (pág.20) 

 

“Ouro na baía de Guanabara’ 

(pág. 22) 

 

“Uma lenda chamada Bolt” 

(pág. 24) 

 

“A glória do ouro”  

(pág. 27) 

 

“Marta entra no top 5”  

(pág. 28) 

“Reencontro dourado”  

(pág. 29) 

 

Dia 20/8 –  

 

“Brasil arrasa Rússia e está na 

decisão” (pág. 20) 

 

“Longevidade como meta” 

(pág. 22) 

 

“Em busca do top 50” 

(pág. 23) 

 

“Finalmente se desculpou” 

(pág. 24) 

 

“Um adeus em alto estilo” 

(pág. 25) 

 

“Medalha da dignidade”  

(pág. 26) 

 

Dia 21/8 –  

 

“ ‘Zebra’ quebra recorde e 

Brasil leva bronze” (pág. 20) 

 

“Adeus aos companheiros” 

(pág. 22) 

“Brasil perde da Argentina e 

se aproxima da eliminação” 

(pág.3) 

 

“Após dia ruim, Sheidt busca 

regata perfeita” (pág.4) 

 

“Phelps dá adeus às piscinas 

com o 23º ouro e a 6º medalha 

no Rio” (pág.10) 

 

Dia 15/ 8 –  

 

“Com dois pódios, Brasil 

obtém efeito inédito”  

(pág. 2) 

 

“ ‘Objetivo é visualizar 

movimento perfeito’ ” (pág.4) 

 

“Murray vence o mais 

emocionante torneio olímpico 

da história” (pág. 5) 

 

“Brasil já tem pelo menos 

uma medalha garantida no 

feminino” (pág.6) 

 

“Bolt versus Gatlin vira bem 

contra o mal” (pág.7) 

 

“Revelação dá início hoje a 

busca pelo ouro triplo”  

(pág. 8) 

 

Dia 16/ 8 –  

 

“Descontrole emocional e falta 

de pontaria eliminam seleção” 

(pág.5) 

 

“Brasil evita vexame e irá 

pegar Argentina” (pág.6) 

 

“Sem pressão, maratonista 

aquática se diverte em prova e 

leva bronze” (pág. 7) 

 

“Belezas do Rio atraem 

poucas celebridades” (pág.8) 
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“Inspirados por Nadal”  

(pág. 23) 

 

“Neymar vibra: ‘vão ter que 

me engolir’ ” (pág.27) 

  

Dia 22/8 –  

 

“Legado ameaçado no 

basquete americano” (pág. 21) 

 

“Aprovado pelos atletas  

(pág. 24) 

 

“Evento para se orgulhar 

(pág. 25) 

 

“Festa agora em um estádio” 

(pág. 26) 

 

“Sob o temor de vaias, Temer 

decide não ir ao 

encerramento” (pág. 9) 

 

Dia 17/ 8 –  

 

“Conceição adota o 

isolamento para enfim chegar 

ao título olímpico” (pág.2) 

 

“Jovem do interior baiano, 

Isaquias leva modalidade à 

elite olímpica” (pág.3) 

 

“Seleção repete roteiro sem 

gols, cai nas semi e disputa 

bronze” (pág.4) 

 

“Bicampeã olímpica, seleção v 

cai e fica sem medalha” 

(pág.5) 

 

“Seleção brasileira busca final 

e recorde” (pág.6) 

 

“ ‘Quero o recorde mundial’, 

diz medalhista do salto com 

vara” (pág.7) 

 

“Sheidt não atinge recorde, 

mas admite ir buscá-lo em 

2020” (pág.8) 

 

“Procuradoria investiga 

estatal que patrocina Jogos” 

(pág.9) 

 

Dia 18/8 –  

 

“Seleção goleia e torcida pede 

agora vingança contra a 

Alemanha” (pág. 2) 

 

“Atletas do nanico Vunuatu 

realizam sonho de ver 

Neymar” (pág. 3) 

 

“Brasileiras levam prata após 

parar em bloqueio alemão” 
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(pág. 4) 

 

“Cânticos da torcida embalam 

o Brasil, que enfrentará a 

Rússia” (pág. 5) 

 

“Brasileiros têm a última 

chance de medalha” (pág.6) 

 

“Bolt corre por ouro e recorde 

em sua prova favorita” (pág.7) 

 

“Membro do COI é preso sob 

suspeita de cambismo” 

(pág.10) 

 

“Nadadores dos EUA são 

impedidos de sair do Brasil” 

(pág.11) 

 

Dia 19/8 –  

 

“Dupla respira Olimpíada 

desde infância” (pág.2) 

 

“Triunfo de Alison e Bruno é 

1º do esporte desde 2004” 

(pág.3) 

 

“Isaquias entra em clube 

seleto após assustar a mãe” 

(pág.4) 

 

“Vizinho do Mineirão, técnico 

ficou abalado com o 7 a 1” 

(pág.6) 

 

“83% dos turistas 

estrangeiros aprovam o Rio, 

diz pesquisa” (pág.8) 

 

“Nadadores americanos dizem 

que assalto não existiu, diz 

polícia” (pág.9) 

 

Dia 20/8 –  

 

“Brasil se vinga da Rússia e 

agora irá reencontrar a Itália 

na final” (pág.3) 
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“Micale monta ‘blitz’ para a 

Alemanha” (pág. 4) 

 

“Objetivo germânico é 

renovar seleção principal” 

(pág. 5) 

 

“Nova geração da seleção 

feminina comprova que 

merece confiança” (pág. 6) 

 

“Team GB cresce tanto que 

assusta até a Grã-Bretanha” 

(pág.8) 

 

“China recua para 3° lugar 

em ouros, mas curte Jogos” 

(pág.9) 

 

“Beleza e caos” (pág.10) 

 

“Nadador pede desculpas por 

mentir sobre assalto” (pág. 11) 

 

Dia 21/8 – 

 

“ ‘O nosso futebol não está 

morto’, diz técnico” (pág.2) 

 

“Chamado para a última hora 

no lugar de Prass, Wewerton 

vira herói” (pág.3)  

 

“ ‘O melhor é poder tirar o 

ranço do 7 a 1’, afirma 

torcedora” (pág.4) 

 

“Isaquias leva 3º medalha e 

atinge lugar único no Brasil” 

(pág. 8) 

 

“Ex-pedreiro, atleta paulista 

surpreende e leva bronze” 

(pág.9) 

 

“Sem Temer e com Martinho, 

Rio se despede da Olímpiada” 

(pág.11) 
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Dia 22/ 8 – 

 

“Presidente do COI destaca 

‘Jogos Olímpicos 

maravilhosos’ ” (pág.2) 

 

“Serginho, 40, leva seu 

segundo ouro e diz adeus às 

quadras” (pág.4) 

 

“ ‘Classe média-alta’ da 

Olímpiada cresce no Rio” 

(pág.8) 

 

“Rio tem menos recordes que 

Londres” (pág.9) 

 

“Melhor que 2012” (pág.10) 

 

“Organização olímpica vence 

desorganização brasileira” 

(pág.14) 

 

“Ação de segurança nos Jogos 

é bem-sucedida, avalia 

governo” (pág.15) 

 

 

Títulos humorísticos 

 

TOTAL LANCE!: 79 (45%) 

 

TOTAL FOLHA: 59 (34%) 

Dia 5/8 –  

 

“Dia de Paes e agitação” (pág. 

17) 

 Trocadilho com o nome 

do então prefeito do 

Rio, Eduardo Paes 

 

“Bandeira a ser levantada” 

(pág. 21) 

 Reportagem faz 

referência a Yane 

Marques, segunda 

mulher porta-bandeira 

na história da 

delegação brasileira 

 

“Com a palavra, o Rei” (pág. 

25) 

 Página gráfica com 

carta em formato de 

brasão em referência 

Dia 5/8 –  

 

“1, 2, 3... Valendo” (pág 1) 

 Remete a um jogo de 

infância para dizer que 

os jogos olímpicos 

tiveram início 

 

“Decepção” (pág. 10) 

 Com letras destacas e 

coloridas para falar do 

empate na estreia da 

seleção masculina de 

futebol 

 

“O Maracanã nasceu 

com vocação de vaia. 

Vaia até minuto de 

silêncio” (pág. 12) 

 Usa frase do 

dramaturgo Nelson 

Rodrigues e charge 
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ao Rei do futebol, Pelé 

 

“Uma festa com a cara dos 

brasileiros” (pág. 30) 

 Imagem do Maracanã 

com fogos de artifício 

 

“O mundo é aqui” (pág. 32) 

 Desenho da Terra com 

o Cristo Redentor no 

meio 

 

Dia 6/8 –  

 

“Sem as marcas do tempo” 

(pág. 15) 

 Sobre a jogadora de 

vôlei Sheila, de 33 anos  

 

“O gigante russo encolheu” 

(pág. 23)  

 Sobre a diminuição da 

delegação russa nos 

jogos do Brasil  

 

“O despertar da campeã” 

(pág. 25) 

 Sobre a judoca Sarah 

Menezes, que 

conseguiu se recuperar 

a tempo da disputa dos 

Jogos 

 

“Amigas, amigas...” (pág. 26) 

 Jogadora Marta vai 

enfrentar a Suécia, país 

onde atua e mantém 

amizades 

 

“Fantasmas aparecem” (pág. 

27)  

 Seleção olímpica 

apresenta mesmo 

problemas da seleção 

principal 

 

“Carnaval olímpico no Rio” 

(pág.29) 

 Festa de abertura das 

Olimpíadas teve cara 

para fazer uma 

matéria de 

comportamento sobre 

a chances de se vaiar a 

abertura das 

Olimpíadas  

 

Dia 6/8 –  

 

“Festa carioca” (pág.1) 

 Letras destacadas para 

falar, com ironia, da 

abertura dos Jogos 

com maior espaço para 

a cultura do Rio de 

Janeiro 

 

“Termômetro” (pág.9) 

 Palavra em destaque 

em reportagem que 

mede o início da 

participação brasileira 

nos Jogos 

 

Dia 7/8 –  

 

“Minha casa, minha 

Olimpíada” (pág. 10) 

 Trocadilho com 

programa do governo 

federal (Minha Casa, 

Minha Vida) em 

matéria de 

comportamento sobre 

a Vila Olímpica  

 

Dia 8/8 –  

 

“Adeus... Bem-vindo...” 

(pág.1) 

 Jogo de edição para 

falar da eliminação de 

Djokovic no tênis e 

chegada de Michael 

Phelps 

 

“BRASIL x ARGENTINA” 

(pág.6) 

 Reportagem sobre o 

comportamento da 
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de Carnaval 

 

“Começou!” (pág. 32) 

 Com a imagem do 

Maracanã com fogos 

de artifício  

 

Dia 7/8 –  

 

“Medalha na ‘casa’ do tiro” 

(pág. 22) 

 Sobre Wu, primeiro 

medalhista dos Jogos 

do Rio no tiro ao alvo 

 

“Judoca Made In Cuba (pág. 

26)  

 Judoca americana que 

tem pais cubanos e vai 

competir pelos EUA 

 

“Tiro certo” (pág. 32) 

32 

 Capa gráfica com Wu, 

medalhista olímpico do 

tiro ao alvo 

 

Dia 8/8 –  

 

“Voo para a liberdade” (pág. 

28) 

 Medalhista cubano que 

deixou o país para ser 

campeão pelos Estados 

Unidos 

 

“O mito fica ainda 

maior” (pág. 29) 

 Sobre o campeão 

olímpico Michael 

Phelps, que 

conquistava sua 23º 

medalha em 

Olimpíadas 

 

“Um artista das areias” 

(pág. 30) 

 Sobre o jogo bonito de 

Adrian no vôlei de 

praia 

torcida brasileira que 

apoiou o sérvio  

Djokovic, no tênis, 

contra um rival 

argentino 

 

“Caminho da roça” (pág. 12) 

 Matéria de 

comportamento sobre 

famílias que criam 

galinhas a 50 metros do 

local onde estão 

hospedados os atletas 

mundiais 

 

Dia 9/8 –  

 

“Bem brasileira” (pág.1) 

 Jogo de palavras sobre 

a atleta Rafaela Silva, 

nascida na favela 

Cidade de Deus e o 

esporte no qual ela 

conquistou a medalha 

de ouro (judô), 

tradicional modalidade 

onde brasileiros 

geralmente triunfam 

“Valente” (pág. 2) 

 Arte gráfica sobre a 

palavra ‘valente’ 

 

“Só sei que nada sei” (pág. 6) 

 Usa ditado grego 

atribuído ao filósofo 

Sócrates para falar da 

desinformação dos 

voluntários da 

Olimpíada 

 

“\o/” (pág. 10) 

 Sinal gráfico é usado 

como título para 

ilustrar a animação da 

torcida brasileira 

 

 

Dia 10/8 –  

 

“100%” (pág.1) 
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“Grande família 

olímpica” (pág.31) 

 Paródia com nome de 

seriado brasileiro e 

uma família de 

franceses que disputa 

os Jogos no Rio 

 

“Chama a Marta!” (pág.33) 

 Sátira com o empate 

por 0 a 0 da seleção 

masculina e o fato da 

torcida ter gritado o 

nome da craque do 

futebol feminino para 

pressionar os jogadores 

brasileiros 

 

“Redentor” (pág. 36) 

 Phelps com os braços 

abertos em imagem 

próxima ao cartão 

postal do Rio de 

Janeiro  

 

 

 

Dia 9/8  

 

“A capital da 

canoagem”  (pág. 21) 

 Sobre a cidade de 

Piraju, no interior de 

São Paulo, que tem três 

‘filhos’ na seleção de 

canoagem 

 

“Número 1 é do Brasil” 

(pág. 22) 

 Reportagem sobre o 

fato da torcida 

brasileira ter adotado o 

sérvio Djokovic  nos 

jogos de tênis 

 

“Campeã no carisma” 

(pág. 23) 

 Reportagem sobre a 

ginasta brasileira que 

 Capa gráfica com 

Phelps, usando apenas 

o numeral para 

comunicar que o 

nadador venceu tudo 

que disputou no Rio 

 

“Feminismo Olímpico” 

(pág.5) 

 Matéria de 

comportamento sobre 

mulheres que torcem 

apenas por mulheres 

nas Olímpiadas  

 

“Monstro” (pág.10) 

 Uso de uma hipérbole e 

metáfora para 

caracterizar o 

desempenho do 

nadador Phelps 

 

Dia 11/8 –  

 

“Ufa!” (pág.1) 

 Sobre a primeira 

vitória da Seleção 

Brasileira de futebol 

nas Olimpíadas, que 

classificou o time para 

a fase eliminatória 

 

“Um baile, enfim” 

(pág.2) 

 Com letras destacadas 

para falar da goleada 

do time de futebol 

 

“Pancadão” (pág.10) 

 Sobre as músicas 

animadas usadas pelos 

DJs nas Arenas dos 

jogos 

 

Dia 12/8 –  

“Agridoce” (pág.1) 

 Sobre a recuperação da 

judoca Mayra Aguiar, 

após perder luta, se 

recuperar e conquistar 
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perdeu na disputa, mas 

conquistou a torcida 

pela simpatia 

 

“Vencedor 

interplanetário” 

(pág.26) 

 Reportagem com 

cartoons de ETs 

falando sobre o novo 

jogo para celular que 

jogador de basquete 

lançou no país 

 

“O Brasil é Silva” 

(pág.32) 

 Sobre a medalha de 

ouro conquistada pela 

judoca Rafaela Silva 

 

 

Dia 10/8 –  

 

“Rainha da Areia” (pág.24) 

 Perfil da jogadora 

Kerri Walsh, dona de 

três ouros no vôlei de 

praia 

 

“Nos braços do novo chefe” 

(pág.25) 

 Reportagem e 

trocadilho sobre a 

mudança de 

comportamento dos 

jogadores de basquete 

dos EUA com o novo 

treinador 

 

“Fábrica da campeã” 

(pág.27) 

 Matéria sobre a favela 

onde nasceu Rafaela 

Silva e os outros 

esportivas de sucesso 

que saíram de lá  

 

“Fonte da alegria” 

(pág. 29) 

 Reportagem com 

bronze 

 

“Invencível” (pág.3) 

 Sobre judoca francês 

invicto há 108 lutas 

 

“Phelps Maravilha” 

(pág.5) 

 Sobre as habilidades do 

nadador Michael 

Phelps, que conquistou 

o 22º ouro 

 

“Super Simone” (pág. 10) 

 Sobre a ginasta 

americana Simone 

Billes, sensação das 

Olimpíadas 

 

Dia 13/8 –  

 

“1kg” (pág. 1) 

 Reportagem compara 

curiosidade de judoca e 

pugilista estarem a 

apenas 1kg dentro de 

suas categorias e como 

ambos conquistaram 

medalhas para o Brasil 

 

“Baby do Brasil” 

(pág.2) 

 Trocadilho com nome 

do pugilista medalhista 

e da cantora dos Novos 

Baianos 

 

“Vai Phelps. Vem 

Bolt” (pág.4 e 5) 

 Jogo de edição com a 

saída de um mito do 

esporte e a entrada de 

outro na Rio 2016 

 

“Rixa” (pág.9) 

 Uso de charge e título 

colorido para falar de 

disputa entre cariocas e 

paulistas nos Jogos 
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retrospecto da seleção 

no estádio da Fonte 

Nova, que serve de 

trocadilho para o título 

 

“Salva a dor!” (pág.32) 

 Trocadilho com o nome 

da cidade (Salvador) 

onde a seleção jogaria 

o tudo ou nada para se 

classificar nas 

Olimpíadas 

 

 

Dia 11/8 –  

“Uma flechada dolorida” 

(pág.22) 

 Trocadilho com a 

derrota por uma 

diferença mínima de 

pontos da seleção da 

Itália no arco com 

flecha 

 

“Saiu do forno” 

(pág.23) 

 Trocadilho com o 

apelido do judoca 

Rafael Buzacarini: 

Bolo Cru 

 

“Vida de campeã” 

(pág.25)  

 Página gráfica, no 

estilo de filme, 

contando a vida da 

ginasta Rebeca 

Andrade 

 

“Enfim, classificado!” 

(pág. 29)  

 Página gráfica com a 

classificação da seleção 

de futebol na Bahia   

 

“Ressuscitou no 3º jogo” 

(pág.32) 

 Trocadilho com o 

sobrenome do jogador 

Gabriel de Jesus e o 

Dia 14/ 8 –  

 

“Consolo” (pág. 1) 

 Em letras gráficas diz 

que vitória no futebol 

foi consolo para dia 

ruim dos brasileiros 

 

“ ‘Pica Power’ leva ouro 

inédito para Porto Rico” 

(pág.8)  

 Sobre a tenista porto-

riquenha, que se 

recusou a jogar pelos 

EUA, e tem nome 

curioso 

 

“Bolt não larga bem, mas 

como sempre, acaba em 

primeiro” (pág.10) 

 Título usa da 

previsibilidade das 

provas de Bolt para 

provocar um efeito 

humorístico na 

construção 

 

 

Dia 15/8 –  

 

“Único” (pág.1) 

 Capa gráfica 

mostrando o tênis de 

Bolt e falando da sua 

habilidade na corrida 

 

“De Bunda. De Cara. 

De Pé” (pág.3) 

 Sobre o histórico de 

derrotas de Diego 

Hypolito até sua 

redenção com medalha 

 

“Perdidos no Parque” 

(pág.9) 

 Sobre torcedores que 

compram ingressos 

para visitar as 

instalações dos Jogos 
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fato de ter voltado a 

marcar apenas no 

terceiro jogo da seleção  

 

Dia 12/8 –  

 

“Para entrar na história” 

(pág. 21) 

 Página com charge de 

Simone Biles, 

carregando várias 

medalhas no peito 

 

“Um ‘gringo’ 

encantado” (pág.23) 

 Reportagem que 

brinca com goleiro 

Slobodan Soro, sérvio 

naturalizado brasileiro, 

e seus poderes mágicos 

de salvar o time no 

polo aquático  

 

“PODEROSA!” 

(pág.27)  

 Título em caixa alta 

destacando o 

desempenho da judoca 

Mayra Aguiar, 

segunda a conquistar 

uma medalha para o 

Brasil na Rio 2016 

 

“Para exorcizar o fantasma” 

(pág.28)  

 Reportagem usa 

bordão de Galvão 

Bueno e fala sobre a 

volta da Seleção ao 

estádio do Mineirão, 

onde foi goleado por 7 

a 1 para a Alemanha 

 

 “Sede de vingança em 

jogo” (pág.29) 

 Sobre a motivação dos 

jogadores de deixar 

uma boa impressão no 

Mineirão após a 

goleada de 2014 

“133ª” (pág.10) 

 Perfil da corredora 

última colocada na 

maratona de rua 

 

Dia 16/8 –  

 

“Brazil” (pág 1) 

 Trocadilho com o nome 

do país e do atleta que 

ganhou ouro no salto 

com vara: Thiago Braz 

 

“Os dois lados da 

mesma medalha”  

(pág 2,3) 

 Capa dupla espelhada 

com arte para falar das 

conquistas de ouro e 

prata de Arthur 

Zanetti 

 

“Nas nuvens” (pág.4) 

 Título que brinca com 

salto recorde do 

brasileiro e satisfação 

após vencer a disputa 

 

“Paquera Go” 

 Brincadeira com o jogo 

“Pokémon Go” e o 

clima de paquera nas 

festas do Rio de 

Janeiro 

 

Dia 17/ 8 –  

 

“Novos baianos”  

(pág.1) 

 Brincadeira com o 

pugilista e o canoísta, 

baianos, que 

conquistaram 

medalhas e a banda 

musical dos anos 1970 

 

“Pelotão de elite” 

(pág.12) 

 Chiste com o fato de 

nove dos 11 atletas 
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“Mulher 

MayaraVilha” (pág.32) 

 Página gráfica com 

trocadilho no nome da 

judoca Mayara Aguiar  

 

Dia 13/8 –  

 

“Passando o bastão” (pág.25) 

 Trocadilho sobre a 

saída do americano 

Phelps do domínio das 

piscinas no Rio de 

Janeiro para a entrada 

da também americana 

Katie Ledecky 

 

“De sacado a muralha” 

(pág.29) 

 Reportagem com o 

goleiro Weverton, da 

Seleção Olímpica, 

alçado a condição de 

‘muralha’ pela boa fase 

 

“Família BraSilva” (pág.32) 

 Trocadilho com os 

brasileiros de 

sobrenome ‘Silva’ que 

ganharam medalha nos 

Jogos do Rio 

 

Dia 14/8 –  

 

“Pais (e filhos) olímpicos” 

 Uso da música de 

Renato Russo para 

falar, durante o dia dos 

Pais, sobre a relação 

entre os atletas e seus 

pais 

 

“Bateu, tomou” 

 Reportagem que fala 

da vitória da seleção 

brasileira de futebol 

sobre a Colômbia, a 

mesma que lesionou 

Neymar na última 

medalhistas servirem 

às forças armadas 

 

Dia 18/8 –  

 

“Falta um” (pág.1) 

 Com Neymar com dedo 

em riste para indicar 

que falta apenas um 

jogo para a Seleção, 

enfim, ganhar o ouro 

 

“Sobressalto em equipe. 

Melodrama do time brasileiro 

na Rio 2016” (pág.8) 

 Sobre a novela que 

virou a participação do 

time de hipismo 

brasileiro 

 

“Eu S2 Guga” (pág.9) 

 Matéria sobre o 

carisma do ex-tenista 

Guga, atual 

comentarista da Globo 

 

Dia 19/8 –  

 

“Habitat natural” (pág. 1) 

 Título brinca com o 

fato de, no mesmo dia, 

Brasil ter conquistado 

medalhas de ouro no 

vôlei de praia e na vela, 

esportes praticados 

regularmente na 

cidade 

 

“Eu sou a lenda” (pág. 

10) 

 Título faz referência a 

filme de Hollywood 

para se referir a 

desempenho histórico 

de Bolt 

 

Dia 20/8 –  

 

“Vale ouro” (pág.1) 

 Capa gráfica no 
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Copa 

 

 

“Luan de Mel” (pág32) 

 Trocadilho com o bom 

momento vivido pela  

seleção de futebol após 

a entrada do jogador 

Luan 

 

Dia 15/8 –  

 

“Família de ouro” (pág. 22) 

 Reportagem sobre a 

união dos atletas, que 

formam famílias entre 

si, durante a disputa 

dos jogos olímpicos 

 

“Do solo ao Céu” (pág.27) 

 Jogo de palavras sobre 

a apresentação solo do 

ginasta Diego Hypolito 

e sua redenção nos 

Jogos do Rio 

 

“Se chorei ou se sorri, o 

importante é que emoções nós 

vivemos” (pág.36) 

 Capa gráfica com 

paródia da música de 

Roberto Carlos sobre a 

redenção de Diego 

Hypolito 

 

 

Dia 16/8 –  

 

“Adeus ao mini-gigante” 

(pág. 22) 

 Jogo de palavras para 

indicar a despedida 

Guilherme Giovannoni 

do basquete brasileiro 

após eliminação da 

seleção brasileira 

 

“O Rei Arthur e a Rainha do 

Mar” (pág. 32) 

 Trocadilho com a 

entorno do Maracanã 

para lembrar da 

decisão do futebol 

masculino 

 

“Tri Tri” (pág.2)  

 Sobre a terceira vez 

seguida que Bolt 

conquista três 

medalhas nos Jogos 

 

“Nas ruas do Rio” 

 Título com infográfico 

no entorno para 

mostrar o circuito da 

maratona de rua 

 

Dia 21/8 –  

 

“Enfim” (pág.1) 

 Sobre a demora da 

conquista brasileira no 

futebol olímpico  

 

“A última medalha” (pág.10) 

 Jogo de imagem sobre 

a última possiblidade 

do Brasil conquistar 

medalha no vôlei na 

Rio 2016 

 

“Obrigado por ter vindo” 

(pág. 12) 

 Arte relembrando os 

momentos marcantes 

das Olimpíadas 

 

Dia 22/8 –  

“Foi bem... mas...” (pág.1) 

 Jogo de palavras para 

indicar que o Brasil 

surpreendeu nos Jogos, 

mas não bateu meta 

estipulada 

 

“Babel olímpica” (pág 12 e 13) 

 Arte em página dupla 

sobre os melhores 

momentos dos Jogos 
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literatura e o ginasta 

Arthur Zanetti, que 

conquistou a medalha 

de prata na ginasta, 

além da maratonista 

aquática Poliana 

Okimoto, que ficou 

com o bronze  

 

Dia 17/8 –  

 

“Assim o vôlei renasceu”  

(pág. 21) 

 Usa discurso indireto 

de fábula para contar 

como um filme foi 

fundamental como 

inspiração para o vôlei 

brasileiro 

 

“Hoje vai ser tetinha?” 

(pág.27) 

 Trocadilho com antigo 

apelido do jogador 

Gabriel Jesus (Tetinha) 

e o significado da 

palavra, atribuído 

como algo fácil de 

conseguir  

 

“A nova cara do 

Brasil” 

 Trocadilho com a 

música “Brasil mostra 

sua cara”, de Cazuza, e 

os novos talentos que 

despontaram nas 

Olimpíadas (pág. 28) 

 

“Bahia de todas as medalhas” 

(pág.32) 

 Trocadilho com Baía 

de Todos os Santos e os 

atletas baianos Robson 

e Isaías Queiroz que 

conquistaram 

medalhas nos Jogos 

 

Dia 18/8 –  

 

“Os jurados” (pág.16) 

 Matéria de curiosidade 

sobre como é definido a 

pontuação na ginástica 

feminina 
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“ ‘Dream Team’ é o delas”  

(pág. 23) 

 Reportagem fala do 

desempenho do time 

feminino de basquete 

dos EUA e diz que 

apelido de ‘time dos 

sonhos’, atribuído à 

seleção masculina, 

deveria se referir a elas 

 

“Que venha a 

Alemanha” (pág. 24) 

 Usa bordão de Galvão 

Bueno para pedir a 

revanche no futebol 

contra a seleção alemã 

 

“Foi show!” (pág.29) 

 Capa gráfica sobre o 

jogo do Brasil contra 

Honduras que 

terminou em 6 a 0 

 

“Lá vem eles de novo”  

(pág. 32) 

 Capa gráfica com 

bordão de Galvão 

Bueno dito durante a 

goleada dos alemães 

sobre o Brasil por 7 a 1 

 

 

Dia 19/8 –  

“Ryan Lorotche” (pág.21) 

 Trocadilho com o nome 

do nadador Ryan 

Lotche e a palavra 

“lorota”, além de uma 

montagem do nariz de 

Pinóquio nele, após o 

atleta mentir sobre o 

fato de ter sido 

assaltado no Rio de 

Janeiro 

 

“Mais um degrau, 

Escada!” (pág.23) 

 Jogo de palavras com o 

apelido do líbero 
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Serginho (Escada) e o 

fato de faltar poucos 

jogos para a conquista 

do ouro 

 

“Queiroz muito mais” 

(pág.25) 

 Trocadilho com o 

sobrenome de Isaías 

Queiroz e o fato de 

ainda lutar por outras 

medalhas na 

Olimpíada 

 

“Medalha a Grael” 

(pág. 32) 

 Trocadilho com a 

expressão “a granel” e 

o nome da família 

Grael, que conquistou 

medalhas na vela  

 

Dia 20/8 –  

“Jesus onipresente” (pág.1) 

 Trocadilho com o 

sobrenome do atacante 

Gabriel Jesus e o 

desejo do técnico Cuca 

de escalá-lo no 

Palmeiras dias após 

jogar pela seleção 

brasileira 

 

“Vale mais que ouro”  

(pág. 29) 

 Comparação do valor 

de mercado dos times 

do Brasil e Alemanha 

com trocadilho sobre a 

medalha 

 

“Raio de Janeiro” (pág. 32) 

 Trocadilho com o 

apelido do corredor 

Usain Bolt (Raio) e o 

nome da cidade onde 

ocorrem os Jogos 

 

Dia 21/8 –  

“O campeão voltou” 
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 Capa dupla com o 

canto da torcida 

 

Roleta Russa olímpica 

(pág. 21)  

 Matéria de 

comportamento com o 

torcedor que arriscou 

ir aos jogos para tentar 

comprar ingresso na 

hora 

 

“O garoto que vale ouro” 

(pág. 25) 

 Perfil sobre a vida de 

Isaquías Queiroz, que 

não conquistou 

medalha de ouro, mas 

tem uma vida de 

superação 

 

“Acabou” (pág. 29) 

 Arte sobre a palavra 

acabou com uma 

medalha de ouro no 

lugar da letra “o” 

 

“O campeão voltou” 

(pág 32) 

 Continuação da capa 

dupla com o canto da 

torcida 

Dia 22/8 –  

 

“Neymulticampeão” (pág. 22) 

 Trocadilho com o nome 

de Neymar e todas suas 

conquistas no futebol 

 

“Dourados, finalmente”  

(pág. 27) 

 Arte gráfica na palavra 

‘finalmente’ para 

destacar o esforço pela 

conquista do vôlei 

 

“Pintando o 7”  

(pág. 36) 

 Trocadilho sobre a 

conquista da sétima 
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medalha de ouro para 

o Brasil 

Títulos Interativos 

 

TOTAL LANCE!: 11 (7%) 

 

TOTAL FOLHA: 2 (1%) 

 

Dia 5/8 –  não tem 

 

Dia 6/8 –  

 

“E a gente aqui, Olimpíada?” 

(pág.16) 

 

“A conta vai fechar?”  

(pág. 24) 

 

Dia 7/8 – não tem 

 

Dia 8/8 – não tem 

 

Dia 9/8 –  

 

“Vai uma ajudinha aí?”  

(pág. 27)  

 

Dia 10/8 – não tem 

 

Dia 11/8 – não tem 

 

Dia 12/8 – não tem 

 

 

Dia 13/8 –  

 

“Que a festa seja só a festa” 

(pág.27) 

 

Dia 14/8 – não tem 

 

Dia 15/8 –  

 

“Faça seu ídolo ficar 

orgulhoso hoje, Alex”  

(pág. 20)  

 

“Medalhas sim. E o top 10?” 

(pág.25) 

 

Dia 16/8 – não tem 

 

Dia 17/8 –  

 

 

Dia 5/8 – não tem 

 

Dia 6/8 – não tem 

 

Dia 7/ 8 – não tem 

 

Dia 8/8 – não tem 

 

Dia 9/8 – não tem 

 

Dia 10/8 – não tem 

 

Dia 11/ 8 – não tem 

 

Dia 12/8 – não tem 

 

Dia 13/8 – não tem 

 

Dia 14/8 – 

 

“Será que dá”  

(pág.6) 

 

Dia 15/8 – não tem 

 

Dia 16/8 – não tem 

 

Dia 17/ 8 – não tem 

 

Dia 18/8 – não tem 

 

Dia 19/8 – 

 

“Será que dá” (pág.7) 

 

Dia 20/ 8 – não tem 

 

Dia 21/8 – não tem 

 

Dia 22/8 – não tem 



182 
 

 

 

APÊNDICE B – Tabela Analítica (Análise de Conteúdo) da Folha de S. Paulo 

Lance! – DE 5 A 22 DE AGOSTO DE 2017 

 

Tabela 2 

 

Período de 5 a 22 de 

agosto de 2017 

Lance! 

 

 

 

Folha 

Títulos informativos 

 

TOTAL LANCE!: 191 

(69%) 

 

 

TOTAL FOLHA: 38 

(83%) 

Dia 5/8 – páginas  

 

“A firmeza de um banco” 

(pág.4) 

 

“Romero treina e fica a 

postos” (pág.5) 

 

“Moisés antecipa a volta”  

(pág.6) 

Dia 5/8 – 

 

“Sem multa, contrato de 

Neymar veta saída sem 

aval do PSG” (pág.9) 

 

Dia 6/8 –  

 

“Escudo, pai guia ações e 

fortuna de Neymar” 

“Robson no profissional?” 

(pág.23) 

 

Dia 18/8 – não tem 

 

Dia 19/8 – não tem 

 

Dia 20/8 –  

 

“Musa? Gay? Craque e só! 

(pág. 21) 

 

“Pressão? Só no Brasil...” 

(pág. 27)  

 

Dia 21/8 – não tem 

 

Dia 22/8 –  

 

“Nada de top 10, mas...”  

(pág. 23) 

 

“Entramos para a história” 

(pág. 29)  



183 
 

 

“Cuca vai poupar 

titulares amanhã” (pág.7) 

 

“Promessa de fortes 

emoções no Maraca” 

(pág.9) 

 

“Renan rejeita oferta 

inicial” (pág.11) 

 

“As preferências de 

Levir” (pág.12) 

 

“Folga para entrar com 

tudo na Liberta” (pág.12) 

 

Dia 6/8 –  

 

“Prass ganha nova 

chance” (pág.4) 

 

“Borja recebe ‘maior’ 

atenção” (pág. 5) 

 

 

“Os 35 dias de Lugano 

‘fora’ ” (pág. 7) 

 

 

“Reencontro para 

Alisson” (pág. 8) 

 

 

“Como o Santos quer 

usar a grana de Neymar” 

(pág. 9) 

 

“No Sul, Tricolor e Galo 

apostam nos reservas” 

(pág. 13) 

 

 

“Vitória e homenagens” 

(pág. 14) 

 

“Benfica mira o penta” 

(pág. 15) 

 

“Emoção e inovação no 

(pág.9) 

 

“Americanos vencem 

Bolt em sua última 

participação nos 100m” 

(pág.10) 

 

Dia 7/8 – 

 

“São Paulo precisa 

melhorar campanha em 

oito pontos” (pág.9) 

 

“Busquei impedir 

propina em obra 

olímpica, diz Paes” 

(pág.10) 

 

Dia 8/8 –  

 

“Clubes não cumprem 

exigência do Profut e 

podem desfalcar 

estaduais” (pág.6) 

 

“Natação brasileira adota 

seletiva única até os Jogos 

de 2020” (pág.7) 

 

 

Dia 9/8 –  

 

“Ataque pouco eficiente 

do Palmeiras precisa de 

dois gols” (pág. 6) 

 

“Homem forte da Copa-

2014 trabalha na 

reorganização do esporte 

nacional” (pág. 7) 

 

Dia 10/8 –  

 

“Palmeiras fracassa em 

sua principal meta” 

(pág.8) 

 

“Chape não paga viagem 

de família das vítimas 

para encontro com o 
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título do Bayern”  

(pág. 17) 

 

Dia 7/8 –  

 

“Desempenho histórico” 

(pág.6) 

 

“Está vergonhoso” 

(pág. 8) 

 

“Plano por zagueiro” 

(pág.13) 

 

“Arsenal conquista 

primeiro título” (pág.15) 

 

Dia 8/8 –  

 

“Jô exclusivo” (pág.1) 

 

“Tenho que me vigiar, 

estar firme no propósito” 

(pág. 4) 

 

“Ataque produz mais 

com ele” (pág.6) 

 

“Roger recusa o 

Flamengo” (pág.7) 

 

“Aposta na Vila Belmiro” 

(pág.8) 

 

“Zeca feliz com volta ao 

time” (pág.9) 

 

“Primeira grande 

chance” (pág.10) 

 

“Hernanes cobra reação 

do time” (pág.11) 

 

“Treino tático para a 

decisão” (pág.13) 

 

“Furação se reinventa 

antes de ‘missão’ ” 

(pág.15) 

 

Papa” (pág. 9) 

 

Dia 11/8 –  

 

“Defesas de Vanderlei 

classificam o Santos para 

as quartas de final”  

(pág. 8) 

 

“Longe da seleção, 

Bernardinho pedala 160 

km e mira Iroman” 

(pág.9) 

 

Dia 12/8 –  

 

“PSG não pagará 

Neymar por direito de 

imagem” (pág.1) 

 

“Antes mesmo do adeus 

de Bolt, Jamaica acusa 

golpe no atletismo” 

(pág.2) 

 

“Cuca perde processo e 

pode ter que pagar R$ 3,6 

milhões à Receita” 

(pág.4) 

  

Dia 13/8 –  

 

“Neymar inverte ordem 

no futebol francês” 

(pág.8) 

 

“Com Leco, São Paulo vê 

3º pior campanha de toda 

sua história” (pág. 9) 

 

“Bolt sofre lesão, não 

termina prova e tem 

despedida amarga” 

(pág.11)  

 

Dia 14/8 –  

 

“Com menos jogos, 

Dorival já iguala Ceni em 

pontuação” (pág. 9) 
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“Mou revê real na 

supercopa da Europa” 

(pág.17) 

 

“PSG mira agora a joia 

Mbappé e 

Danilo”(pág.18) 

 

“Lothce retorna com 

ouro após suspensão” 

(pág.19) 

 

Dia 9/8 –  

 

“Egídio pede apoio da 

torcida” (pág.6) 

 

“Limite físico perigoso” 

(pág.8) 

 

“Números que 

impressionam” (pág.9) 

 

“Garantido até 

dezembro” (pág.10) 

 

“Antes zagueiro, Yuri 

vira volante” (pág.11) 

 

“ ‘É só uma turbulência’” 

(pág.12) 

 

“Pratto quer melhora do 

time” (pág.13) 

 

“Proposta pode marcar 

despedida de Luan” 

(pág.15) 

 

“Mais um título 

merengue” (pág.16) 

 

“ ‘Seria bom jogar a 

Copa da Rússia’ ” 

(pág.17) 

  

Dia 10/8 – 

 

“Goleador e importante” 

(pág. 6 e 7) 

 

“Solto, Neymar marca na 

estreia pelo PSG” 

(pág.10) 

 

Dia 15/8 –  

 

“Afastados custam R$ 

1,17 mi ao trio de SP” 

(pág.8) 

 

“Ouro no Mundial não 

iria ao pódio no Rio” 

(pág.9) 

 

Dia 16/8 –  

 

“ ‘Não é porque tenho 

cabelos brancos que vão 

me respeitar’ ” (pág.6)  

 

“Sem jogar, Lugano 

acumula cartões e brinca 

sobre ‘fugir para Cuba’ ” 

(pág.7) 

 

Dia 17/8 –  

 

“Sem licença e prestígio, 

técnicos brasileiros estão 

longe da elite do futebol” 

(pág.10) 

 

“Sem Copa, ESPN tenta 

retomar Champions” 

(pág.11) 

  

Dia 18/8 –  

 

“Ilegais, apostas 

esportivas são oferecidas 

por bicheiros no Rio” 

(pág.12) 

 

“Santos libera Cleber, 2º 

contratação mais cara da 

temporada” (pág. 13)  

 

Dia 19/8 –  

 



186 
 

 

“Cícero fora dos planos” 

(pág.8) 

 

“Não vou me esconder” 

(pág.9) 

 

“Sem pressa por zagueiro 

“(pág. 12) 

 

“Gabriel celebra boa fase 

do Timão” (pág.13) 

 

“Tricolor leva susto, mas 

se classifica” (pág.14) 

 

“ ‘Fla e Timão são 

especiais para mim’ ” 

(pág. 15) 

 

“Dirigente fala sobre 

estreia de Neymar” 

(pág.16) 

“ ‘Não gosto de me sentir 

injustiçado’ ” (pág.17) 

 

Dia 11/8 –  

 

“Galiotte: ‘Não vai ter 

mudança’” (pág.4 e 5) 

 

“A redenção de Cássio” 

(pág.6) 

 

“Os bons de grupo do 

Timão” (pág.7) 

 

“Os testes de Dorival” 

(pág.8) 

 

“Rodrigo Caio é 

convocado” (pág.9) 

 

“Luan e empresário 

falam em tom de 

permanência” (pág.14) 

 

“Nova etapa para a 

Copa” (pág.15) 

 

“Mesmo após processo na 

justiça, Rivaldo quer 

voltar ao Mogi Mirim” 

(pág.2) 

 

“Na defesa, Carille 

supera jogadores 

indicados ao prêmio” 

(pág. 3)  

 

Dia 20/8 –  

 

“Corinthians perde 

depois de cinco meses” 

(pág.8) 

 

“Criticada, tática do 

Brasil ouro no Pan virou 

tendência no basquete” 

(pág. 11) 

 

Dia 21/8 – “Neymar 

marca dois em goleada do 

PSG” (pág.9) 

 

“Ídolo na Árabia, 

brasileiro ganhar IPhone 

de ouro e leão de 

verdade” (pág. 10) 

 

Dia 22/8 –  

 

“Judô corta prêmio de 

R1,5 mi a atletas (pág.8) 

 

“Em meio a amadores, 

atletas dos EUA ensinam 

futebol americano no 

Brasil” (pág. 9)   
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“O inglês está de volta”  

(pág.16 e 17) 

 

“Klopp bate o pé e não 

quer liberar Coutinho” 

(pág.18) 

 

“Base é vital na 

Alemanha” (pág.19) 

 

“Justiça aceita acusação 

de Paes sobre obra 

(pág.20) 

 

 

Dia 12/8 –  

 

“Cuca já pensa no 

futuro” (pág.4) 

 

“Verdão avança por 

zagueiro” (pág.5) 

 

“Momento ideal para 

jovens” (pág.6) 

 

“Meia tem um novo 

desafio” (pág.7) 

 

“Mudanças confirmadas” 

(pág.8) 

 

“Maicosuel é 

relacionado” (pág.9) 

 

“Braz exalta Vanderlei” 

(pág.11) 

 

“Coxa quer manter o 

embalo em Goiânia” 

(pág.15) 

 

“Desafio gremista” 

(pág.16) 

 

“Premier League começa 

agitada” (pág.17) 

 

“Enfim, Neymar estreia 

no PSG” (pág. 18) 
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“Clubes boicotam, e 

Carioca é cancelado” 

(pág.19) 

  

Dia 13/8 –  

 

“O novo objetivo do 

Verdão” (pág 4 e 5) 

 

“Sob os olhares do 

professor” (pág.7) 

 

“A hora da vitória” 

(pág.8) 

 

“Buffarini ganha 

oportunidade” (pág.9) 

 

“ ‘Não defini meu futuro 

e não tenho pressa’ ” 

(pág.10) 

 

“Reajuste de Pablo deve 

sair” (pág.13) 

 

“Um ano de Jair” 

(pág.15) 

 

“A hora e a vez de 

Neymar!”  

(pág.16 e 17) 

 

“Um clássico para abrir a 

temporada” (pág.18) 

 

“Na última corrida, 

Usain Bolt se lesiona” 

(pág.19) 

  

Dia 14/8 –   

 

“Dois pontos 

desperdiçados” (pág.7) 

 

“Para se manter invicto” 

(pág. 8e 9) 

 

“Sem urgência por 

reforços” (pág. 10) 
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“Empate no duelo de 

Lusas” (pág.11) 

 

“Gilberto define situação 

hoje” (pág.14)  

 

“Golaço, expulsão e 

vitória maiúscula” 

(pág.18) 

 

“Emoção no adeus de 

Bolt” (pág. 19) 

 

Dia 15/8 – 

 

“Futebol é simples, mas 

alguns querem 

complicar” (pág.4) 

 

“Cada vez mais 

valorizado” (pág.6) 

 

“Sem pressa pela 

titularidade” (pág.7) 

 

“Explicações de 

Maicosuel” (pág.8) 

 

“Renan fala sobre 

renovação” (pág.9) 

 

“Tempo raro de 

trabalho” (pág.10) 

 

“Dupla da base é 

negociada” (pág.11) 

 

“Desafio de Rhueda” 

(pág.15) 

 

“Neymar encanta a 

França já na estreia” 

(pág.17) 

 

“Paulinho é do Barça!” 

(pág.18) 

 

“Chapecoense busca 

título da Copa Suruga” 
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(pág.19) 

 

Dia 16/8 –  

 

“A primeira vez do trio” 

(pág. 4) 

 

“Sem pressa por 

renovação” (pág. 5) 

 

“Jadson pode voltar 

sábado” (pág. 6) 

 

“Transições na base do 

Timão” (pág. 7) 

 

“Galiotte sofre pressão” 

(pág. 8) 

 

“Emerson Santos chega a 

acordo” (pág. 9) 

 

“Titular em pouco 

tempo” (pág. 10) 

 

“Cittadini recusa 

sondagem do rival” 

(pág.11) 

 

“Divergências e 

provocações” (pág.13) 

 

“ ‘Este grupo está pronto 

para ser campeão’” (pág. 

14) 

 

“Mignolet pega pênalti 

em vitória” (pág.17) 

 

“Pênalti duvidoso tira 

sonho da Chape” (pág.19) 

 

Dia 17/8 –  

 

“Posição que preocupa” 

(pág. 4) 

 

“Quarteto treina e pode 

retornar” (pág.5) 
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“Separação no fim do 

ano” (pág.6) 

 

“Meia se anima com 

momento” (pág.7) 

 

“Reformulando o 

ataque” (pág.8) 

 

“Garotada é preparada” 

(pág.9) 

 

“ ‘A gente aprendeu’” 

(pág.10) 

 

“Arana segue como 

dúvida” (pág.11) 

 

“É hora da força 

máxima” (pág.12) 

 

“Napoli vence Nice e tem 

boa vantagem” (pág.15) 

“Matuidi na Juventus!” 

(pág.16) 

 

“Soberania merengue” 

(pág.18) 

 

“Brasil vence Venezuela e 

alcança 2º vitória” 

(pág.19) 

 

 

Dia 18/8 –  

 

“A dupla ideal do 

Verdão” (pág.4) 

 

“Resta a vaga na 

Libertadores” (pág. 5) 

 

“Jô ressalta lado 

psicológico” (pág. 7) 

 

“Conversa e nova 

posição” (pág. 8) 

 

”Suspeitas de corrupção” 

(pag. 9) 
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“Desafio de Levir Culpi” 

(pág.10) 

 

“Amizade duradoura” 

(pág.11) 

 

“Três grandes ligas vão 

começar” (pág.12 e 13) 

 

“Geromel se torna 

desfalque no Tricolor” 

(pág. 16) 

 

“Paulinho chega ao 

Barcelona: ‘Especial’” 

(pág.17) 

 

“Alemães sonham bem 

alto!” (pág.18 e 19) 

 

Dia 19/8 –  

 

 

“A nova missão de 

Romero” (pág.4) 

 

“Carille: ‘Isso é 

pegadinha’” (pág.5) 

 

“Cuca prefere o mistério” 

(pág.6) 

 

“Sem medo de perder 

Mina” (pág.7) 

 

“Ainda não é a hora dele” 

(pág.10) 

 

“Orinho realiza sonho no 

Peixe” (pág.11) 

 

“Vencer a qualquer 

custo” (pág.12) 

 

“Motivo para embalar” 

(pág.13) 

 

“Atlético de Madri tem 

interesse em Luan” 
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(pág.14) 

 

“Reforços garantem a 

vitória do Bayern” 

(pág.18) 

 

Dia 20/8 –  

 

“Carille observa erros, 

mas manterá ideias” 

(pág.6) 

 

“Michel Bastos mantido” 

(pág.9) 

 

“O adversário ‘ideal’” 

(pág.10) 

 

“Tricolor tem volta de 

Cueva” (pág.11) 

 

“Volante ainda fora de 

combate” (pág.13) 

“Hora de o Tricolor 

mostrar sua força” 

(pág.14) 

 

“Real inicia trajetória 

rumo ao bi da Liga” 

(pág.15) 

 

“O belo cartão de visitas 

da Juventus” (pág.16) 

 

“Hoje a estreia é em 

Paris!” (pág. 17) 

 

“United despacha mais 

um no Inglês” (pág.18) 

 

“Pessoa se emociona com 

morte de Baloubet” 

(pág.19) 

 

Dia 21/8 –  

 

“Dorival vê melhorias e 

crê em arrancada” 

(pág.5) 
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“O Timão que vai a 

Chapecó” (pág.12) 

 

“Carille está na história 

do clube” (pág.13) 

 

“Nada para comemorar” 

(pág.14) 

 

“Dia de #AbraceOFlu” 

(pág.15) 

 

“Com titulares, Raposa 

bate o Sport em casa” 

(pág.16) 

 

“Real despacha o 

Deportivo La Coruña” 

(pág.19) 

 

 Dia 22/8 –  

 

“Futuro e presente” 

(pág.4) 

 

“Timão, 85% de chance 

de título” (pág.5) 

 

“Pressão antes do 

clássico” (pág.8) 

 

“’A gente fica 

envergonhado’” (pág.9) 

 

“Objetivo é ter 

sequência” (pág.10) 

 

“Grupo opositor para a 

eleição” (pág.11) 

 

“Demissão anunciada” 

(pág.12) 

 

“Expectativa pelo retorno 

de Guerrero” (pág.13) 

 

“’Desafio é agir cada vez 

com mais transparência’” 

(pág.16) 
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“Semana do motor” 

(pág.18) 

 

Títulos humorísticos 

 

TOTAL LANCE!: 78 

(28%) 

 

TOTAL FOLHA: 7 

(15%) 

Dia 5/8 –  

 

“O banco garante!” 

(pág.1) 

 Capa gráfica com 

os jogadores 

reservas do 

Palmeiras 

 

“Só o xerifão pode 

salvar!” 

 Matéria com o 

zagueiro Anderson 

Martins, chamado 

de xerife da zaga 

do Vasco 

 

“Cueva apimentado” 

 Matéria de 

comportamento 

com o peruano 

Cueva, jogador do 

São Paulo e as 

adaptações com a 

culinária 

brasileira 

 

“A dois passos do 

paraíso” 

 Paródia com a 

música da banda 

Blitz e os dois 

degraus que 

faltam para o 

acesso dos times 

da Série D 

  

“O Rei de Paris!” 

 Matéria sobre a 

chegada de 

Neymar à França 

e uma sátira com a 

monarquia 

francesa  

 

“Legado de 

incertezas” 

Dia 5/8 –  

 

“Pós-glória”  

 Neologismo para 

falar dos atletas 

um ano após as 

conquistas na Rio 

2016 

 

 

Dia 6/8 –  

 

“O culto da 

Dinamáquina” (pág.11) 

 Trocadilho com a 

seleção da 

Dinamarca dos 

anos 1980, que 

jogava como uma 

máquina 

 

“Largado 

olímpico” (pág.12) 

 Trocadilho com a 

palavra “legado 

olímpico” para 

descrever o 

abandono das 

obras um ano após 

os jogos 

 

Dia 7/8 – não tem 

 

Dia 8/8 – não tem 

 

Dia 9/8 – não tem 

 

Dia 10/8 – não tem 

 

Dia 11/8 – não tem 

 

Dia 12/8 – 

 

“Entre Cartolas” 

(pág. 3) 

 Título anafórico 

com Marzinho, 
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(pág.18 e 19) 

 Matéria sobre o 

legado da Copa, 

com trocadilho 

com as incertezas 

geradas após os 

Jogos  

 

 

Dia 6/8 –  

 

“Não tem para 

ninguém!” (pág.1) 

 Capa gráfica com 

uso de ditado 

popular para falar 

da invencibilidade 

do Corinthians 

 

“Bravo, Corinthians!” 

(pág.10) 

 Sobre o 

desempenho digno 

de aplausos do 

clube 

 

“Pra fazer história!” 

(pág.16) 

 Uso de linguagem 

informal e 

hipérbole sobre a 

apresentação de 

Neymar no PSG 

   

“Bolt é humano!” 

(pág.18) 

*Humor partindo de uma  

constatação óbvia, após 

derrota de Bolt 

 

Dia 7/8 –  

 

“A conta do hepta” 

(pág.1) 

 Página gráfica 

com treinador do 

Corinthians 

 

“Timão coroa seu título. 

Já os outros...” (pág.3) 

jogador da Copa 

de 1994 que se 

tornou dirigente  

 

Dia 13/8 –  

 

“100% improviso” 

 Trocadilho com a 

camisa da Seleção 

(100% algodão) e 

as improvisações 

do técnico que 

garantiram o 

título de 2002 

 

Dia 14/8 – não tem 

 

Dia 15/8 – não tem 

 

Dia16/8 – não tem 

 

Dia 17/8 – não tem 

 

Dia 18/8 – não tem 

 

Dia 19/8 – “Marcha 

contra o preconceito” 

(pág.1) 

 Trocadilho sobre o 

esporte marcha 

atlética e o 

preconceito que 

envolve a 

modalidade no 

Brasil 

 

Dia 20/8 – 

 

“Vencedores sem copa” 

 Jogo de palavras 

para falar da 

Seleção de 

Portugal de 1966, 

que perdeu o 

Mundial, mas 

encantou durante 

a disputa 

 

Dia 21/8 – 
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 Jogo de palavras 

com o Corinthians 

e ironia e seus 

adversários 

 

“Caindo na real” (pág.4) 

 Uso de expressão 

popular para 

destacar derrota 

do Vasco diante do 

Bahia 

 

“De bom, só o Moisés” 

(pág.10) 

 Jogo de palavras 

para destacar 

derrota do 

Palmeiras 

 

“Facilidade à vista” 

(pág.12) 

 Jogo de palavras 

para indicar 

caminho fácil do 

Corinthians no 

segundo turno do 

Brasileiro 

 

“Não será só mais um 

jogo!” (pág.14) 

 Destaque do jogo 

homenagem 

Chapecoense x 

Barcelona 

 

“Campeão! Nas quadras 

e nas areias” (pág.16, 17) 

 Destaque em 

página dupla para 

falar do sucesso 

brasileiro no vôlei 

feminino de 

quadra e vôlei 

masculino de areia 

 

Dia 8/8 –  

 

“O resgate de Borja” 

(pág.12) 

 Matéria com 

“Vai ser domingo” 

 Capa com 

destaque de fotos 

chamando para o 

clássico dos 

desesperados entre 

Palmeiras e São 

Paulo 

 

Dia 22/8 – não tem 
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linguagem 

metafórica sobre 

nova fase do 

atacante renegado 

do Palmeiras 

 

Uma goelada da 

vida! (pág.16) 

  Jogo de palavras 

para falar do jogo 

entre Barcelona x 

Chapecoense 

 

Dia 9/8 –  

 

“Jogo do ano!” (pág.1) 

 Capa gráfica com 

expectativa do 

jogo do Palmeiras 

 

“As armas do Palmeiras 

para a decisão”  

(pág.4 e 5) 

 Capa gráfica com 

as imagens das 

armas do clube 

(estádio, jogador 

experiente etc) 

 

“Goleadores em foco!” 

(pág.7) 

 Uso de exclamação 

e fotos para 

destacar 

artilheiros da 

competição 

 

“APALAVRADO!” 

(pág.14) 

 Letras em fonte 

com tamanho 

maior para 

destacar acordo de 

boca do novo 

técnico do 

Flamengo 

 

Dia 10/8 –  

 

“Não deu” (pág.1) 
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 Linguagem 

popular para 

ilustrar derrota 

palmeirense nos 

pênaltis 

 

“Feliz 2018, 

Verdão” (pág.4) 

 Uso de ironia pra 

representar que só 

resta ao Palmeiras 

pensar no ano que 

vem  

 

“Sem gols e sem 

graça” (pág.10) 

 Jogo de palavras 

no empate sem 

gols entre 

Fluminense x 

Ponte Preta 

 

Dia 11/8 –  

 

“Cruel!” (pág.1) 

 Sobre vitória no 

último minuto do 

Corinthians 

 

“Peixe nas quartas!” 

(pág.10) 

 Letras destacadas 

e uso no mascote 

do Santos para 

destacar 

classificação 

 

“Todos pela estreia de 

Neymar” (pág.12 e 13) 

 Destaque gráfico 

sobre estreia de 

Neymar  

 

Dia 12/8 –  

 

“FICA!” (pág.1) 

 Capa gráfica com 

Cuca, que não foi 

demitido do 

Palmeiras 
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“Em perfeita 

comunhão” 

(pág12) 

 Uso de linguagem 

bíblica para falar 

da relação entre 

torcida e time do 

Botafogo na 

Libertadores 

 

“Agora só falta assinar!” 

(pág.13) 

 Uso de linguagem 

popular para 

relatar o acordo 

entre o técnico 

Rhueda e o 

Flamengo 

 

“Zebra canadense de 18 

anos derruba Nadal 

(pág.20) 

 Uso de linguagem 

figurada 

 

 

Dia 13/8 –  

 

“Apoio total” (pág.1) 

 Capa gráfica com 

a torcida do São 

Paulo 

 

“Por um 2º turno 

Fabuloso” (pág.6) 

 Trocadilho com a 

palavra 

“fabuloso” e o 

apelido do 

atacante Luís 

Fabiano, que 

ilustra a foto 

 

“Os novos papais do 

Timão” (pág.12) 

 Matéria de 

comportamento 

com os jogadores 

do Corinthians 
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que viraram pais 

 

 

“Brasil campeão pela 31º 

vez (em 32 edições)”  

(pág. 20) 

  Jogo de palavras 

sobre a 

quantidade 

enorme de títulos 

do Brasil no vôlei 

sul-americano 

 

Dia 14/8 – 

 

“Virou” (pág.1) 

 Página gráfica 

com jogador 

dando cambalhota 

e alusão a virada 

no placar 

 

“Ruim para os dois” 

(pág.4) 

 Uso de expressão 

popular 

 

“Mais uma profecia” 

(pág.12) 

 Trocadilho com o 

apelido do jogador 

Hernane, O 

Profeta 

 

“Pontinho na marra” 

(pág.16) 

 Uso de expressão 

popular 

 

“Ousadia e alegria na 

estreia de Neymar” 

(pág.17) 

 Uso da música do 

Exaltassamba 

 

Dia 15/8 – 

 

“Exclusivo! O cara” 

 Entrevista com o 

técnico do 
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Corinthians, 

chamado de “o 

cara” 

 

“Aplausos só para Abel” 

(pág.12) 

 Jogo de palavras 

sobre o mau 

desempenho do 

Fluminense no 

jogo e as 

homenagens feitas 

ao seu treinador, 

Abel Braga, que 

perdeu um filho 

 

“Força máxima só na 

Copa do Brasil e Liberta” 

(pág.16) 

 Uso de um apelido 

(Liberta) para se 

referir ao título 

Libertadores da 

América  

 

 

Dia 16/8 –  

 

“Cobrado” (pág. 1) 

 Foto de Cuca, 

técnico do 

Palmeiras, entre 

dois cartolas do 

clube 

 

“Os caras da decisão” 

(pág.16) 

 Uso de linguagem 

informal 

 

“Real com a taça na 

mão” (pág.18) 

 Uso de linguagem 

figurada 

 

Dia 17/8 –  

 

“De olho em 2018” 

(pág.1) 

 Sobre os técnicos e 
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clubes que tem 

pouca pretensão 

de título em 2017 

 

“Eis ‘Os meninos 

do Acre’ (pág. 14) 

 Sobre os clubes do 

Acre em um 

trocadilho com a 

notícia do menino 

do Acre que sumiu 

após deixar 

recados cifrados 

no quarto de casa 

 

Dia 18/8 –  

 

“A torcida pede, Dorival 

atende” (pág.1) 

 Capa com a foto 

de Michel Bastos, 

alvo dos pedidos 

da torcida 

 

“O Pitbull está 

manso” (pág. 6) 

 Matéria com 

jogador Gabriel, 

de apelido Pitbull, 

do Corinthians 

 

“La gota fria” 

(pág.14) 

 Texto em 

espanhol, língua 

do novo técnico do 

Flamengo, que 

traduzido significa 

a “a gota fria” 

 

Dia 19/8 –  

 

“A volta do líder” (pág.1) 

 Capa gráfica com 

jogadores do 

Corinthians 

 

“Relação fica 

estremecida” (pág.8) 

 Deslocamento de 
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um termo de 

relacionamento 

para retratar 

situação de jogo 

 

“Volta da 

Espanha tem 

início hoje (na 

França)” (pág. 19) 

 Uso da ironia para 

pontuar diferença 

geográfica 

 

 

“Semifinal brazuca nas 

duplas de Cincinnati” 

(pág. 20) 

 Uso do termo 

brazuca de forma 

popular 

 

Dia 20/8 –  

 

“Aproveita” (pág. 1) 

 Capa gráfica com 

jogador do 

Palmeiras 

 

“É faca na caveira!” 

(pág.4)  

 Paródia com 

expressão do filme 

Tropa de Elite 

 

“Nova formação na 

muralha” (pág.7) 

 Uso da expressão 

“muralha” para se 

referir à defesa 

 

“Oportunidade de ouro” 

(pág.8) 

 Metáfora para se 

referir a uma 

oportunidade 

imperdível 

  

“Agradou e 

permaneceu!” (pág.12) 

 Uso de exclamação 
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e jogo de palavras 

para reportar 

mudança no time 

do São Paulo 

 

Dia 21/8 –  

 

“Deu tudo certo” (pág.1) 

 Uso de expressão 

popular em página 

gráfica 

 

“Faltou muito futebol” 

(pág.4) 

 Uso de ironia 

 

“Livre, leve e solto” 

(pág.7) 

 Uso de expressão 

publicitária para 

falar de 

desempenho de 

atleta do 

Flamengo 

 

“Continua a ressaca” 

(pág.8) 

 Uso de expressão 

popular para 

retratar a má fase 

do Palmeiras após 

eliminação 

 

“Por água abaixo” 

(pág.10) 

 Matéria de jogo 

falando do empate 

do Santos em dia 

chuvoso 

 

“Amargura das Arábias” 

(pág.17) 

 Chiste com país 

onde atua atleta 

brasileiro 

 

“Neymar deita e rola”  

(pág.18) 

 Uso de expressão 

popular para falar 
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de momento de 

Neymar 

 

 

Dia 22/8 – 

 

“Panela de pressão” 

(pág.1) 

 Capa gráfica com 

figura de 

linguagem  

 

“Com aval de Dorival” 

(pág.6) 

 Jogo de palavra 

 

“Mar de contas 

obscuras” (pág.19) 

 Uso de metáfora  

 

 

Títulos interativos 

 

TOTAL LANCE!: 9 (3%) 

 

TOTAL FOLHA: 1 (2%) 

Dia 5/8 – não tem  

 

Dia 6/8 –  

 

“Repete 2013, Tricolor!” 

(pág. 6) 

 

“Agora é contigo, Vizeu!” 

(pág. 12)  

 

Dia 7/8 – não tem  

 

Dia 8/8 – 

 

“A relação está abalada” 

(pág.14) 

 

Dia 9/8 – não tem  

 

Dia 10/8 – não tem  

 

Dia 11/8 – não tem 

 

Dia 12/8  

 

“Será reforço do Flu?” 

 

Dia 13/8 – não tem 

 

Dia 5/8 – não tem 

 

Dia 6/8 – não tem 

 

Dia 7/8 – não tem  

 

Dia 8/8 – não tem  

 

Dia 9/8 – não tem  

 

Dia 10/8 – não tem  

 

Dia 11/8 – não tem  

 

Dia 12/8 – não tem 

 

Dia 13/8 – não tem  

 

Dia 14/8 – não tem 

 

Dia 15/8 – não tem 

  

Dia 16/8 – não tem  

 

Dia 17/8 – não tem  

 

Dia 18/8 – não tem 

 

Dia 19/8 – não tem 
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Dia 14/8 – não tem 

 

Dia 15/8 – não tem 

 

Dia 16/8 – não tem 

 

Dia 17/8 –  

 

“Agora é contigo, 

Abelão” (pág.13) 

 

 

Dia 18/8 - não tem 

 

Dia 19/8 –  

 

“Há vida sem Lucas 

Pratto?” (pág.9) 

 

“Alguém para a 

Juventus?” (pág. 15) 

 

“Soberania à vista” 

(pág.16 e 17) 

 

Dia 20/8 – não tem 

 

Dia 21/8 – não tem  

 

Dia 22/8 - não tem 

 

Dia 20/8 –  

 

“Bola pra quê”  

(pág.9) 

 

Dia 21/8 – não tem 

 

Dia 22/8 – não tem 

 

APÊNDICE C – Entrevista com Paulo Passos, editor adjunto da Folha de S. Paulo. 

Realizada no dia 7 de novembro de 2017. 

André: Diz a sua idade e o cargo que você está ocupando? 

Paulo: Paulo Passos, editor adjunto de Esporte, tenho 35 anos. 

André (00:20): Paulo, a primeira pergunta é sobre a sua trajetória profissional. 

Quando você começou? Conte sobre sua trajetória nesse tempo... 

Paulo: Eu sou de Porto Alegre. Fiz jornalismo na PUC(Pontifícia Universidade 

Católica – Rio Grande do Sul). Comecei a trabalhar num jornal chamado “O Sul”, de 

Porto Alegre, aos 21 anos. Era cobertura de cidades, primeiro estágio. Depois 

trabalhei na Rádio Gaúcha, durante 3 anos e meio. Também na cobertura de cidades, 

depois política e economia. E aí, em 2006, eu fui morar na Espanha. Eu fiz um 

mestrado na UB (Universidade de Barcelona) e morei durante um ano lá. Aí, em 2007, 

voltei pro Brasil, pra morar em São Paulo, pra trabalhar na rádio CBN. Trabalhei 
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durante dois anos já no departamento de esportes, como repórter e editor. E depois eu 

fui trabalhar no portal IG, de 2009 até 2012. Aí foi especificamente na cobertura de 

futebol, já estava no período preparatório da Copa de 2014. De 2012 a 2014 trabalhei 

no portal UOL, e aí, desde 2014, eu trabalho na Folha. Entrei como editor-assistente, 

do site, depois trabalhei como editor-assistente na pauta. E agora sou editor adjunto. 

André: Essa mudança de cidades para esportes. era uma coisa que você queria? 

Paulo: Você fala esporte, mas assim, como eu quis trabalhar em outras editorias, como 

publicidade e política, foi algo que não foi muito planejado não. Eu fui morar fora, 

durante um ano na Espanha, eu fiz bastante “freela” estando lá, para veículos 

brasileiros, principalmente pro grupo Abril – para Veja para Placar. E pela 

localização eu fiz muita coisa sobre o futebol. O Ronaldinho estava lá, e então fiz muita 

coisa para a Placar. Então, quando eu voltei, foi uma coisa do tipo, fiz muita coisa de 

esporte e muito de futebol e daí acabou sendo a oportunidade que eu tive.  

André (03:08): A segunda pergunta é: como é que funciona o sistema de promoção 

na Folha? De repórter a editor? Geralmente há essa promoção? Ou vocês 

procuram buscar de profissionais da área de um outro veículo? Como é que 

funciona? 

Paulo: Cara, varia de caso para caso. A questão política da empresa, plano de 

carreira, especificamente, você precisa falar com a secretaria de redação. Não sou eu 

que determino. O que posso falar é da vivência. Já vi outros editores que já vieram 

para cá, no meu caso, por exemplo. E tem exemplos que outros caras são redatores e 

transformam-se em editores, não há uma regra. É imenso e não é algo que tenho 

gestão. 

André: (04:08): Quais são as habilidades que você considera fundamentais para se 

ter um bom editor? Que vocês da Folha consideram primordiais, principalmente 

na área do esporte? 

Paulo: Eu acho que ter um bom senso de noticia, né!? Principalmente da área que você 

cobre. Saber o que é relevante, ainda mais hoje em dia, cada vez maior a quantidade de 

informação. Publica-se tudo publica e você precisa discernir o que é realmente 

relevante num veículo, seja jornal, TV, internet. Acho que é isso: discernimento para o 

que é relevante. O que você propõe a cumprir e definir que vai ser e o que vai destacar. 

Temos um espaço reduzido se comparar ao que as pessoas têm acesso hoje em dia. 

Acho que o principal é isso. O editor é a ideia de que define o que é principal na sua 

comunicação. Além do mais tem a questão da coerência do texto, de deixar o mais 

claro possível, definição o que é o lead, o que você vai mostrar para o leitor mais com 

contexto daquele texto, a preocupação pra ver se algo que vai anexo ao relatório, se for 

algo que trate de algo controverso, vendo por outro lado sempre, na verdade mais que 

dois, ou todas as versões possíveis que para que isso seja  equilibrado. O cuidado com 

a qualidade do conteúdo que você vai publicar e o discernimento do que é o mais 

importante, né? 
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André (06:41):  Quanto que você mensura como fundamental no papel do editor a 

a capacidade de produzir títulos criativos?  

Paulo: É algo muito importante. E aí vale tanto no impresso quanto no digital. No 

digital você tem até mais mensuração da cobrança, você consegue fazer comparações. 

Ou você até muda o título, você tem uma audiência maior, a gente tem ferramentas no 

jornal de mensuração de uma home, por exemplo, para ver quantas pessoas estão 

clicando. São dois mundos ainda muito diferentes, o impresso também você vai chamar 

atenção do leitor e no digital também tem essa função e também tem essa diferença de 

mensurar isso, né? A mudança do título e o que isso ocasiona. Mas é claro que isso 

deve ter a importância principal, ser factível com o que você está apresentando na 

reportagem, no título. Na folha, é uma função e um ofício importantíssimo. Apresentar 

um título correto e ao mesmo tempo que cause e chame atenção para o leitor, tanto no 

site quanto no impresso. 

André (08:34): Quanto desses títulos criativos, vocês atribuem a uma sacada 

humorística? Ou uma coisa que flerte com o humor, ou com o trocadilho.... Algo 

que seja engraçado... 

Paulo: O humor entra em alguns casos específicos. Não é muito a linha do jornal. 

Agente tem um humor. Não sei se escrachado seria a palavra, mas, você pega o jornal 

Lance!, que tem nicho especifico, um público que trabalha com esse tipo de 

linguagem... A folha não trabalha especificamente com isso, mas a gente tem uma 

liberdade aí do que a chama de título fantasia. Você tem um título noticioso, que é um 

título do padrão de três colunas e tal, ou cinco ou quatro, mas aquele título que tem 

verbo e ele é feito de forma direta. Mas no esporte e em outras editorias, a Folha tem 

em seu projeto gráfico a possibilidade daquilo que chamamos de título fantasia. Uma 

palavra só, duas palavras, jogo de palavras... É bem difícil assim...Confesso que gosto. 

É desafiador fazer, mas eu gosto sempre de ouvir de quem sempre trabalha e tal você 

acha que sempre tem uma ideia ...( risos)... 

André (09:58): É sempre um risco, né!? (risos) 

Paulo:  E é uma bobagem assim. É interessante quando você vai ousar um pouco. 

Tenho uma ideia, mas vou ouvir outras pessoas sempre que estão do seu lado. Porque 

você já teve a ideia, você está pensando e pensando e tem uma ideia, pode ser uma 

coisa lega,l mas pode ser um ciclo que está todo em sua cabeça e você já tem toda uma 

história de tudo que você já imaginou. Às vezes você consegue ser certeiro, mas, às 

vezes, não! E as vezes o cara não entende tanto... 

André (10:31): Como vocês resolvem esse impasse? Quem dá a última palavra em 

um título humorístico? 

Paulo: Eu tenho o maior número de pessoas que posso ouvir. E aí é legal a gente ouvir 

pessoas de outras áreas. A gente trabalha na editoria de esporte eu, o assistente, os 

repórteres, fazem uma coisa e pergunta ali interno. Mas vale o cara que está riscando a  
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página, o da arte, acho que isso é legal e tal, ouvir funcionários da casa.  É sempre 

importante, sempre alguém que está mexendo com o site, porque às vezes o cara não 

sabe nem o que é a matéria, o texto... é a primeira pessoa que bateu o olho e entendeu o 

texto? Se funcionou, beleza. 

André(11:27): Você lembra de um caso específico de humor que precisou consultar 

pessoas e que funcionou? Ou mesmo que não funcionou? 

Paulo: Última rodada das Eliminatórias e aquele dia resolvemos usar um título 

fantasia. Íamos jogar na mesma página o jogo do Brasil, que foi aqui em São Paulo, e 

Argentina e Portugal, que jogavam a última tentando se classificar para a Copa da 

Rússia. Como o Brasil o jogo não valia quase nada e o Messi podia ficar fora da Copa, 

e a gente ia fazer uma brincadeira assim: “Tchau, até a Copa”. O “tchau” era para a 

matéria de apresentação da Argentina e Portugal e o “Até a Copa” para o lado do 

Brasil.  Não sei bem, parece que foi limado. E aí a gente fez uma coisa que tenho que 

ver eu não me lembro, mas tipo: “Vai ter copa pro Brasil e para eles também”... sabe!? 

Foi ideia minha inicial, ideia que conversei, e acabaram com a minha ideia (risos). E o 

pessoal aqui: não to entendendo porque você está de mau humor... (risos). Eu 

perguntava pro sujeito e ninguém entendia! (risos) Pô, realmente não vai rolar! (risos) 

Mas é isso. É sempre um humor não escrachado, mas você tem uma liberdade, mas a 

ideia nossa é não vulgarizar isso, entendeu? Temos um caderno: cotidiano, ciência 

equilíbrio e esporte. Há um bom senso ali, de não ter mais de um título fantasia, o 

esporte tem... putz! Vamos segurar... não é uma regra assim, mas bom senso... 

André (14:00): Vocês dialogam com as outras editorias na hora de fechar o título 

fantasia?  

Paulo: Sim, sim a gente trabalha junto e tal. E na hora de fechar a gente conversa entre 

as editorias. Para não vulgarizar e para você dar um peso na escolha do título fantasia. 

Fiz isso aqui tinha um motivo para tal. A gente nunca tenta usar sem motivo. Para não 

vulgarizar sempre o título fantasia.... 

André (14:24): Normalmente é no máximo um fantasia por dia no esporte? 

Paulo: Sim, geralmente, no esporte, no máximo um por dia. Mas a média diária é até 

menos de um... 

André (14:34): Antes o esporte tinha um caderno próprio. Depois o esporte passou 

a ser agregado a outras editorias, como cotidiano e ciência e saúde. O que isso 

mudou na linguagem de vocês? Ou a forma? Tem algum impacto direto?! 

Paulo: Bom, a gente teve sempre a preocupação de tratar o esporte como assunto 

relevante. Tratar, dar, alguma cobertura esportiva resultado e tal, com o diferencial, 

você não vai ter notas de todos os jogos, mas tentar dar um apanhado da rodada, o que 

aconteceu, e tratar com respaldo o esporte, que inicialmente a Folha sempre foi muito 

forte e ainda é. Hoje a gente vê outros veículos cobrindo assim, com essa questão dos 

campeonatos, da Copa, Olimpíadas. Não só saber do que trata o jogo, mas quem 
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manda, né? Quem manda nesse jogo é relevante. A gente sempre fica de olho no 

esporte e também o que fica por trás do esporte. E não só a questão política, mas 

econômica, ou o que é que está em jogo. Tem muita coisa. É uma abordagem que a 

gente tenta ter ali, que busca bastante. Óbvio as pessoas querem saber o jogo, e você 

precisa informar os acontecimentos esportivos, mas é interessante você informar um 

pouco mais... A nossa capa hoje (dia 7 de novembro de 2017), por exemplo, é sobre 

como é que as empresas de tecnologia, estão virando competidoras das TVs e 

transmissões esportivas. Pô, porque vou ler isso num caderno de esporte? A receita dos  

clubes ela é quase majoritária da TV, né? O Bahia, mais da metade que ele arrecada é 

do direito de transmissão. Você precisa dizer para as pessoas: isso aqui é importante. E 

sem contar que o negócio do esporte se justifica muito pela transmissão de eventos. A 

gente foca nisso. Mas não gasta muita energia em uma informação que não 

necessariamente julgamos relevante dentro da seara do jogo. Essa informação do 

Esporte Interativo esses dias, que vão contratar o Neymar, é quente, eu daria! A gente 

deu a negociação do Neymar, mas não entrar tão nisso aí assim...Focamos em política 

dos clubes, eleição, eleição sócios, eleição conselhos... 

André (18:02): Você acha que o fato da Folha ter essa linha editorial buscando 

assuntos mais sérios do esporte diminui o lado humorístico da Folha no esporte? 

Você acha que isso tem uma relação direta? A forma como a Folha enxerga o 

esporte tem impacto no uso de brincadeiras nos títulos? 

Paulo: É, pode ser cara... Mas eu acho que a questão não é essa....O jornal em si, não 

só do esporte em si, sabe!? O esporte pode ter um humor, uma sacada, um título, pode 

ter um título fantasia, personagem e tal, mas desde que tenha bom senso. Acho que é 

meio do jornal esse modelo. Tem espaço para tudo, né!? Quem procura a Folha não vai 

ler o jornal para ler uma piada. Pode ter ali um espaço especifico de humor, ou mais 

solto, mas o cara majoritariamente quer ler um assunto relevante. Quer se informar, 

quer uma análise de jogo... 

André (19:16): Uma coisa assim que percebi quando trabalhei aqui, mas  acho que 

o leitor regular do jornal também percebe. A Folha não costuma usar os mascotes 

dos clubes para nomear os clubes. Tipo, Timão, Porco, Urubu... Os outros jornais 

abordam bastante e usam isso. Por que essa decisão? O que você imagina que isso 

traz em relação ao público!? Como o jornal encara essa relação? 

Paulo: Bom, nos lugares que eu trabalhei também não se usava. Na CBN não usava. Na 

Placar não se usava. Isso é bem editorial. No caso da Folha não é interessante tratar 

dessa maneira. Não quer dizer que quem não lê a Folha, não leia o Lance também e 

tem Timão lá... Não é que seja ofensivo, mas a gente não usa Agora assim, alguns 

cronistas usam, mas nos textos é padrão da reportagem realmente a  gente não usa. 

André (20:36): Você acha que tem uma diferença no esporte da Folha em relação 

as outras editorias em relação a linguagem? Por ser esporte, e tratar o assunto de 

forma mais leve, você acha que tem uma diferença de linguagem ou você pelo 
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manual da folha ou pelo padrão acaba sendo tudo muito próximo? Mas referente 

ao humor assim... 

Paulo: Não, acho que no humor não. A folha já teve espaços de humor. Hoje não, mas 

já teve no esporte, já teve coluna diária. Ali existia uma coluna que tratava o humor no 

esporte. Pode vir a ter, acho que na copa de 2014 teve, pode voltar a ter. A gente está 

com um tema que é diferente que do que a gente estava, mas não quer dizer que a 

linguagem seja diferente. Acho que segue o padrão do jornal mesmo. Se tem a ideia  

que se mantenha o padrão constante do jornal. Mas tem espaços específicos, como já 

teve .... Como uma coluna de humor... 

André (22:39): Mas nos títulos, por exemplo, o esporte, por esse caráter, tem uma 

liberdade maior? Ou acaba se alinhando ao padrão geral do jornal? 

Paulo: Cara, acho que o padrão geral. Você pode ter um título mais, por exemplo, 

aquele espaço que a gente tem para o título fantasia, que é algo mais leve. Mas como te 

falei a gente tenta não vulgarizar isso. É uma rodada importante que vai aí. É um perfil 

legal. É um perfil de alguém que a gente consiga ter uma fantasia interessante? Não 

necessariamente humor sabe!? A gente tem o perfil do Nuzman (Carlos Arthur Nuzman, 

ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, COB) do pós-prisão até... E aí a gente foi 

acompanhar o congresso do COI (Comitê Olímpico Internacional), em Lima, no Peru e 

fizemos um perfil interessante. Os caras estavam falando o constrangimento que era: 

“pô o cara que foi número um na Olimpíada e na última Olimpíada do ano, o cara está 

preso e tal”...E tinha uma frase de um cara que colocou assim: “o cara é um dos 

nossos, sempre esteve aqui”. Surgiu logo a ideia do título fantasia: “um dos nossos”. É 

uma ironia, sabe? Era uma frase interessante que sintetizava aquele texto. Título 

fantasia é isso: você pegar uma coisa que sintetize o que você está querendo falar. 

Pode ser ironia, mas nada que vá ser apelativo... 

André (24:21): Vocês não costumam cobrir treinos e jogos com regularidade. 

Então, como funciona a editoria no dia a dia? 

Paulo: Não, a gente não cobre isso. É uma decisão dos últimos anos de, com a 

massificação da informação, dos sites, redes sociais, até a mídia oficiais dos clubes, 

não cobrir treino regularmente. Há também ali um licenciamento... Licenciamento 

não...seria muito forte... Mas há uma padronização de que notícias que vem de fora, de 

treino, acompanhamento do que é divulgado, da restrição ao acesso... O jogador só 

fala o que quer, é bastante assessorado. O que é natural do andamento da cobertura... 

É um caminho sem volta, sabe? Tem duas coisas: tem isso, essa exposição do contato e 

tal e tem a questão de os clubes com a internet terem virado mídia também, né? Todo 

mundo tem a sua mídia oficial, tem o seu canal, ele tem interesse em dar exclusividade 

para esse canal. Então é uma guerra que você precisa tirar um pouco o enfoque nisso 

aí ou pelo menos deixando de gastar tanta energia nisso para ter um diferencial. Vale 

ir no treino? Claro que vale ir no treino, mas pra fazer uma matéria do que mudou no 

coletivo? Pra ir lá, depende do treino. Pra entrevistar o Felipe Melo? Que o Palmeiras 

escolheu que eu deveria entrevistar? Cara, eu ligo a TV, SportTv, ou Fox ou ESPN, 
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Esporte Interativo, vai chegar por agência, é isso, cara... É não gastar energia em algo 

que você não precisa. Agora você precisa ter um diferencial. Não é fácil. É não deixar 

de fazer o factual e você vai ter um conteúdo bom, entendeu? Você ter repórteres bons, 

investir seu tempo nisso, você gastar energia para ter pessoas qualificadas e dar um 

enfoque no que realmente é importante. Mas a guerra de se fazer o factual ainda vale a 

pena. É vale para sobretudo para a internet... 

André (27:31): E como ficou a rotina depois disso? Vocês tiraram as entrevistas e 

não há mais setoristas que cobrem os clubes? 

Paulo: A gente tem num cronograma. Uma pessoa responsável pela cobertura da 

editoria de tal clube, por exemplo. Cai o técnico do Palmeiras. Eu tenho alguém que 

vai atrás disso e tal. Na intervenção do Palmeiras. Precisamos falar com o técnico do 

Palmeiras, ou do São Paulo e tal, mas ele não precisa mais ir na coletiva como antes. 

Não, não precisa ir. Na verdade tem coletiva do Palmeiras o Cuca caiu. Aí a gente 

pode ir, sabe? É um tema relevante de relatar, sabe? Você precisa ser certeiro no seu 

investimento. No seu deslocamento e no que você vai gastar energia. Mas aqui é mais 

na ideia de concentrar em produzir algo diferencial. 

André (28:25): Vocês funcionam com quantos repórteres? 

Paulo: Em São Paulo nós temos cinco repórteres. Dois editores, eu sou adjunto e tenho 

um editor assistente, um repórter no Rio de Janeiro e... é isso. 

André (28:41): Todos os repórteres já sabem o que tem que cobrir, previamente? 

Paulo: É, mas não são todos, né? A gente também tem um “freela” em Santos, mas tem 

outras áreas de cobertura que você pode estar buscando. O cara que tem mais fontes e 

negociação de direitos de TV, sabe? Cobre mais direitos de transmissão, assunto mais 

importante. Tem repórter que cobre esporte olímpico, então esse cara tem essa pauta 

mais especifica, entendeu? Tanto a parte esportiva quando os direitos do esporte…aí 

tem até o cara que escreve até sobre futebol internacional, acaba que se direcionando 

numa pauta... 

André (30:15): Falando mais sobre a originalidade e diferencial, vocês costumam 

acompanhar isso como se fosse uma escala do dia? A gente tem tantas matérias 

originais, a gente foi bem nisso... Como vocês medem o desempenho de vocês e da 

concorrência? 

Paulo: A gente trabalha com esse tipo de avaliação. Avaliações internas e tal... A 

editoria em si a gente não é tão grande assim. Se está legal, eu falo com o cara que está 

legal. Se a gente deixou de dar uma coisa que alguém deu a gente corre atrás.  Tem 

uma rotina do jornal de relatório e acompanhamento, mas a nossa é feita diariamente... 

André (31:00): Nessa avaliação a originalidade é um dos critérios? O furo 

também? 
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Paulo: Sim...o furo, a originalidade…Nessa área de esporte que cobrimos tem muito 

furo. Você consegue dar furo, coisas mais na agenda esportiva, na Copa do Mundo. Pô, 

preciso de um bom perfil que conte a história de como esse time do Corinthians se 

formou... Como que os números mostram o Corinthians, sabe...? Isso é ter uma sacada 

original. E mais do que isso, ser bem executada. Quando a gente começou a pensar isso 

já tinha virado tema de debate nos programas esportivos, mas tudo aquela coisa não 

muito embasada, sabe? E aí resolvemos mostrar. Eu acho legal do esporte fazer e você 

traz a discussão, o esporte gera muito discussão. Pensa em quantos programas de TV e 

Rádio existem. Se você olhar as redes sociais  as pessoas se propõem a discutir. Então 

você pega o tema que é da discussão e trabalha numa reportagem... Pô, isso aqui faz 

sentido não faz sentido ou prova que é uma vantagem mais conclusiva. É interessante. 

É uma saída que a gente tenta também... 

André (32:50): Na sua percepção como funciona os assuntos de esporte para 

emplacar a manchete do jornal? E algo com muita frequência, pouca frequência? 

Geralmente tem que ser mais da política do esporte? O jogo trivial acaba indo 

também? 

Paulo: Manchete não. Assunto esportivo só vai ser manchete na Copa do Mundo. Fora 

isso é muito raro. A prisão do Nuzman é manchete. O caso da FifaGate é mais de uma 

manchete no jornal. Mas é uma decisão também da editoria executiva do jornal, do 

editorial da Folha.  Não cabe a editoria de esportes decidir. Apenas entregar o melhor 

conteúdo possível. Aí o jornal teria seus métodos de avaliação de relevância para saber 

o que é manchete. Mas falei ali os exemplos de cabeça que eu me lembro. Em 2015 a 

prisão dos dirigentes da Fifa foi manchete, esse ano Nuzman com certeza foi. Mas os 

jogos variam. É um trabalho mais de edição da capa. No site em algum momento, pode 

ser a manchete da home: domingo, rodada e tal. Mas a manchete do dia seguinte é o 

mais publicável possível. Uma foto legal, uma chamada e tal... Manchete sobre jogo?... 

manchete, não.  

André (34:24): Embora não seja manchete com frequência acontece do esporte 

estar na capa pós rodada, né!? Uma foto, uma ilustração? 

Paulo: Aí é um pouco a rotina do jornal. Esses critérios de avaliação que faz com que 

você esteja na capa ou não. Outros jornalistas da Folha que a gente faz a venda, a 

discussão, a tarde sobre o que cada editoria tem e o que já foi planejado para ter e aí 

se define o que é que vai ser chamado. 

André (36:00): Agora uma parte da entrevista mais ligada aos objetos de pesquisa 

que estou levando em consideração. Uma é durante a Olimpíada e a outra é esse 

período de cobertura de agosto. Porque na verdade eu fiz um levantamento de 

títulos da Folha durante as Olimpíadas e no mesmo período, só que no ano 

seguinte. Aí uma coisa que levantei, por exemplo, 82% dos títulos da folha, durante 

as olimpíadas foram informativos, só 15% humorísticos... 

Paulo: Humorísticos você diz fantasia né? 
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André (36:35): Também, mas que tivesse algum elemento de humor, hipérbole, 

ironia, trocadilho. Na Olimpíada foi 65% informativo e 35% humorístico. Ou seja, 

20% a mais na Olimpíada. O título humorístico na olimpíada cumpriu um 

propósito de comunicar com o público que talvez não é tão habituado ao esporte? 

Dar uma leveza? Vocês tinham isso? 

Paulo: Sim. Mas também você tem um material quente, factual e então você precisa ter 

uma saída original. Aquilo tudo que já foi dito, fazer um texto diferenciado, até porque 

não tem como fugir daquilo...! Vou dar um furo sobre o estádio do Palmeiras não 

vendeu? Quem quer saber sobre o Palmeiras não vendeu numa época de Olimpíada? 

Ou, sei lá, o Palmeiras não consegue vender plano sócio... ou sei lá...sabe? Ou mesmo 

um período depois... são um pouco mais sobre a temática de que a gente está cobrindo 

nos dois períodos. Vou ter que falar da rodada e é uma temática quente...? A gente 

busca mais essa saída do título mais direto.  

André (37:48): É... mas nas olimpíadas vocês tiveram caderno grande. E fizeram a 

cobertura... Como é que funcionou a cobertura das olimpíadas? Vocês 

contrataram mais gente? Como é que funcionou a estrutura? Vocês funcionaram 

com quantos repórteres? 

Paulo: Tivemos que ter uma estrutura bem grande... sobre os repórteres cara não sei... 

André (38:06): você não lembra? 

Paulo: Eu já estava aqui, mas sinceramente não lembro...não tenho esses dados de 

cabeça assim... se eu lembrar posso falar depois... 

André (38:15): mas foi uma estrutura bem maior né? 

Paulo: Bem maior. Mas também todos os veículos se estruturam mais. Se tiver um 

evento no País, ainda que seja interessante de saber como estão os estádios na Rússia, 

no Qatar, é diferente de você saber como estão os estádios no Brasil. Queríamos saber 

se tinha recurso público. Tinha um leque maior de cobertura porque extrapolava os 

limites dos assuntos do esporte em si. Ultrapassava o governo federal, o governo 

estadual, a política, a economia, a própria olimpíada em si no país tinha mais assuntos 

além do esporte em si. 

André (39:21): Selecionei alguns títulos de você na minha pesquisa. São títulos 

fantasias que vocês usam, e aí eu vou fazer uma pergunta mais relacionado ao 

humor. Teve um de Bolt que vocês colocaram: “eu sou a lenda”. Isso Bolt quando 

ele venceu a terceira medalha de ouro.... 

Paulo: É mais que título fantasia. É uma declaração que ele também fazia. Ele mesmo 

fazia os títulos fantasias. (risos) 

André (39:42): Teve que quando dois baianos ganharam: Isaquias Queiroz e 

Robson ganharam, vocês colocaram: Novos baianos. E também teve “Baby do 
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Brasil”, com o judoca. Todos esses títulos tem alguma relação com conhecimento 

que o leitor tem que ter, né? De filme, de música. Não é uma piada pela piada. 

Para elaborar esse título, você supõe que o leitor tem um grau de conhecimento 

para que aquela piada funcione? Que o humor funcione? 

Paulo: Cara, tem... Mas, ao mesmo tempo, você não tem nenhuma garantia que o leitor 

vai conseguir reconhecer. É aquilo que eu falei. É ter a ideia e testá-la no plano, mas 

ainda assim é um universo variado. Tem pesquisas internas que fazem e indicam que o 

leitor do jornal não necessariamente tem o mesmo perfil das pessoas que fazem o 

jornal. A gente tem noção dessa diferença. O leitor não é o mesmo perfil do jornalista 

esportivo.  Mas é isso você precisa ter uma certa ousadia e encarar o risco se você vai 

acertar ou se vai errar. Acho legal.  Mas a gente imagina que o leitor da Folha tenha 

entendimento.  

André (41:45): Eu digo isso porque, comparando o humor da Folha com do Lance, 

o Lance acaba sendo muito direto. Às vezes uma piada de cara ou um ditado 

popular, mas vocês acabam refinando algo dentro do humor. Isso tem uma relação 

direta com o público de vocês? 

Paulo: O público leitor da Folha, a gente imagina que a pessoa vai entender a piada 

mais sofisticada. Mas não tem uma garantia (risos). o Lance tem uma piada mais de 

bastidor, só que assim no esporte é complicado, porque o esporte ele acaba pegando 

todo mundo torcedor o cara que é desembargador, os times de futebol, assim como o 

estudante de segundo grau, sabe? O Lance ele tem essa informação do esporte que não 

é restrita a só o que a gente imagina a ser esse perfil o leitor do Lance, sacou? Tem 

gente que lê o lance que tem um outro grau de instrução, mas aqui a gente trabalha 

com o perfil dentro da Folha. O esporte ele abrange, numa Copa do Mundo a gente tem 

que trabalhar com todo o tipo de perfil, porque todo perfil vai ler... Bom estou falando, 

mas sem conhecimento prévio. Não tenho fundamentação no perfil do leitor do Lance. 

Eles devem ter uma pesquisa de quem compra o jornal. 

André (45:23): Em relação ao furo, principalmente no impresso. Com a internet, o 

furo acaba imigrando muito para outra mídia como é que vocês lidam com essa 

questão do furo? Falando propriamente do impresso. 

Paulo: Cara, não existe mais furo no impresso ou no site. Mas o furo ele é furo de 

qualquer maneira, saber de uma informação agora que é relevante, a gente avalia se 

for o caso de dar no impresso, dar no site ou esperar o impresso. Mas dá para ter furo, 

dá para trabalhar o furo sem tomar furo (risos). 

André (46:25): Nessa relação, entre matéria original e furo, vocês conseguem 

mensurar se vocês têm no impresso, muito mais hoje muito mais originalidade do 

que furo. Muita gente defende que o furo migrou para a internet. Você concorda 

com essa premissa?  
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Paulo: O impresso ainda é um veículo relevante. A Folha você precisa do furo, agora se 

vai dar no site todo dia ou no impresso você precisa ter que decidir... 

André (47:18): Falando de habilidade de repórter, então você considera que ele 

tem essa capacidade de formular alguma coisa mais engraçada? Esse lado mais 

humorístico? Acaba sendo um capital para o repórter? Pro editor? Ou é uma coisa 

mais dispensável de segundo plano. Como você enxerga essa questão 

principalmente no esporte? 

Paulo: Depende... para o reporte acho que não tem importância. No nosso caso, editor, 

mais uma sacada, um texto bom, você ter não necessariamente o humor, mas ter uma 

coisa no título e tal... 

André (47:48): Mas uma coisa de sacada assim...que fuja do convencional... 

Paulo: Sacada sim. É importante! 

André (47:54): Isso acaba sendo um capital que ele tem... 

Paulo: Sim, identificar como humor, assim, eu não tenho dúvida. O humor é para uma 

coisa inteligente, uma sacada diferencial, sensível. É importante. Não é o fim por si só, 

entendeu!? O cara ter um texto bom, ter uma sacada legal, pode entrar o humor 

também, entendeu!? 

André (48:32): Você pontuaria como uma habilidade importante? 

Paulo; Sim, bem elaborado, sim! Interessante isso. 

André (48:40): O humor seria um elemento, na sua visão, de promoção para de um 

profissional na área? Uma distinção dele em relação aos demais que seria capaz de 

promovê-lo? 

Paulo: Sim! Mas não o humor por si só, não. É um dos elementos, mas não prioritário.  

Até porque um texto bem elaborado é mais importante do que um humor interessante. 

Talvez para um colunista o humor pode ser mais importante, mas para o repórter não é 

prioritário. 

André (49:23): O bom é que tenha, mas... 

Paulo: Isso, mas não é prioritário. Ter um humor é interessante? Sim! Mas não 

prioridade dos elementos mais importantes. Os prioritários são um texto claro, uma 

definição do que é relevante. Cuidado na apuração, nas palavras ali, para que fique 

claro quando for relato de algo e equilibrado quando for o relato de uma situação ou 

embate entre duas pessoas, ou dois poderes, ou dois clubes, além da editoria esportiva, 

que o cara saberá relatar aquilo de uma maneira equilibrada dizer o que aconteceu, 

qual a reação que o lado cobra o que o outro diz, de alguma maneira a distanciar da 

imagem e até de escrever aquilo de como foi visto, né? Isso totaliza a definição do que 

é notícia. Acho que a persistência também, para buscar a notícia, e a curiosidade. Seja 
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para conseguir um furo, ou seja para conseguir um destaque importante. Ter a 

curiosidade para instigar a curiosidade alheia. Isso é primordial. 

APÊNDICE D – Entrevista com Paulo Passos, editor adjunto da Folha de S. Paulo. 

Realizada no dia 7 de novembro de 2017. 

 

APÊNDICE D – Entrevista com Vinícius Perrazzini, 28, e Rafael Bullara, 33, 

editores do Diário Lance! Realizada no dia 8 de novembro de 2017. 

 

André (00:30): A primeira pergunta é um pouco sobre sua trajetória profissional. 

Como é que vocês começaram?  

Vinicius: Sempre gostei de esporte e jornalismo. Quando eu era moleque e tinha três 

anos já fazia gravação de fita cassete, programinha e tal. Com quatro e cinco anos já 

falava que queria fazer programa, ler e escrever e fazia jornalzinho com caderninho. Se 

chamava Pimenta Malagueta e distribuía para meus amigos de seis anos ( risos). 

Enfim, foi um caminho natural. Quase fui parar em Direito, mas fui persistente pra 

conseguir uma faculdade de jornalismo boa. Estudei na Facha no Rio (Faculdades 

Integradas Hélio Alonso). Queria conseguir um estágio e dentre as opções que eu 

queria, nos meu sonhos, era trabalhar no Lance! Foi uma referência, uma marca forte, 

sempre fui um fã. Ia na banca e comprava e tudo mais. E a primeira vaga de estagiário 

minha foi do Lance! Bem, passei na prova do estagiário do Lance em 2009 e logo 

depois fui setorista do Botafogo. Cuidei de todo o site em 2013, em 2016 eu vim para cá 

em São Paulo e hoje estou na edição.  

Rafael: Minha trajetória foi toda praticamente aqui no Lance! Agora em dezembro de 

2017 completo doze anos aqui. Comecei ajudando o PVC (Paulo Vinícius Coelho), num 

blog que ele tinha, porque ele não tinha tempo para registrar tudo. E então eu entrei 

para ajudá-lo em relação a isso. Daí aos poucos fui ganhando liberdade para escrever 

também no blo e comecei a fazer um monte de coisa aqui no Lance! Projetos especiais, 

guia do Paulista, Libertadores, Brasileiro, fazendo tudo isso. Aí peguei e fiz a 

Oolimpíada de 2008. Eu ajudei o pessoal no fechamento. Como o pessoal foi pra 

Pequim e estava precisando mais de gente aqui, trabalhei como editor de fechamento. 

Em 2010 o jornal criou um outro jornal chamado “Mais”. Era um jornal popular, e eu 

fui fazer parte desde o início, então participei de todo o projeto dele e fiquei lá de 2010 

até 2012, quando eu voltei para o Lance! para ser editor mesmo, para valer, sem ser de 

fechamento. A gente trabalhava com editora de clubes, então fiquei responsável pelo 

São Paulo. Então, eu tô nessa função desde 2012. 

André (05:34): Como funciona o sistema de promoção de repórter aqui no Lance? 

Geralmente eles reaproveitam a própria equipe para transformar alguém em 

editor? Ou traz alguém de fora? 
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 Vinicius (06:02): Reaproveita bastante.. Eu fui estagiário, o Salada foi. 

André (06:06): É um processo que eles acabam aproveitando bastante? 

Vinicius (06:10): Sim! Abraão, o Mateus Bravo... 

Rafael (06:11): A maioria do pessoal, subiu ... Eu era setorista e estagiário e acaba 

virando editor. Tem muito editor que sai daqui e continua sendo repórter em outro 

lugar. Os últimos editores que saíram, tanto que foram para o Rio, nós subimos alguém 

de cargo. A gente não contratou... 

André (06:40) Quais são os critérios que a chefia observa para subir o repórter?  O 

que eles observam? “Pô, o cara está pronto” ou “ consegue fazer isso ou isso”? 

Quais são as coisas principais, que são observadas nesses critérios de promoção? 

Vinicius (07:11): Cara, experiência primeiro e ter o perfil também. A gente vê que tem 

muitos bons repórteres e aí você sobe ele pra editor e acaba perdendo um cara muito 

bom na reportagem e acaba queimando um cara que é bom na reportagem, mas não é 

um bom editor. E mesmo que ele seja mais velho do que os outros ele tem o perfil muito 

mais de repórter do que editor. E isso acaba acontecendo e a gente tem um exemplo de 

um cara que trabalhou com a gente e que não tá mais. Ele, assim, na redação tinha 

gente mais experiente do que ele, mas ele chegou a ser editor antes por conta do perfil 

que ele tinha. A organização, o cuidado que ele tinha com o acabamento de texto e tudo 

isso faz uma diferença na hora de você avaliar se o cara tem o perfil ou não. 

André (07:53): Quando você fala o perfil quais são as características principais que 

vocês observam no editor? O perfil do editor é isso, isso e isso... 

Rafael (08:02): O cara que é mais organizado, tem que ser atento ao que está 

acontecendo, para eventualmente ficar ligado em tudo quanto é lugar. Uma coisa que 

pode estar acontecendo no jogo do Corinthians e o repórter ainda não viu. O cara tem 

que ficar ligado. Não é só editar o site. Tem que se inteirar do que está acontecendo. 

Ser criativo, ter um texto bom, ter cuidados com o acabamento... 

André (08:32): Quando vocês falam ser criativos isso entra o humor?  Tem que 

saber fazer um título criativo? 

Vinicius (08:51): Isso está no DNA do Lance! Essa questão de alocar na linguagem do 

torcedor, né? E ainda mais que nosso DNA sempre falou com essa questão da paixão, 

da torcida, que tenta dialogar muito próximo com os torcedores e a modernidade é 

focar no natural para o Lance, porque isso que a gente faz dessa linguagem de internet, 

essa coisa de viralizar, o Lance já viralizava capa em 2000! (risos). Antes de internet e 

rede social. E isso para a gente sempre foi algo positivo, no caso de saber dialogar com 

a linguagem jovem, saber ter boas sacadas. E para o site hoje a gente ainda segue essa 

mesma linha... 
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Rafael (09:43): E faz parte um pouco assim da galera que trabalha aqui, que já tem 

esse aspecto e já contribui para isso. O perfil de quem trabalha aqui é um perfil de 

quem já era leitor. A pessoa que vem para cá já vem com esse perfil, entendeu? Já traz 

um pouco disso e isso ajuda na hora de ser criativo. 

Vinicius (10:04): Foi boa essa transição do papel para o digital, porque hoje uma das 

nossas grandes fontes de audiência, tudo que é relacionado ao humor para a gente 

bomba. E dá certo! Porque com o Lance sempre foi obviamente... sinônimo de 

jornalismo sério, mas também como sempre foi sinônimo de irreverencia disso é uma 

marca que sabe trabalhar bem essa questão do humor e é bem aceito.  Por exemplo, 

você está falando da Folha, é difícil você chegar na Folha e blog de humor da Folha ou 

humor esportivo da Folha, não convém e o Lance soube fazer essa transição da 

irreverência falar fácil e falar a linguagem do boleiro. 

André (10:49): Você lembra de exemplos recentes de um humor que vocês 

aplicaram e não foi muito bem? Ou o torcedor não comprou a ideia e tal? 

Vinicius (10:56): Eu fui editor da capa do Lance no final da Copa em 2014. E eu sabia 

que tinha que ter uma pegada bem humorada se a Argentina se desse mal e todo mundo 

puxou pela história da Alemanha e tal e peguei uma foto do Messi cabisbaixo e a 

tirada: “decime que se siente ahora”, porque foi uma cutucada porque eles colocaram: 

“decime que se siente” quando foi 7x1 da Alemanha e, então, a gente devolveu nesse 

tom bem humorado e provocativo. E isso rodou o mundo. E os caras ficaram “pê” da 

vida lá na Argentina. E a gente trabalhou em cima disso. Os caras vieram nas redes 

sociais xingaram a gente e aí a gente fez o muro das lamentações. E aí os caras vinham 

e desciam os comentários na gente. E assim, foi bom para nossa marca. Foi muito bom 

para a gente. Então, o humor está muito presente na nossa edição.  

Rafael (11:53): E não só impresso no meio da copa. Hoje em dia o digital atropelou o 

mercado impresso, então o que a gente sempre conversou é, se o cara que está disposto 

a ir na banca e comprar o Lance, já decidiu que ele quer comprar o Lance para se 

informar. Então ele não vai ver uma capa que vai olhar e vai desistir. E hoje em dia é 

mais difícil a pessoa estar passando pela banca comprar e tal como era anteriormente. 

Então o que hoje a gente pensa na capa é justamente algo que a gente poderia fazer 

com que ela ‘viralizasse’. Por questão da marca mesmo. Quando a gente pensava numa 

capa, eu sempre chegava na redação e olhava se tinha alguma coisa assim no twitter, 

algum assunto que estava rolando pra tentar casar alguma coisa. Óbvio que você não 

conseguia fazer isso todo dia, mas toda vez que a gente tinha um assunto do momento a 

gente tentava encaixar de alguma maneira para trazer isso para o nosso universo. É 

obvio que quando a gente conseguia fazer isso, a resposta era positiva, né? Por parte 

dos leitores. 

André (13:29): Você acha que, de alguma forma, essa habilidade da criatividade e 

acaba sendo uma habilidade necessária para ser editor do Lance? 

Rafael (13:42): Sim... 
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André (13:45): E se o cara for sisudão... Não funciona? 

Rafael (13:49) Cara, a gente tem até pessoas mais sisudos assim que também tem 

cargos importantes. Às vezes nem sempre vai na linha do humor mas tem uma boa 

sacada, tem uma boa tirada que a gente acaba utilizando. Mas faz parte do nosso do 

dia a dia, a gente tentar fugir das coisas óbvias, né? 

André (14:08): Como funciona esse processo de construção do humor e da 

identidade de vocês? 

Rafael (14:41): Cara, é sempre você ficar ligado em rede social, isso nos ajuda muito. 

Isso é fundamental, sempre a gente estar próximo. Por isso a gente acaba usando muita 

hashtag em campanhas que os clubes começam a utilizar, tipo... ano passado não dá 

para contar quantas vezes saiu #Cheirinho para falar do Flamengo. No Rio, e saiu 

#Cheirinho de tudo quando é jeito né? (risos). 

 Vinicius (15:30): Só para você ficar sabendo a gente não tem mais, mas tinha um 

quadro de notícias do Rio, tem no Rio e São Paulo, mas você tenta pegar todas as 

capas do último mês e você vai colando para você ver se não está nada parecido, se 

não repetiu manchete, se não repetiu foto... 

André (15:50): Geralmente é repetido o que? Termos, expressões? 

Vinicius (15:52): Termos, expressões, jogador que está lá, o clube que sai tantas vezes. 

Então você tem um panorama assim, né? Ter uma noção, não repetir também tantas 

vezes...Ficar atento com foto...  

Rafael (16:14): .... Com personagem, com palavra igual... Essas coisas todas. 

Vinicius (16:17): Ou para seguir uma novela... Enfim, quando a contratação é 

grande...Para ir se atualizando. E sempre olha na rede social, olha no WhatsApp tudo. 

E a gente está numa redação que todo mundo sabe muito de futebol, se discute futebol 

aqui o tempo inteiro entre amigos, então nossas conversas aqui formais só em pautas, 

mas acontece em conversa informal, sai trocadilho... 

André (17:04): O humor é capaz de pautar alguma coisa? Um trocadilho em uma 

conversa informal vira uma pauta que sai no jornal? 

Vinicius (17:25): Com certeza. Não vou te dizer ao certo aqui, mas já fiz muito disso! 

Rafael(17:30): Eu me lembro aqui de uma coisa que saiu ano passado e que acabou 

dando sorte. Foi uma matéria que os meninos do Palmeiras fizeram, que começou com 

uma brincadeira de treinos com os assessores do Palmeiras. Era do Mina e do Vitor 

Hugo. E os caras começaram a chamar a dupla de Vitamina (risos). Aí começou a 

dupla vitamina, vitamina, vitamina... E o ano passado no Palmeiras e São Paulo no 

segundo turno, foi num 7 de setembro, a gente fez uma matéria com eles, a gente levou 

uma vitamina e eles brindaram e tal... E ai foi a capa do dia do jogo. Eu lembro bem 
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porque um amigo meu me ligou no outro dia: “pô! Que capa!” Xingando a capa. Pô o 

Lance sempre foi pé frio com essas capas e inventam de fazer isso no dia do clássico?” 

 André (18:17): Achei que ele não tinha gostado... 

Rafael (18:19) Ele estava enchendo o saco! (risos). Aí noite eu liguei para ele porque 

os dois gols de virada foram do Mina e Vitor Hugo e disse para ele: “Tá vendo? Você 

fica enchendo o saco com as capas?” Essa brincadeira surgiu no ambiente de 

setoristas lá do Palmeiras e que a gente cresceu o negócio e que deu certo! 

Vinicius (18:40): Lembrei de uma também. Na época que o Botafogo contratou o 

Seedorf e tinha o Cidinho. Aí era o Cidão e o Cidinho. E quando o Seedorf não jogava 

o substituto era o Cidinho!  (Risos) Aí ficava tem o Cidão e tem o Cidinho. Tinha 

comparativo, tinha partes do pai. Isso virou uma série para a gente! (risos) Quando o 

Cidinho metia gol, a gente: “Ah! Está nos passos do pai”... E ele acabou até adotando 

isso mais tarde, como se fosse filho mesmo e aí virou o que era brincadeira de resenha, 

acabou chegando nos caras e ficando amigos assim... 

Rafael (19:20):  O apelido Fabiano, Fabuloso, surgiu por causa do Lance. Era o editor 

daqui que começou... os caras: “ah! Chama de fabigol”... E ele: “Não! Fabuloso! 

Fabuloso!” E começou a colocar nas capas e ficou...e pegou! 

André (19:42): Então é possível afirmar que o humor vira pauta no Lance? 

Vinicius (19:46): Sim! É pauta sim. e é uma boa pauta sim. 

André (19:52): Uma coisa desse comparativo Folha e Lance, eu percebo que a 

Folha eles não usam muito a expressão de torcedor, tipo Verdão, Timão... E 

porque vocês acham que a Folha, como outros veículos tem essa reserva? 

Vinicius (00:09):  O Lance! nasceu com esse propósito de falar com o torcedor mais 

apaixonado, que quer saber do dia a dia, que frequenta estádio, que gosta de resenhar, 

provocar e isso é o que nosso público pede. Quando a gente fala Timão, Verdão, essas 

coisas, a gente usa na capa do site, na própria capa do Corinthians...Ttimão... É uma 

proximidade. 

Rafael (00:38): E a gente está falando de uma empresa também que tem vinte anos, né?  

Completou vinte anos no final do mês passado. Então a cabeça já é um pouco diferente. 

Você pega uma Folha você está pegando uma instituição centenário. E o Lance! trata 

de um assunto só que é o esporte. O cara que pega a Folha lê sobre tudo: política, 

economia, entretenimento e matérias de esporte. Então o perfil é bem diferente. Então, 

acho que aí entra o que o Vinicius falou, você tentar ser mais próximo do leitor, numa 

linguagem mais jovem. A gente vê os caras mais jovens que acessam o site, se bobear 

eles nem sabem que existe papel. Tem gente que se surpreende em relação a isso. Então 

é o cara que consome só o digital, entendeu!? Então é chegar mais perto dessa cara da 

linguagem e tem o que ele falar “meu verdão, meu timão, tricolor”... Então é isso Ffaz 

parte do dia a dia dele quando está  com os amigos e familiares... 
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André (01:51): Como é que os repórteres trabalham, como funciona a distribuição 

de editoria? A organização do trabalho de vocês?  

Vinicius (02:04): Tem dois setoristas por clube. Aí os dois de Santos ficam na Baixada 

e aqui os editores do site somos em cinco. Hoje em São Paulo e tem mais cinco lá no 

Rio. E lá no Rio são dois setoristas por cada clube também. 

André (02:24): Dois por clube, então são 6 aqui em São Paulo? 

Rafael: (02:32): São oito, seis mais dois de Santos. 

Vinicius (02:32): É como falei, o DNA do Lance é cobertura de clube, né? A gente tem 

parceiro que cobre futebol gaúcho, tem repórteres que são de um setor chamado radar. 

Ele cuida de rastreamento nacional de escuta na TV, faz matérias com aprofundamento 

com o factual do dia. A gente tem uma equipe grande, mas a espinha dorsal da equipe 

de cobertura do Lance, são esses repórteres que estão nos clubes.  

Rafael (03:09): E tem a equipe lá do Rio que cuida do papel, e eu não sei quantas 

pessoas tem lá n o papel, mas... 

André (03:20): Mas ainda tem o processo do papel, né? Vocês não fazem mais 

aqui... 

Rafael (03:35)  É, na verdade o processo foi assim: No final de 2015, meio de 2015, 

eles fizeram o contrário. Eles acabaram com a equipe do papel e eles trouxeram as 

duas edições pra São Paulo. Então a gente cuidava do impresso de São Paulo e do Rio. 

Os repórteres do Rio continuava fazendo o trabalho de repórteres deles e a gente 

fechava as duas edições por aqui. Aí no final do ano passado esse processo inverteu. 

Agora está todos dois lá. Os dois jornais. E aí o pessoal, os setoristas daqui, trabalham 

no site, pensam nas pautas e pensam em cima desse material e aí o pessoal do papel 

pega e preenche o jornal com isso. Então, mudou o processo a gente não tem mais 

equipe, não tem mais nenhum acesso à produção de papel. Então quando a gente chega 

aqui pra trabalhar a capa que a gente vê é a capa que escolheram lá. Quando tem 

alguma outra coisa assim... É difícil demais você está envolvendo o site e o papel... A 

gente está envolvido com rodada, mas as vezes quando a gente coloca alguma 

manchete no site eles aproveitam. 

André (05:51): Entendi. Então vocês são cinco editores, dois setoristas por clube... 

Vinicius (05:58): Só que cinco editores, por exemplo, nem todos pegam os clubes. 

Temos editores que são mais voltados para os clubes, tem o Tiago Sallar que pega mais 

os clubes,  eu cuido da home, do mobile do site e, quando é necessário entrar na escala, 

eu fico com os clubes. Eu entro dando esse suporte aos clubes, o outro editor que está 

ali é um editor de home, do desktop. O site não é responsivo, mas é interligado. Então 

nós temos três aqui com os clubes, mas todos nós temos liberdade pra sugerir pautas de 

clube ou fora dos clubes também. Fazer pautas fora de clubes também e lá no Rio tem 

essa organização também. Com editores que cuidam de Homes, e então são cinco 
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cobrindo os clubes. Se você pegar os dez e incluir os cinco de São Paulo, são dez pra 

fazer tudo. No estudo de home tanto no mobile quanto no desktop, de clubes, de futebol 

internacional,  a gente se divide. 

Vinicius (07:25): A gente tem muito trabalho, porque a gente também produz material, 

galeria, de matéria. Porque como os editores são muito focados no que acontece no dia 

a dia, a gente tem o controle da audiência analítica, a gente sabe quando está 

rendendo, quando não está rendendo, quais são as últimas mais importantes, a gente 

põe muito a mão na massa... 

André (07:44): Na Folha, por exemplo, tem editorias que tem mais  prestígios do 

que outras. Política acaba estampando mais manchete. Aqui no funcionamento do 

Lance, todas as editorias são ligadas ao esporte. Quais são os assuntos que acabam 

sendo mais importantes? Como é que funciona esse sistema de prestigio de editoria 

aqui? 

Rafael (08:14): Como eu falei anteriormente, os clubes são o nosso coração, são a 

espinha dorsal. Então você pode colocar o humor que você quiser, a galeria que você 

quiser, se você não tiver nenhum t clube...não adianta.  

Vinicius (08:29): Em médio e longo prazo a marca acaba perdendo também. Tem isso o 

foco nosso de que apesar de humor, apesar de tudo, o Lance é trajetória dos clubes. 

André (08:44): Então acaba sendo assim o espaço mais nobre? 

Rafael (08:56): É muito difícil a gente ver capa de seleção ou futebol internacional. 

Então é muito difícil. A capa é os clubes. É o que movimenta.  

André (09:09): E acaba sendo o que o repórter quer cobrir? 

Rafael (09:15): O cara que chega quer ser setorista. Em 2012, quando voltei do Lance 

Mais, pra ser editor do São Paulo, a gente tinha um editor pra cada clube, e ainda era 

quatro repórteres pra cada club e o cara que fazia só TV. Imagina a equipe?  

Vinicius (09:42): Em 2009 eu era o sexto na cobertura do Botafogo. Em 2009 eram 

quatro repórteres fixos e dois estagiários. Seis para o Botafogo. Seis para cada clube, 

hoje só temos dois.  E o site não era tão forte... 

Rafael (10:07): O site não demandava tanto quanto demanda hoje, né? O jornal que 

você pegava por página, você tinha 6 setoristas, mas você tinha quatro a cinco páginas 

por clube. 

Vinicius (10:18): Tinha que fazer três originais, tinha que fazer três matérias originais 

e não podia ser qualquer matéria não. Tinha que ser matéria peso também... 

Rafael (10:25): Hoje são 24 páginas, mas antigamente era no mínimo 32 páginas.  E a 

edição com final de semana com rodada, dependendo do jogo era 40-44 páginas.  
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André (10:44): Falando disso de clubes, quando o assunto vai ser capa do veículo, 

qual é o critério que acaba sendo levado em consideração? Vocês acabam 

priorizando o time que venceu? E se todos perderam? E se todos venceram? Quem 

é a capa? 

 Rafael (11:06): No dia que todo mundo vence, ainda era um dia ruim. Putz! Vai ter que 

dividir a capa em quatro! (risos). Aí você não colocava nada na capa, ficava aquele 

mosaico lá, então também era ruim.  Mas eu acho assim, no dia que não tem assunto, 

você pega rodada e jogo, então eu priorizava jogo. Corinthians vai jogar hoje, alguém 

importante e tal, vamos por isso na capa. E se amanhã vamos supor não ganha nem o 

Corinthians, nem o Palmeiras, aí a capa amanhã São Paulo que é apresentação de 

jogo, assim... 

Vinicius (11:45): Se não tiver alguém, é com quem está um objetivo ou uma vitória 

recente, a capa de terça feira geralmente é capa de segunda, e aí que entra o que a 

gente conversou no início, você tentar buscar uma coisa diferente... 

André (12:06): Geralmente terça é o pior dia para o esporte, né? 

Rafael (12:10): Lembro que assim, de quando for fechar algum jornal aqui, 

antigamente o impresso era relacionado ao dia anterior. Hoje o cara já leu tudo na 

rede social, twitter, facebook, então o maior desafio de quem trabalha hoje no impresso 

é fazer jornal no dia seguinte, né? Você tentar levar alguma coisa para  frente que o 

cara ainda não tenha ideia à vista. E a gente tentava fazer isso com a capa também, 

uma chamada diferente, pegar um viés ligado com algum assunto do momento que 

estivesse em rede social... 

André (12:46) O humor acaba funcionando para isso? Ter uma boa sacada? Fazer 

uma piada? Não cair nas mesmas coisas que todo mundo vai dar?  

Rafael (13:19): Acho que o exemplo para ilustra melhor... No ano passado Corinthians 

e Cobresal, que foi goleada na Libertadores, que foi no mesmo dia que foi a polêmica 

do telefonema da esposa do Temer. E aí teve aquele golaço do Marlone, e aí a gente 

tinha uma foto sensacional na hora do goleiro e aí o cara que trabalhava com a gente, 

o Perdigão, fez a manchete: ‘Belo, Recatado e no Lar’. E aí foi uma capa que no dia 

seguinte explodiu assim, marcou para caramba, compraram a ideia, os jornais da 

manhã na televisão mostraram a capa, falando que era uma capa que gostariam de ter 

feito. E aí é uma coisa que você pega, tipo jogando contra um time fraco, era chances 

de goleada, goleou e você sai dali totalmente diferente do que a concorrência e acaba 

de fortalecer a marca.  

Vinicius (14:28): A gente sempre fala com os repórteres para observar treino e quando 

é coletiva para a gente não segurar muita coisa pro impresso. Aí é para ir lá, observar 

treino, tentar ver o que está acontecendo de diferente com assessoria e essas coisas é 

muito mais difícil. É tudo muito blindado, você precisa ter um olhar meio clinico, do 

que está acontecendo no clube, e a gente tentava fazer muito isso...  
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André (15:39): Uma das partes do trabalho é de análise de material. Então eu 

analisei o Lance no período da Olimpíada e no mesmo período equivalente este ano 

(2017). E aí fiz um levantamento que 68% dos títulos do Lance foram informativos 

desse ano, contra 28% humorístico, e nas Olimpíadas foram 46% informativos e 

40% humorísticos. Quase o mesmo número. Existe alguma preocupação no 

período da Olimpíada de aumentar título humorístico? De ter esse apelo? Isso foi 

uma estratégia? 

Rafael (16:21): Esse levantamento é curioso. Porque na Olimpíada passada a gente 

tinha muito mais título humorístico que a gente pensava na redação, mas era 

justamente por conta disso.  O ano passado, o que o cara não via de Olimpíada, tipo 

brasileiro ganhou medalha, era o tempo todo, o dia todo, a cada informação... O tempo 

inteiro, então, o cara já sabia a gente tinha que sair de uma maneira diferente. E então 

a gente pensava em coisas desse tipo para fazer esses trocadilhos, humor e eu garanto 

para você que era para ter saído muito mais (risos). Muitos não passaram. 

Rafael (17:57): Eu lembro que quando o Brasil ganhou do futebol eu lembro que a 

gente colocou: “o campeão voltou”. Foi um capão! Aí eu fui também voto vencido 

porque eu não queria o “campeão voltou”. Eu queria pensar em alguma coisa 

diferente, um momento histórico e tal. Só que a gente estava em cima da hora, o jogo 

tinha ido para os pênaltis, não tinha tempo, aí o editor estava lá no Maracanã e 

falou:”Cara! O campeão voltou e vamos resolver porque a gente não pode atrasar”. E 

vai empatar um tanto de coisa industrial...E eu falei: “tá bom!” 

André (19:14): Tinha briga entre editores para saber quem ia colocar a ideia final 

na capa? 

Rafael (19:15): Dependia do dia... Acho que com o dia comum o editor, ou o editor 

chefe, não vai se importar. Não ligava muito. Mas quando tem um evento marcante, pô 

no dia do acidente da Chapecoense... Os caras foram discutir a capa dez horas da 

manhã para saber o que ia dar de capa. Mas vai estar tudo preto? Mas o preto já é 

luto, já saiu várias vezes, sabe? Coisas desse tipo, sabe? Aí tem que ser uma coisa 

diferente... 

André (19:51): Geralmente quantas pessoas fecham a capa do Lance? São quantos 

responsáveis envolvidos no processo? 

Vinicius (19:54): Quando a gente tinha esse processo aqui em São Paulo, nós éramos 

até o final, a gente era em cinco. A gente meio que se conversava, tipo eu tenho uma 

ideia, não tinha assim... No final das contas eu era o responsável. A gente conversava 

entre a gente, se a gente tinha uma ideia a gente fechava entre a gente uma ideia, e aí 

eles levavam para o editor chefe para ver se ele aprovava ou não. Para a gente poder 

tocar o material. Era o processo que a gente fazia. Não tinha tipo: vai ser a minha 

ideia, pronto e acabou, não! A gente conversava entre a gente e em vários momentos a 

gente concordou com o assunto, estava focado e tipo: Pô! Vai lá na fotografia escolhe 

uma foto, e aí você escreve...Era um trabalho assim bem dividido assim... 
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André (01:04): Como é que funcionou a cobertura da Olimpíada aqui no Lance? 

Vocês contrataram novos profissionais?  

Vinicius (1:18): A gente contratou tanto pessoal para cuidar do digital, desde editores 

de site até repórteres, até para suprir o pessoal que foi para o Rio, e a mesma coisa no 

jornal. Teve gente que fechou o jornal e a cobertura da Olimpíada. A gente contratou 

editores para trabalhar... E o que a gente fez menos foi deixar os clubes de lado. 

Porque continuou tendo jogo e é o nosso coração então... A gente nunca deixou abrir 

mão de clube.  

Rafael (01:57): Porque sempre é importante para a gente, porque como o cara está 

sabendo assunto de Olimpíada, Copa e está sabendo o que está acontecendo. O Lance 

vira um escape para ele ficar ligado no que está acontecendo com o clube dele.  

André (02:11) Então é um ponto estratégico? 

Vinicius (02:13): Sim! Desde sempre. E o que não falta material para a gente 

principalmente em clube. Mesmo em época de Copa e Olimpíadas. É o trabalho a 

médio, a longo prazo... E lá na frente o cara lembra: “Ah! O lance estava ligado no 

clube quando todo mundo estava falando só de Copa!” 

André(05:28): E como é que funciona essa questão do prêmio Lance É uma 

premiação interna né? Como funciona? 

Rafael (05:34): Hoje em dia a gente tem um prêmio que é o diário. Se você fizer uma 

matéria legal e diferente, aí eles te dão cinquenta reais. Então toda semana você 

escolhe cinco melhores matérias da semana passada, entre Rio e São Paulo, aí é a 

empresa inteira. 

André (05:54): É o próprio pessoal do editorial que seleciona? 

Rafael (05:55): Não, são os editores do site. E aí esse é o modelo de prêmio que a gente 

tem hoje, vigente. 

Vinicius (06:06)  Já teve anual, que era um conselho com o editor chefe...  

Rafael (06:10): Aí tinha o prêmio mensal, que eles davam para a imagem, uma capa, 

matéria... 

Vinicius (06:25): Tinha texto, imagem, multimídia e Tv. 

Rafael (06:29): E aí eles davam esse prêmio mensal, quem era premiado ganhava 

R$300 reais, aí quando chegava no final do ano juntava todos os clubes ganhadores 

mensais pra escolher um vencedor anual. 

André (06:42): O prêmio final era quanto? 

Rafael (06:43): O prêmio final era uma viagem para alguma cobertura. Você tinha que 

escolher uma cobertura grande. Eu e mais cinco ou seis, ganhamos o de 2014, que fez 
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uma cobertura do centenário do Palmeiras. Aí eu peguei e fui fazer um curso fora. Fui 

pra Portugal fazer um curso de futebol lá e fiquei uma semana lá. A gente podia usar o 

dinheiro pra essas coisas. 

André (07:10): E você acaba qualificando também né? 

Rafael (07:07): Mas hoje a gente só tem esse do digital diário...  

André (08:32): Esse prêmio Lance, esse agora que é o diário, entra coisa de humor, 

por exemplo? Coisas que acabam sendo bem sacadas... 

Vinicius (08:43): Já entrou, cara, mais hoje em dia a gente valoriza mais a produção de 

conteúdo original que consigam conciliar originalidade com audiência. Por exemplo, 

fiz uma matéria entrevista com Jorge Ribeiro, é uma bomba porque você tinha um 

conteúdo muito original, exclusivo com certeza de clique. Então isso é incontestável 

com o que a gente busca hoje... Uma boa entrevista, um bom conteúdo com apelo brutal 

de audiência. Então os conteúdos dignos de premiação são esses assim...É nessa linha. 

E se não for uma bomba em termos de audiência é por boa produção e originalidade...  

Rafael (09:41): E porque a gente também tem a questão do parceiro de humor, que tudo 

que os caras fazem já vira meme, na classificação da rodada, mas na premiação não 

vai. 

Vinicius (09:56): A gente tem um departamento de humor hoje bem estabelecido. É 

sério porque é um parceiro e o cara é bom nisso. 

André (16:06): Falar um pouco assim de furo. Hoje o furo não está tão presente no 

impresso, né? Migrou muito para internet, mas como funciona entre vocês a 

cobertura do impresso sem o furo? 

Vinicius (16:36): Regra um: tudo que tem de novo joga para o site. Apurou, confirmou? 

Vai para o site. Entrevista a gente guarda, às vezes, mas informação não. 

André (16:51): Mesmo que seja uma coisa que só vocês tenham? E não corre risco? 

Vinicius (16:56): Nem a gente sabe até quando a gente tem (risos). 

Rafael (17:02): Eu acho que o grande último furo que a gente deu foi o do Felipe Mello. 

O grandão foi na antevéspera de Natal, que é aquela coisa de ser muito por acaso 

também... A história de Felipe também foi engraçada porque a gente estava no plantão 

junto, né? Estava no plantão de Natal, mas aí o Marcio que é o setorista e que estava 

em São Paulo, ligou para o Leko, só para tirar dúvidas se ia contratar mais alguém, 

coisas desse tipo, aí na antevéspera de Natal ele me ligou e o presidente falou assim: 

“quantos que a gente já contratou?” Aí ele falou os nomes e  e ele: “vai que tem aí um 

presentinho de Natal”, Aí falou:” pô presidente! Aí você me quebra né? Não anunciar 

nada, vão acabar com meu Natal no plantão”...Ee aí desligou... depois falou: Putz! 

Não devia ter ligado para ele! (risos). Aí ele começou a procurar jogadores que 

estavam na mira do São Paulo, aí ele ligou para um cara, aí na época Felipe Melo era 



229 
 

um nome na época, aí o cara falou que o Felipe Melo vai jogar em São Paulo, mas não 

no São Paulo! Aí ele falou: “Como assim?” E ele respondeu: ele está muito adiantado 

com o clube aí e tal... E aí ele vai atrás aí que você vai descobrir e tal ... Aí o cara deu 

uma deixa que é o Palmeiras. Aí ele ligou para uma outra fonte dele e o cara confirmou 

e tal. Foi nossa última bomba.  

André (18:52): Saiu no impresso essa? 

Rafael: (18:53): Não! Saiu no site!  

André (19:00): Então hoje assim o impresso não tem furo? 

Rafael (19:03): Não.  

Vinicius (19:06): O que vai ter é uma entrevista exclusiva, você guarda para a 

entrevista. Porque assim a gente tem contrato com Yahoo, com Terra, com UOL, e aí 

distribui o material. Aí não é exclusivo... É “Papo com Lance”, e se for exclusivo o 

cara credita lá no outro... 

André (20:37): Então, é possível falar que o Lance impresso ele tem mais humor do 

que furo assim? 

Vinicius (20:46): impresso? Não. Pelo contrário, acho que o site é que tem mais humor 

do que o impresso. 

Rafael (20:53): o impresso acho que virou uma cobertura muito burocrática.  

Vinicius (20:56): o impresso é a cópia do site. E é editorial. 

André (21:05): é como funciona? 

Vinicius (21:07): é como funciona! Isso, é como se tivesse imprimido o site. 

Rafael (21:15): se você fizer o levantamento igual você fez das capas de humor e pegar 

as primeiras capas do primeiro período do ano passado, que foram feitas, que a gente 

fazia as duas aqui e pegava no mês de outubro você vai ver que desse ano são 

totalmente diferentes. Tudo você vai ver que é uma outra pegada, é muito mais 

burocrático, sem riscar em nada, sempre fazer o feijão com arroz, né? 

Vinicius (21:50): sinceramente, opinião minha... no impresso não tem mais ousadia... 

André (21:55): isso está direcionado para internet né? 

Vinicius (21:57): sem dúvidas.  

Rafael (22:02): se você entrar na pós rodada hoje você vai ver um monte de chamadas 

diferentes na internet e se você pegar amanhã no jornal você vai ver que nenhuma você 

vai ver igual no impresso. É bem diferente.  
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André (22:22): com essa mudança que vocês falam de funcionamento, é porque o 

cara de lá né? 

Rafael (22:30): é isso! Você está a 400 km de distância né? A gente sofria bastante 

nisso quando a gente fazia aqui no Rio.  E aí entra em outros pontos, o humor... 

paulista tem um humor totalmente diferente do carioca, o carioca é mais despojado, 

aqui se você leva em outro tom o cara já te xinga... 

André (23:20): A torcida não perdoa né? Não quer nem saber... 

Vinicius (23:21): Não! Torcedor não quer saber, quando sai no site fala que foi no 

impresso e quando foi no impresso procura no site!  Quando é do humor fala que é da 

reportagem, mas aí o leitor não é culpado disso, o leitor tem que consumir. Só isso. 

 

APÊNDICE D – Entrevista com Daniel Dórea, editor fechador do Jornal A A 

Tarde. Realizada no dia 22 de setembro de 2017. 

André: Conte um pouco da sua trajetória profissional... 

Dórea: Acho que muitos dos jornalistas esportivos decidem bem antes do que as 

decisões normais, né? Caso você tenha essa relação com o esporte, você pode falar 

esporte, mas é mais futebol, né? Aqui no Brasil é muito comum e em outros países 

também, mas especificamente no Brasil de você ter essa relação com o futebol, desde 

criança. E aí você quer trabalhar de alguma forma algo relacionado a isso.  E mesmo 

na escola, eu já tinha bastante interesse por acompanhar noticiário esportivo, e era 

uma coisa que já tinha decidido fazer antes de entrar na faculdade mesmo. Aí decidi 

fazer jornalismo por isso. Não é que depois do jornalismo eu escolhi. Eu escolhi 

jornalismo pra trabalhar com esporte... 

André (01:12) Você já queria esporte... 

Dórea: Isso. E aí na faculdade eu acabei tendo a oportunidade de estagiar aqui no 

jornal A Tarde. Teve um teste pra estagiar aqui, com a professora Paula Leandro. E ele 

era o editor de esporte daqui. Aí eu fiz o teste, passei e já passei pra estagiário. Depois 

passei pra repórter e depois editor. E tô aqui. 

André( 01:34): Você lembra quando você se tornou editor? 

Dórea: Estagiário foi em 2005. Repórter 2007. E acho que oficialmente como editor 

acho que 2011. 

André (01:50): Como você funciona o sistema de promoção aqui no A Tarde. 

Quais são os principais critérios pra promover um repórter pra editor? 

Dórea: eu acho que para o repórter passar a ser editor, eu acho que ele tem que 

mostrar que tem uma visão um pouquinho mais ampla, né? E principalmente saber 

quais são os critérios  das notícias mais importante. Saber o que é mais importante 
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naquele dia, saber que tem mais relevância. Acho que quando a pessoa percebe isso 

também precisa demonstrar interesse. Você é repórter e você quer saber como vai ficar 

sua matéria. Você não vai lá apenas e cola seu texto. Você tem interesse, ó minha 

matéria, quero que tenha tal coordenada, quero que tenha tal foto, infográfico, são 

nesses critérios que você percebe que pensa numa coisa mais ampla. Uma coisa do 

jornal como vai sair e não só do texto, que é um critério principal pra saber se um 

repórter pode virar um editor, né? 

André(03:05): Você acha que entre essas habilidades importante, o de saber 

escolher um bom título, ou com uma pegada humorística, ou uma boa sacada, faz 

promover um repórter pra ser um editor? 

Dórea: Eu acho que humorístico é uma palavra muito especifica. Seria interessante, 

né? Eu acho importante, principalmente no esporte. Numa editoria como esporte que 

não é exatamente lazer, entretenimento, mas é uma coisa próxima disso, acho que é 

importante sim você ter essa capacidade de pensar coisas interessantes, pra título ou 

também pra design da matéria. 

André (03:55): Você acha que isso acaba ajudando a promover? É um elemento 

que ajuda a promover, de repente o cara saber pensar numa situação... 

Dórea: Sim! Que o cara seja criativo e que seja prático na hora de decidir, porque a 

gente não tem tanto tempo, né!? E que consigam tomar decisões que não sejam tão 

básicas. Mas um espaço rápido de tempo...porque tem editores diferentes, né? Se você é 

um editor fechador, essa coisa da praticidade e da rapidez, se você é um editor 

coordenador você tem que ter uma visão mais de planejamento, mas de saber o que 

está rolando, planejar o que vai ser feito, mas se você é um editor que trabalha 

especialmente no fechamento e tal, você tem que ter essa visão criativa. 

André (04:41): Você que trabalha diretamente no fechamento, é preponderante 

fazer um bom título criativo? 

Dórea: Sim! Sempre gostei de escolher o título antes de fazer as matérias. Eu vejo que é 

uma coisa que poucas pessoas fazem. Ou deixam o titular em aberto pro editor 

escolher, ou vai pensar no fim, mas na verdade é difícil porque o título ele te leva a 

matéria. O título te leva a fazer uma abertura diferente da matéria, os primeiros 

parágrafos acho que você tem que... Depois você tem que ser até mais básico mais 

informativo, os primeiros parágrafos você tem que puxar os leitores pra você, fazer 

uma coisa mais interessante, acho que o título ajuda muito nisso, se você escolhe o 

título depois, aí você pensa em outra abertura e acaba nem tendo tempo de fazer. 

André (05:33): O que você observa de diferente aqui no A Tarde de linguagem de 

editoria de esporte das outras. Editorias? Você acha que o esporte tem mais 

liberdade, tem mais espaço para brincar do que as outras? 

Dórea: Do que as outras acho que não. O esporte, acho, tem essa liberdade, algumas 

pessoas escrevem textos assim... O que acontece é que a gente não tem mais tanto 
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espaço, para as matérias tão diferentes assim. Antigamente tinha mais, com certeza a 

gente fazia muito mais, agora realmente é a coisa mais básica, agora quando a gente 

faz uma abertura básica, tem espaço pra você buscar coisas diferentes, e eu tento fazer. 

Realmente, quando você vai pegar matéria de cidade, de Brasil é outra coisa, mas é o 

basicão mesmo. Acho que todos têm essa liberdade, acho que o jornal todo poderia 

trabalhar dessa forma. Não sei se tem outros jornais que trabalham assim, mas o 

esporte é como eu falei antes, né? O esporte está próximo do entretenimento, e eu acho 

que é mais aceitável. Mas para mim acho que todo mundo deveria, todas as editorias 

deveriam buscar essa coisa do diferente.  

André (07:15) Você acha que essa liberdade que o esporte tem, e permite até uma 

entrada no humor, fazer alguma coisa mais engraçada, você acha que faz com que 

as outras editorias enxerguem o esporte como algo estranho? 

Dórea: Não, não acho que é por isso não. Acho que o esporte, por ser esporte, ele já 

tem assim por certo tipo: não, eles estão separados, não é a mesma coisa, entendeu!? 

André (07:45): você acha que eles enxergam como o esporte? 

Dórea: Basicamente assim, quando você olha o comportamento dos mais importantes 

editores chefes a maioria não está sabendo o que está acontecendo no esporte. Eles 

acham quem está no esporte vai decidir. Não é como eles acompanham como as outras 

coisas como política, ou partes que eles interferem. No esporte, eles deixam 

praticamente de lado e vão perguntando o que dá para botar numa chamadinha aí é 

uma coisa que está ali meio relegada, entendeu!? Aí a gente dá um toque lá e faz, de 

repente, a chamada e diz o que tem. Mas não é uma coisa que eles acompanham. É uma 

coisa que está separada do jornal praticamente. Eu vejo assim.... Mesmo caderno Dois 

ele tem um pouquinho, as pessoas acompanham mais, tão sabendo mais o que está 

acontecendo.  

André(08:49): Nesse caso, falta de conhecimento é como se enxergasse naquilo 

menos menos importância? 

Dórea: ...Uhum.. 

André (09:03): Existe algum estímulo da Secretária de Redação pra que vocês 

façam títulos humorísticos?  

Dórea: Não, da secretaria de redação não. Teria incentivo pra buscar coisas diferentes, 

matérias diferentes, mas nunca teve essa coisa pedida relacionado ao grupo.  Eu 

lembro que na época de Paulo Oliveira, ele sempre falava que queria histórias 

diferentes, ele elogiava bastante quando a gente conseguia coisa diferente. Ele não 

gostava muito do basicão, do dia a dia. Matéria de treinamento de clube, ele não 

gostava, ele queria que a gente buscasse sempre algo diferente. E eu acho que é uma 

visão interessante. Está cada vez mais difícil de conseguir. 
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André(10:00): Você lembra de algum título que tenha alguma pegada mais 

humorística ou que você fez? 

Dórea: É difícil! Não sei se vou lembrar assim...Mas tem vários! Teve alguns com 

humor, né? Eu lembro que quando Ney Franco voltou pro Vitória, eu lembro que usei 

as letras diferentes: era ‘Retorney´. Usei com y ( risos). Você falou de humor, esse era 

o título mais engraçadinho assim, que lembrei. Mas era uma coisa básica, não foi uma 

coisa conceitual, né? A gente também já fez algumas vezes, a gente já fez muito com 

negócio de filme, né!? Com capa de filme a gente fazia, mas agora realmente não 

consigo lembrar... 

André(11:21): Do tipo de humor que você usava aqui você acha que qual 

predominava mais? 

 Dórea: A gente usou muito a paródia. Porque é uma paródia o negócio da capa, 

trocadilho a gente usou bastante, trocadilho a gente usa mais em texto, né? Chegou a 

usar em título também, a gente já usou também estrangeirismo...  

André(13:00): Você acha que é possível dizer que uma sacada humorística, uma 

boa piada um bom título, acaba virando uma matéria? 

Dórea: Acho que vira pauta de coisas pequenas né? Por exemplo, o jogador que é meia 

do Bahia, que um dos nomes dele é Lionel, claro que não tem nem comparação com a 

carreira do outro e o futebol do outro, então por essa coincidência e por ser argentino, 

vira uma pauta, entendeu!? E é uma coisa que dá pra brincar com o negócio de humor 

né? Porque o próprio jogador sabe que ele não chega nem aos pés do outro, sabe? 

Uma coisa pequena, a gente puxa e vira uma pauta, e pode ser até grande.  

André(16:31): Em relação a furo, quando vocês tinham caderno também.vocês 

acham que tinha mais quantidades de furos ou matérias originais? 

Dórea: Com certeza a gente tinha mais matérias originais do que furos. Porque matéria 

original você tinha obrigação de fazer todo dia, né? O furo não sei, nunca houve tanta 

pressão pra gente conseguir furo. Sempre houve exigência maior da gente conseguir as 

matérias originais.  

André ( 17:10): Você em relação a concorrência, como você situa o A Tarde, pode 

ser nesse período como respectivamente mais para trás, em relação aos títulos e as 

sacadas humorísticas... 

Dórea: O A Tarde tem essa pegada de um jornal mais sério né!? Que não vê por 

exemplo em nosso concorrente que é o Correio. Você vê que o Correio, depois que 

houve uma  mudança há muito tempo atrás, tem muita liberdade para esses títulos, e as 

vezes acaba sendo um pouco forçado. Porque tem a obrigação de ser assim. Não tem 

outro formato no Correio, o único formato é esse. Aqueles títulos uma palavra, duas 

palavras no máximo. Mas eu acho legal você está sendo buscando uma coisa diferente, 
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e é uma coisa mais leve do que você ter aquela coisa da informação, do título já. Mas 

às vezes é importante né, também poder, usar dessa forma... 

André(18:17): Qual modelo você prefere? 

Dórea: O modelo mais leve, mas é importante você ter a opção de escolher. Que aqui 

no A Tarde, você tem a opção, se você quiser dar um título a fantasia você dá, se você 

quiser dar um título mais sério você dá, você tem como colocar. Eu vejo que o Correio 

tem um formato que é sempre o mesmo, né? Sempre a mesma coisa, título com uma ou 

duas palavras. Acho que é importante você ter escolha.  

André (18:48): Uma última pergunta: você acha que essa habilidade do jornalismo 

esportivo, de conseguir enxergar elementos humorísticos, de alguma pauta, de 

alguma história, você acha que é um capital importante que o jornalista esportivo 

precisa ter?  

Dórea: É um diferencial, com certeza. Não só no esporte. Você vê que os jornais usam 

isso em várias outras editorias, outros jornais usam humor não necessariamente são 

esportes, né? Mas eu acho que no esporte é legal, é uma coisa que no esporte é legal é 

como eu te disse: o esporte é uma coisa divertida, as pessoas vão num jogo e se 

divertem. Às vezes querem ver uma matéria que reflita isso. E talvez isso se encaixe, se 

entenda mais no esporte, do que em outras, mas eu vejo aí onde o jornalismo tá. Está 

cheio de jornais e outros que fazem coisas de humor, não necessariamente só de 

esporte, ou de entretenimento...Acho que é importante pra qualquer um, pra qualquer 

editoria, você ter esse diferencial, saber usar essa forma mais leve, e também o humor. 

 

APÊNDICE E – Entrevista com Tamires Fukutani, editora fechador do site 

GloboEsporte. Realizada no dia 11 de outubro de 2017. 

 

André: a primeira pergunta Tamires é o seguinte: me diga a sua idade e sua 

trajetória profissional, como você chegou no jornalismo e tal, até chegar no posto 

de coordenadora do Globo Esporte-Ba? 

Tamires: eu tenho 30 anos, formei lá na FACOM, comecei na rádio metrópole aqui em 

Salvador... 

André (00:25): formou em que ano?! 

Tamires: formei em 2009, daí comecei a estagiar na metrópole passei pelo o Ibahia, 

depois fui para São Paulo, passei dois anos lá, em 2011, aí passei pela Globo são 

Paulo, fiz alguns programas: esporte espetacular, jornal da globo, área no Sportv, bem 

amigos, e de lá em 2011 quando voltei para cá, eu voltei para assumir o 

globoesporte.com. Cheguei aqui na época da seleção... 
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André (00:55): já iniciando né? 

Tamires: isso, já como... iniciando, na implantação...atualmente no globoesporte.com 

eu sou a única remanescente dessa implantação. 

André (01:05): em que ano foi? 2011? 

Tamires: 2011, a gente entrou no ar 31 de março de 2011...e aí desde então estou aqui 

fazendo isso todos os dias. 

André (01:16): o que você percebe desde esse início do globo esporte, aquele 

período que passou pela reformulação, como você percebe as mudanças, tem se 

mantido da mesma forma? Ou tem se alterado ao longo desse tempo!? 

Tamires: a gente tem que se alterar né!? Ainda mais a internet que tudo acontece tão 

rápido. Desde na mudança de layout que é uma coisa que muda regularmente, sempre 

tem uma reforma e tal, até por conta do número de acesso nos mobiles, o site como num 

Brasil todo, tem tentando buscar justamente se adequar a carregar mais leve, carregar 

mais rápido porque a galera fica muito no celular, tablete quase nada, então a gente 

tenta acompanhar a evolução das tecnologias. Então ultimamente, principalmente a 

gente vem tentando trabalhar pensando no público de  mobile também. Daí muda 

estrutura do texto, diagramação da página, e aí a gente vai tentando agradar o 

torcedor, o cara que lê sem perder a qualidade do material. Vai fazendo os ajustes 

principalmente com inovações, a gente uma época passou a fazer umas paginas 

especiais que a gente chama de HTLM5, com materiais com muito infográfico, muito 

material diferente... a gente sempre tenta fazer uma coisa diferente do que se faz tanto 

que a editora do G1 já ganhou alguns prêmios lá no Rio e tudo por conta de charge, 

por conta de infográfico, tem uns materiais muito legais que eles colocam no ar. 

Justamente pensando nessa questão da inovação, tentar acompanhar o que está 

acontecendo, sabe!? Fizeram até um estágio no “New York Times” acho no ano 

passado, antes das olimpíadas, pra vê né? Troca conhecimento e tudo... então a gente 

tenta acompanhar, principalmente com essa questão de mobile, que está tão em alta 

né!? 

André (03:00): sim... vocês têm uma relação muito forte com o pessoal Rio/São 

Paulo? Vocês têm uma identidade própria!? Ou existe uma conexão muito forte de 

uma linha editorial? Como é que funciona isso!? 

Tamires: A gente tem uma ligação direta com uma certa independência. Assim a gente 

tenta seguir o padrão né?!a gente é um site nacional temos que seguir um padrão de 

identidade nacional. Só que a gente tem uma certa dependência em relação ao 

conteúdo porque a gente conhece nosso torcedor, conhece o nosso público. Então a 

gente direciona muito para esse público nosso. Alguma questão a gente trata 

diretamente com eles, campeonato brasileiro por exemplo, a gente tem que dividir com 

outras praças né?! Paraná, São Paulo, Rio, Minas, essa ligação se dá diretamente a 

gente fala com o pessoal sempre direto. Então a gente tenta manter essa independência 



236 
 

de conteúdo, de formato, mas sempre seguindo uma linha editorial e um padrão que é 

do globoesporte.com como um todo. 

André (03:51):  como você caracteriza essa linha editorial, esse padrão do 

nacional? Como você vê e se você pudesse descrever exatamente como funciona. 

Tamires: a linha editorial? 

André (04:00): sim, quais são os valores mais importantes para eles? O que eles 

valorizam mais? 

Tamires: principalmente credibilidade. É a primeira coisa que a gente tem em mente 

quando pública. É tanto que a gente demora mais um pouco a publicar, demora um 

pouquinho mais para solta a notícia, fica aqui naquela efervescência na redação, mas 

enquanto confirmar e enquanto a gente não tiver confiante para subir, a gente não 

sobe. Então a primeira coisa é sempre credibilidade, é tanto que as vezes a gente escuta 

assim em estágio, eleição do Bahia eu lembro: Não! Saiu na globo.com então é 

verdade! Isso que a gente busca, que o cara olhe e diga: não! Saiu lá então é verdade! 

Para não ir afoito e dar aquelas barrigadas numéricas, é a primeira coisa: 

credibilidade e a isenção na medida do possível. Ainda mais que com futebol a gente 

mexe com paixão, que é terrível, porque o torcedor tem amor por todas as coisas 

possíveis e inimagináveis. (Risos) mas dentro do possível essa questão da isenção, e a 

gente tem cada vez mais se debruçado sobre analises também... não só os factuais de 

treino e de time de quem joga e quem não joga..., mas a gente tem seguido uma 

tendência nacional de fazer muita análise, analise das partidas, analise do elenco como 

um todo e partir as vezes um pouco para opinião.  Quando a gente da opinião está 

expressa no título: opinião. E analise. A gente tem que saber diferenciar ali porque o 

cara que está lendo tem que saber diferenciar o que é uma opinião e o que é uma 

matéria objetiva.  

André (05:26): você acha que o público diferencia bem, está acostumado ou tem 

confusão!? 

Tamires: cara, tem confusão sempre! ( risos) é foda, foda, foda, foda... já me convenci 

assim, já estou conformada: trabalhar com futebol você não tem como viver incólume 

nesse tipo de crítica, nas coisas que os caras falam, já teve época de acharem meu 

perfil do facebook e colocarem meu nome nos comentários da matéria, trabalhar com 

futebol é muito difícil, justamente por causa da paixão da galera, por mais que você 

descreva alguma coisa no material que na sua opinião e da sua equipe de redação é 

uma coisa isenta, que tá ali andando na linha certa, o cara vai lê, vai ver alguma coisa, 

vai chamar mais torcedor do Vitoria, do Bahia e do que for... entendeu!? Então não tem 

muito como a gente passar batido... 

André (06:05): é inerente né da profissão? .... Falando assim mais do 

funcionamento da redação, como é que funciona o sistema de profissão!? De 

repórter para editor de onde você trabalha? Geralmente adotam o critério de 
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pessoas próprias da redação? Vocês valorizam as pessoas daqui ou tentam pessoas 

de outros lugares do mercado!? Como é que funciona? E dentro desse sistema de 

promoção, quais os valores que vocês observam nas pessoas que vocês promovem? 

Tamires: a gente é uma equipe pequena e nova, né? Um veículo de seis anos... 

André (06:35): vocês funcionam com quantas pessoas? 

Tamires: nós somos atualmente seis, um estagiário está saindo hoje até e vai chegar um 

outro. 

André (06:43): mas como funciona? Quatro repórteres...? 

Tamires: são três repórteres, dois editores e um estagiário...eu sou editora mais 

tempo... Rafael foi promovido a editor esse ano, esse ano até, foi o primeiro ano que a 

gente tem dois editores... até então era apenas eu. 

André (07:01): mas você funcionaria acima dele? Ou vocês equivalem a mesma 

função? 

Tamires: na hierarquia assim, no papel, nós somos iguais... mas acaba que no 

funcionamento diário tem uma certa distinção por conta do tempo né? De estar seis 

anos no cargo..., mas aí a gente se auxilia muito, é muito tranquilo. Como a gente é 

uma equipe nova, um veículo novo, não teve muito esquema de promoção né? Demora 

um tempo até a pessoa conseguir subir dentro da equipe..., mas o caso de Rafael por 

exemplo que foi promovido esse ano, a gente levava em consideração o tempo de casa, 

espirito de liderança, como a gente faz um trabalho muito também organizacional e 

não só também de editor de texto né? Não é um cara que só vai revisar... ele tem que 

fazer o layout da home, ele tem que pensar na pauta que vai e que não vai...tem que 

coordenar produção com outras praças do Brasil por conta do campeonato brasileiro, 

então a gente leva em conta capacidade de gerenciamento, com uma visão sistêmica do 

produto, analise de audiência que é uma coisa que a gente faz muito. Então tudo isso 

entra no meio dessa avaliação juntando com o tempo de casa, por exemplo, um cara 

que chegou ontem a gente não pode colocar como editor...até porque ele tem que 

responder pelos problemas que for surgir por aí né? (Risos) 

André (08:08): tem que conhecer bem né? Dominar bem... 

Tamires: é! Já ter esse transito. E Rafael, foi comigo para o Rio, fez comigo olimpíadas 

então, então é um cara que tem bom transito com o regional, já é conhecido em São 

Paulo, já é conhecido no Brasil, já é conhecido pela nossa equipe e então tudo isso a 

gente já coloca na balança, entendeu? Para poder fazer a promoção... Você ia 

passando as páginas...então a gente chama aquilo de destaque de Carrossel. Quando a 

gente escolhe esse carrossel, geralmente a gente passa pelo crivo da equipe assim: “ó 

gente, to pensando nisso aqui! Pá! ”  aí todo mundo dá o aval e a gente acaba 

colocando o negócio no ar, é bem democrático assim...sempre tentar pesar o 

conhecimento que você tem da área, conhecimentos externos, porque por exemplo, hoje 
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subiu a matéria de Renner Junior, ele disse que atingiu o melhor físico dele, quando 

estava jogando, então Rafão puxou o destaque pra ele como “estilo Sayajim” ( risos), 

então ele pega um conhecimento fora, para tentar dar um gancho, uma sacada, pra 

botar uma coisa diferente, ofertar uma coisa diferente que não seja assim aquele 

besteirol que a gente costumar ver tanto. Fazer humor difícil então tudo tem que ser 

feito com muita cautela. 

André (10:19): Como vocês, geralmente faz essa votação da equipe? Vocês olham, 

analisam e um dos critérios é esse: não ser besteirol, tentar que o público entenda... 

como que vocês tentam desvendar a cabeça do público na hora de ler aquilo?! 

Tamires: a gente tenta fazer uma coisa, que geralmente vai agradar o cara que vai ler, 

não vai cair nesse besteirol mais do mesmo e tudo, e uma preocupação grande que a 

gente tem é que se o cara vai entender de primeira. Então por exemplo as vezes eu 

coloco um carrossel e pergunto: fulano, o que você acha disso aqui!? Se ele me 

demorar de responder 2s do que ele acha é porque o cara não está entendendo de 

primeira então a gente vai mudar entendeu? (risos). A consulta é muito na redação, as 

vezes alguém chega, está sozinho na redação, ou geralmente a gente manda no grupo 

do WhatsApp:  “gente to pensando isso aqui, pá...” e aí bota...principalmente com essa 

questão do humor... quando é um tipo de carrossel mais batido... sei lá... saiu a lista de 

uma besteira assim... a gente bota de boa... agora essa coisa do humor que é muito 

delicada, a gente costuma perguntar até pra não ofender pessoas, até as vezes você 

acaba fazendo, piadas que nem todo mundo vai receber bem...tem que levar em 

consideração como cada um vai receber...torcida...em que home você está, home do 

Bahia, home do Vitória, home do Estado, uma chamada normalmente que a gente 

coloca do Bahia, não é a mesma que colocamos na home da mesma matéria na home de 

BA, por Exemplo, que é do estado, porque a gente sabe que são públicos diferentes que 

vão acessar. Então a gente leva tudo isso em consideração: o cara entender de 

primeira, não se sentir ofendido, ter uma sacada legal para gente pode colocar no ar e 

não cometer nenhum equívoco. 

André (11:41): Vocês geralmente, você fala muito dessa análise da audiência, vocês 

consideram os dados que você tem, os dados de audiência, na  hora de pensar o 

título!? Por exemplo: existe o estilo sayajim, que já mais de um público que já foi 

adolescente dos anos 90 ali e tal, que pegou Drangonball Z, vocês analisam isso: o 

cara mais novo vai entender, o cara mais velho não vai...vocês buscam mais ou 

menos alinhar com esses dados da audiência? 

Tamires: a gente procura... como o perfil de internet é muito amplo ainda mais com 

futebol que pega um cara de onze anos e um cara de sessenta a gente tenta ir pelo 

caminho do meio, geralmente. Até porque como somos todos da mesma faixa etária da 

nossa equipe, mais ou menos na faixa dos trinta... é muito fácil a gente cair no negócio 

desse colocar um carrossel que só a gente vai entender, só o pessoal da nossa faixa de 

idade. Então a gente tenta levar isso em consideração e os títulos a gente pensa muito 

na questão da audiência, justamente para mudar o clique. E o cara que entra na nossa 
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home, não necessariamente vai clicar na matéria, ainda mais hoje que a galera gosta 

de leitura rápida, lê o título e passa batido. Então a gente tenta colocar um título tanto 

na chamada do Carrossel, quanto no título da própria matéria, torna aquilo atraente, 

atrativo... então sei lá! A gente tenta evitar verbos tipo: comenta, avalia, fala sobre... 

você não está dizendo nada com comenta, avalia e fala sobre...o que é que ele tá 

dizendo... ele criticou? Ele avaliou? Ele não aprovou? A gente pensa em tudo isso 

justamente para ver se a gente aumenta o clique do cara e o tempo dele permanecer na 

página né!? que geralmente é muito curta, a galera entra lê o primeiro parágrafo e um 

abraço! 

André (13:09): ainda falando do humor assim...de coisas que foram mal sucedidas, 

tipo você botou mas tipo não atendeu... não era o que esperava. A gente teve que 

trocar o título, ou não trocar, mas servir de lição tipo: pô! Não vamos mais por 

esse caminho. Você lembra alguma coisa assim!? 

Tamires: que não deu certo!? Cara eu lembro de uma do... mas faz muito tempo já... 

que foi uma matéria do Viafra que a gente fez...que chamaram na home, na verdade 

não sei nem o que deu certo, mas não sei nem te dizer se deu certo na verdade...mas foi 

uma coisa que todo mundo ficou assim: puta! Que merda! A chamada eu lembro que 

era “colombaiano” a gente falou: puta! Que pariu colombaiano! Que coisa horrível! ( 

risos) mas isso foi na home do nacional assim... 

André (13:50): ah! Então não foram vocês? 

Tamires: não foi a gente! Eles puxaram pra lá e colocaram: colombaino. A gente ficou 

assim: Meu Deus do céu! Da gente não lembro muito porque geralmente a gente veta 

né? quando rola uma besteira assim... quando é muito grande a gente acaba vetando 

assim...(risos) agora da gente que tenha dado errado... “véi” eu não sei lhe dizer... 

André( 14:12):  e exemplo bem-sucedido? Alguma coisa assim...? Uma tirada que 

vocês disseram: pô isso aqui ficou legal... isso aqui é um exemplo bom para se 

seguir... 

Tamires: já teve jogos de fim de semana de Bahia e Vitoria irem muito mal e a gente 

colocar: “de mal e baixo a pior...” recentemente a gente teve aquele jogo de.... Foi 

quem meu Deus... foi Everson!? Foi Everson que falhou no gol do Bahia... e na coletiva 

Preto falou: que tinha colocado Everson justamente porque ele era um bom cara para 

parar Rildo. E na chamada a gente colocou: pediu pra parar... parou!? E ele fez o gol 

no jogo justamente em cima de Everson. Acho que recentemente teve esses dois... 

André (14:59): geralmente vocês usam mais que tipo de humor assim!? 

Trocadilho, sátira, paródia... eu tipo de classe visual!? 

Tamires: a gente...procura evitar um pouco trocadilho porque eles nem sempre são 

muito bem aceitos né!? Tem uns trocadilhos bem ridículos...  

André (15:15):  tipo esses né... (risos) 
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Tamires: é tipo esses... mas a gente gosta muito de uma pegada baianês...uma coisa que 

se aproxime da gente...da nossa audiência... está puxado... barril... 

André (15:26): e o público responde bem!? 

Tamires: costuma responder... geralmente dá um bom número de acessos... acho que 

aproxima cima mais... um cara que está escrevendo de um cara que está lendo... porque 

a gente procura pegar coisas regionais sem cair naqueles clichês que são terríveis: 

acarajé, camarão, dendê, fugir disso e pegar uma coisa mais regional. Alguns cuidados 

a gente toma porque tem gírias que são só de Salvador né!? No site a gente pensa no 

público da Bahia, faz ali na hora uma reuniãozinha e bota no ar. 

André (15:58): ter uma sacada humorística é necessário para um bom editor? 

Você acha que é preciso ou habilidade secundária, ou primordial.  

Tamires: Eu acho que é uma habilidade secundária... mas o cara não vai ser um editor 

ruim por não ter isso...porque tem uma serie de valores que ele vai ter que colocar na 

frente do humor né!? Questão de avaliação da linha editorial... do que é notícia... do 

que não é.... a forma de como essa notícia vai ser tratada...ainda mais que a gente vive 

num ambiente de imprensa esportiva que está cheio de probleminhas que a gente já 

conhece...e esse editor vai ter que colocar na frente do humor vários outros critérios. 

André (16:36): como você listaria os mais importantes para os menos...? o que ele 

teria de ter de fundamental para ser um bom editor? 

Tamires: uma boa avaliação crítica e um bom senso. Saber diferenciar o 

sensacionalismo do que é realmente notícia. Por exemplo a questão que a gente teve 

recentemente do áudio de Mancini que vazou o repórter lá de São Paulo depois do jogo 

do Corinthians... foi um debate enorme na equipe porque uns achavam que valiam dar, 

outros achavam que não valiam dar... e daí no fim a pergunta que ficou foi: porque isso 

é notícia!? Se você não sabe o porquê que isso aquilo vira notícia, ou se isso deixa de 

ser notícia, você não pode ser um bom editor. Não é simplesmente porque vai dar 

clique. A gente não formou em jornalismo só para a gente ter o acesso, mas pra ter a 

qualidade que a gente faz. Então tudo isso entra no seu clivo de avaliação. Porque isso 

é notícia vai acrescentar em quê? A quem? Ta fazendo um serviço a alguém? Ta 

prestando um serviço a alguém!? A assessoria de empresa de alguém!? Isso eu acho 

que vem em primeiro lugar. Saber avaliar o que é notícia e como tratar a notícia de 

uma forma que ela não descambe para o sensacionalismo para acabar sendo de serviço 

para quem está lendo. 

André (17:46): no final das contas eles deram ou não!? 

Tamires: a gente acabou não dando. Até foi um discursão e tudo.... Até falei com o 

pessoal do Rio na época, justamente porque a gente avaliou qual a informação que tem 

nesse áudio!? E daí a pergunta não foi respondida. Ninguém sabia qual era a 

informação... ah o cara chamou o repórter de babaca, mas assim isso aqui é notícia!? 

O que o repórter é notícia? E Mancini não é. a gente já tinha dado um bafafá dando na 
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coletiva, acabou que São Paulo subiu uma suíte depois porque Mancini se desculpou e 

ele se desculpou através de São Paulo... São Paulo subiu essa notícia mais  o áudio a 

gente não deu... porque a gente avaliou que não tinha uma informação ali dentro. O 

que é que ali ia acrescentar se fosse um áudio dele falando com algum jogador ou 

alguma coisa assim, mas um repórter...? De são Paulo!? De uma coletiva que a gente 

já tinha dado...a gente meio que segurou e não... não vale a pena esse desgaste. 

André (18:32): então você listaria avaliação crítica, bom senso... 

Tamires: bom senso... a gente fala tanta coisa mas sintetizar tudo isso numa palavra é 

difícil né!? (risos) 

André (18:48): verdade...praticar também é difícil né? É preciso praticar assim 

né.... 

Tamires: muito... muito...avaliação, critica, bom senso, o cara tem que ter uma boa 

idoneidade né!? Para poder esse tipo de trabalho e não utilizar o veículo a seu favor 

ainda mais o tanto de assessor que enche o saco da gente todos os dias. E vender uma 

pauta... e colocar por mais que seja um veículo local e novo... quando você coloca o 

selo globoesporte.com aquilo adquire um peso um pouco maior entendeu!? E tem que 

levar isso em consideração. Tem que ser bom de texto, obviamente, dominar a língua, 

saber usar a crase, as virgulas, acho que passa muito por aí... 

André (19:33): tá...essas você colocaria como habilidades principais né? Todas as 

outras humor e tal colocaria como habilidades secundárias...? 

Tamires: acho que humor entra em secundário sim... 

André (19:41): certo... você percebe uma diferença aqui no globo esporte e eu acho 

que o comparativo seria muito o G1 né...são todos páreos né!? Você percebeu uma 

liberdade maior de linguagem no globo esporte em relação ao G1? 

Tamires: enorme... 

André (19:55): porque você acha que tem essa liberdade maior? 

Tamires: primeiro pela temática dos dois, o g1 lidando com o factual e a gente lidando 

com o esporte... e o esporte possibilita a gente ter uma maior liberdade de produção. 

Porque o esporte é jornalismo e a gente sempre faz questão de dizer, é jornalismo 

esportivo, não é entretenimento, mas ele flerta muito com o entretenimento no dia a dia.  

Porque mexe com paixão mexe com emoção é um jogo no fim das contas...a gente está 

tratando um jogo, é futebol é tudo...apesar de ter uma série de outras coisas envolvidas 

a nossa área de esporte possibilita que a gente tenha mais liberdade nessa área de 

produção. Não é por exemplo a questão de você cobri um assassinato que você ... a 

polícia diz que são cinco mortos que você tem que tratar aquilo de uma forma seca, 

fria. Que cinco pessoas foram mortas de tal e tal forma...e nisso a gente tem 

coordenações especificas, o g1 tem a coordenação deles, o GE tem a coordenação 
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nossa, e aí os padrões são bem distintos. Até padrão de linguagem, de título, de 

formato, de tudo isso, o sistema é bem parecido mais a forma de publicação e os 

critérios são bem distintos assim... é uma coisa até dos nossos repórteres que ele era do 

g1 e passou para o GE a alguns anos, e era justamente o baque dele, as primeiras 

matérias que ele escrevia eram bem secas sabe!? E a gente conseguir transformar ele 

num repórter de esporte sabe? E pra mim a maior surpresa foi saber que ele podia 

fazer um texto mais leve, ter mais liberdade na produção que ele ia escrever, 

entendeu!? São coisas bem distintas.  

André (21:23): você... existe alguma liberdade da empresa ou alguma restrição? 

Tipo isso aqui pode fazer a vontade e tal, ou isso aqui não pode tanto...não pode 

brincar com tais áreas...ou dentro do esporte você acha que está liberado assim... a 

empresa libera...que vocês façam... tenha uma liberdade própria. Ou a própria 

editoria funcionando livremente? 

Tamires: eu acho que a gente tem uma liberdade relativa...porque é um veículo pesado 

é um veículo que tem um selo pesado. Então você tem que pesar as coisas na sua 

reponsabilidade nas coisas que você está publicando. Dentro da empresa por mais que 

a gente seja no esporte, a gente tem uns critérios da chefia a seguir... a gente é 

globoesporte.com, mas a gente é rede Bahia... então a gente tem que seguir algumas 

limitações da chefia. Por exemplo qualquer conteúdo que envolva política, a gente 

sempre tem que ter um pé atrás... será que está fazendo uma propaganda política a um 

vereador... sei lá... sabe? Ainda mais pré ano eleitoral. Por exemplo.. a isenção da 

empresa por mais que esse rotulo que a TV Bahia tem que a gente já conhece, a gente 

tem tomar muito cuidado para não sair, pra não publicar alguma coisa que fale contra 

ou a favor de um candidato, jogador que virou deputado, Dória que virou vereador 

acho,  a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Então alguns conteúdos específicos 

a gente procura questionar a chefia antes de publicar. Quando envolve emenda, 

quando envolve obras de liberação pública tudo pra a gente ver até onde a gente pode 

ir. Até porque é um cenário que a gente não domina né!? a gente sempre trabalhou com 

esporte, não passa por jornalismo político...a gente não conhece os assessores dos 

caras, quais as armadilhas que eles podem estar ali aprontando... então a gente 

procura uma orientação antes pra não fazer besteira. 

André (23:08): você acha que é possível dizer que ainda nesse comparativo G1 e 

Globoesporte.com, existe um grau de prestigio diferente? As duas áreas ou elas 

funcionam rigorosamente iguais!? Desde o prestigio com a chefia e a relação com 

os profissionais, tipo o g1 por tratar de assuntos mais sérios acabam sendo 

jornalistas, mas sérios, mais prestigiados, com acesso melhor com a chefia ou não!? 

Você acha que tudo igual!? 

Tamires: não, aqui eu acho que funciona muito igual...até porque a quem a gente 

responde sempre direto que a gente costuma tirar algumas dúvidas que é Giacomo ele 

lidava diariamente com os dois, ele sentado na ponta da baia, o g1 de um lado e o GE 

de outro então as coisas ficam muito iguaizinhas, a gente acaba tendo uma relação 
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muito maior com o pessoa do esporte do globo esporte da tv e o g1 acaba tendo um 

contato muito mais direto com a produção da tv Bahia, mas no nível de prestigio e 

respeito e tudo e meio páreo.. Talvez antes tenha sido diferente do início, mas depois 

quando a redação se acentuou... 

André (24:13): no início da implantação!? 

Tamires: é. 

André (24:15): os dois se encontraram na mesma época ou ... 

Tamires: no mesmo dia. a seleção foi a mesma, na mesma época. 

André (24:21): você acha que em algum momento teve esse desequilíbrio mais já ... 

Tamires: talvez tenha tido no começo. A gente tinha muito um negócio de: ah! Fala aí 

com os meninos do g1...e era os meninos do GE, ah! Pergunta os meninos do g1 

daquele acidente... não olha desculpa a gente aqui não tem acidente... (risos) 

André (24:43): até reconhecer ali... 

Tamires: até reconhecer que era um núcleo de esporte e núcleo do g1 isso deu um 

tempinho e hoje em dia funciona bem graças a Deus! 

André (24:53): é..você acha que é possível dizer assim, quando vocês organizam 

uma reunião de pauta ou vamos planejar a semana ou o que vocês vão cobrir, é 

possível dizer que uma sacada humorística dita o tom de reportagem? Vamos fazer 

essa matéria porque o torcedor está brincando com isso, isso aqui vai dar um bom 

título, isso é uma boa história porque tem viés humorístico...existe essa figura 

assim... o humor acaba pautando a reportagem!? 

Tamires: existe... existe muito as vezes o humor deixa as coisas muito mais tranquilas, 

leves e atrativas. Por exemplo quando a gente fala muito sobre reportagens em vídeo, 

quando a gente produz alguma coisa em vídeo, a gente tem tentado fazer vídeos com 

viés mais humorístico, uma coisa mais leve de você assistir. Vídeos curtos, dois a três 

minutos em que o cara vai falar ali e tem uma sacada diferente, recentemente a gente 

fez um vídeo com Renner Junior, justamente por conta dos trocadilhos que as pessoas 

faziam no Twitter. Falando bem dele, estava numa boa fase e tal, então a gente pensou 

vamos compilar essas coisas que as pessoas falam no twitter e vamos fazer ele 

responder... aí a gente fez um videozinho acho que foi mais ou menos de dois minutos, 

não lembro quanto tempo... mas perguntas que todo torcedor do Bahia queria fazer 

para o Renner Junior, perguntas idiotas, tinha uma pergunta tipo: paris san german 

contratou o neymar agora por 300 milhões de euros, quanto vocês acham que 

guardaram para contratar você? Você pediu pra Titi não te convocar? E aí teve um 

acesso legal... a gente fez uma chamada no globo esporte da tv, separou um trechinho, 

geralmente o humor funciona muito para gente em vídeo. E a gente observa muito o 
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comportamento da torcida principalmente nas redes sociais né!? Para a gente ter uma 

ideia mais ou menos do que está rolando... 

André (26:28): o que é que o torcedor está brincando a respeito... 

Tamires: para gente poder puxar isso e aproveitar de alguma forma, que fique legal e 

que traga resultado. 

André (26:34): então você se pauta de alguma forma pelo humor da torcida ne? 

Como a torcida está usando aquilo... 

Tamires: sim! Muito do grupo de discussão, do que eles estão falando... a gente segue 

muitos influenciadores no twitter, vários perfis e a gente vê  o que está sendo mais 

comentado, o que está dando um burburinho maior pra vê se a gente consegue abordar 

aquilo de alguma forma! Se aproximar desse cara que está lendo a gente de alguma 

forma. Não manter essa distância, se for através do humor, ótimo! Até porque futebol 

tem muito de humor dentro dele, se for através de humor, massa! A gente procura 

aproveitar. 

André (27:08): existe humor assim quando parte de um próprio repórter, de um 

editor, enfim, olha! Pensei essa sacada legal daria um bom título. Vamos investir 

na reportagem sobre isso... existe algum caso assim? Ou geralmente vocês pinçam 

mais da torcida mesmo? 

Tamires: a gente pinça dos dois. Tanto da torcida quanto das pessoas da nossa equipe 

porque cada profissional tem um perfil. A gente tem aquele cara que é mais analítico, a 

gente tem o cara que sabe e tem a pegada mais da torcida e isso nas reuniões de pauta 

tudo isso um complementa o outro. Até porque eles vão pro estádio, e até na rua ou  lá 

no estádio, um grupo de amigos eles tem um contato direto com a galera. E trazem 

coisas muito legais, muito diferentes. Então a gente usa as duas coisas: tanto o cara 

que tem um viés massa e que geralmente costuma ter umas sacadas legais de questões 

de humor quanto o que a gente vê em redes sociais ou em grupo entendeu!? Tudo é 

valido. Acho que aquele momento de reunião de pauta de “chuva de ideias” tudo é 

valido.  Você junta tudo ali no caldeirão, junta tudo e vê o que sai para aproveitar. 

André (28:08): legal. Vocês fazem uma avaliação por edição, por exemplo o que a 

gente conseguiu dar de furo hoje nessa edição, da semana, vocês fazem uns cálculos 

assim, mais ou menos de contabilidade? 

Tamires: não, não tem muito... no mês a gente faz avaliação de audiência, para ver o 

que é que rendeu, o que não rendeu e porque rendeu e porque não rendeu. Geralmente 

essa avaliação é feita por mês, mas especifico de furo, ou a gente não costuma na 

contabilidade, a gente se pauta mais pela audiência, para ver o que é deu uma boa 

resposta o que é que não deu... o que é que deu uma boa repercussão, a gente costuma 

avaliar, fechando o mês assim com números analíticos, sentar e ter uma reposta. 



245 
 

André (28:48): é, eu te perguntei de furo porque hoje o furo está muito mais 

presente na internet do que pelo impresso até pela velocidade e tal, como é que 

vocês lidam com a questão do furo assim!? Vocês se consideram um site que dá 

muito furo? Ou você falou da escolha de esperar para dar credibilidade para dar a 

informação real...como é que vocês lidam com a questão do furo assim? É uma 

busca assim como valor importantíssimo!? Vocês buscam outro viés, de repente 

não vale mais a informação completa que o furo em si...como é a relação de vocês 

com esse valor!? 

Tamires: cara, a gente tenta manter uma coisa equilibrada, como internet a gente briga 

pelo minuto. É uma coisa que a gente fala sempre. O cara que vai ler não vai parar 

para ver se a gente deu primeiro, ou se der um minuto antes, mas a gente briga pelo 

minuto. O furo é valido? Muito! Completamente válido. Se a gente tem a fonte segura, 

que está dando a informação segura, corre! Sobe o lidi e depois você acrescenta mais 

informações. Um abraço! Ganhou o minuto! Só que se essa fonte não é confiável, tem 

que fazer aquele equilíbrio né? Vale a pena a gente arriscar? Ou vale a pena segurar? 

E tentar dar uma coisa mais completa depois...realmente confirmada... então a gente 

tenta buscar um equilíbrio. O furo é importante, mas mais importante que o furo é que 

a informação esteja correta. Então a gente tenta balancear as duas coisas as vezes um 

veículo da uma notícia primeiro e a gente demora um pouco mais para apurar.... 

Paciência. Vamos demorar um pouco mais para dar a notícia e apurar, mas ter certeza 

do que a gente está publicando. Tem que saber eu acho equilibrar as duas coisas. 

Ainda mais internet né... tanto de noticia falsa que está na rua... 

André( 30:23): é verdade, fake News... mas assim existe essa pressão dentro da 

própria equipe, de que vocês editores  em cima dos repórteres pelo furo? Tem essa: 

a gente está dando muito furo, ou a gente está tomando muito furo, bom a gente 

está indo bem...vocês têm essa relação muito forte com o furo!? Ou como vocês 

acabam tratando? Vocês fazem muita matéria originais também né? ou as 

matérias originais acabam sendo uma forma de compensar isso ? até porque o furo 

não vem a todo momento também né!? 

Tamires: é... depende do momento, a gente sempre tenta incentivar a cultivação das 

fontes...dos caras estarem no centro de treinamento, terem contatos, criarem fontes 

seguras, aquela relação de repórter com a fonte é muito importante, mas a gente tenta 

também incentivar a criatividade. A gente tem que ter as duas coisas. Não adianta 

esperar cair do céu uma notícia se a gente não tiver cabeça para tratar as coisas que 

estão aí dadas de uma forma diferente. Que a gente saia daquilo: treino-coletivo-

treino-coletivo sabe? E que ofereça ao cara uma coisa a mais que ele não encontre em 

outro lugar. 

André (31:21): como vocês pensam nessa criatividade? Geralmente é na reunião de 

pauta? 

Tamires: geralmente, na reunião de pauta, muita coisa surge durante o jogo assim, por 

mais que a gente não esteja aqui na redação, está em casa, surge uma ideia, vai no 
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WhatsApp e na hora ali para não perder, fala, manda um e-mail e geralmente no início 

da semana a gente tem um e-mail de pautas. Geralmente de manhã, o Rafael já pensa 

numa série de pautas, já coloca ali naquele e-mail, a gente já trabalha ali na reunião, 

escuta todo mundo e tudo é feito de uma forma que todos possam falar. É o objetivo 

principal. Porque é muitas visões diferentes e lhe dando com time, com torcida, com 

paixão, com vezes diferente, e para no final ter um produto melhor. Uma pauta, fulano 

disse que não vale, por esse e esse critério, aí a gente tenta chegar no viés democrático  

sabe!? Na reuniãozinha ou até numa reunião no WhatsApp, na hora que surge o 

assunto, na hora que surge a ideia, manda no WhatsApp a gente vota ali e a pauta sai. 

Até pautando outas coisas que o nacional faz...formatos coisas diferente, porque eles 

têm uma linha de arte bem desenvolvida, então a gente vê muito o que está sendo feito 

em outros veículos. Para poder ter umas ideias, ver as tendências, que aqui em 

Salvador é pobre de tendência né? A gente em uma fraqueza nessa coisa do mercado. A 

gente olha muito o que está sendo feito para ter aquela inspiraçãozinha e tentar seguir 

a tendência que está sendo colocada.  

André (32:48) geralmente o repórter ou o editor que consegue pensar pauta, 

diferentes ou que atendam a esses critérios que vocês valorizam, criatividade 

enfim, você acha que um profissional desse é bem recompensado na equipe é bem 

valorizado, isso é um valor que vocês acabam atribuindo distinção profissional 

quando ele cumpre bem esses papeis?! Com frequência? Ou só de fazer uma vez 

ou fazer sempre? 

Tamires: os meninos poderiam te responder essa parte melhor, eu acho claro, do ponto 

de vista de ser editora, o que já na ajuda nessa resposta, mas eu acho que são. A gente 

consegue ter uma equipe muito coesa. E de feedback instantâneo. Então se o cara vai lá 

e sugere uma pauta ou uma matéria que é muito boa, no ato ele vai ouvir que aquela 

matéria é muito boa, no ato ele vai ter um feedback de que aquilo ficou muito bacana, o 

feedback é instantâneo. Acima de tudo a gente vira um grupo de amigos, sabe? Vai 

falando no WhatsApp e tudo e então o retorno acaba sendo automático. E aí eles se 

sentem valorizados dentro da equipe, cada um tem o seu perfil, tem um perfil 

reconhecido, a gente delibera pauta, a gente ...eles mesmos falam: essa pauta aqui é a 

cara de fulano! Fulano faz! Fulano faz isso aqui melhor do que eu... acho que eles se 

sentem valorizados. 

André (34:08) vocês tem algum instrumento de valorização profissional, para além 

da ideologia?  (não entendi a palavra), sei lá alguma recompensa, alguma coisa? 

Como é que vocês funcionam!? 

Tamires: não... a gente não tem essa questão muito especifica assim, porque eu acho 

que isso cria até uma competição dentro da equipe. Sendo equipe pequena isso não é 

vantagem! Você tem que administrar ali quatro caras, competindo entre si , não sei se é 

vantagem. Entendeu? Todo mundo ali junto, trabalhando na mesma coisa e vamos 

nessa assim... 
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André (34:36): no dia ou na semana Tamires, você tem mais furos ou tem mais 

matérias criativas e originais?  

Tamires: mais matérias criativas. E originais. 

André (34:46): você saberia dar uma proporção assim, sei lá, de quanto para 

quanto!? Mesmo que não seja algo exato mais uma possibilidade. 

Tamires: pior que assim, essa época e péssimo de furo porque o mercado está 

fechado... pouca produção de.... e as notícias que mais bombam geralmente é do 

mercado né? tem muito pouco agora que a janela fechou. Mas geralmente.... você quer 

quantidade? 

André( 35:08): uma porcentagem, sei lá... 

Tamires: percentual... 

André (35:14) é tipo... 60% de matéria criativa é nossa... 

Tamires: eu acho que 60 a 40...por aí... 

André (35:19) isso é geral, ou período assim? Dependendo da época...? 

Tamires: depende da época! Geralmente início de ano por exemplo, montagem de 

elenco, aí isso já fica melhor...aí já fica 40 criativo e 60 furos. Essa época de final de 

não é mais difícil, meio de campeonato fica meio equilibradinho. Essa época agora fica 

60 a 40 mais ou menos...porque depende muito do ritmo né das coisas...geralmente 

futebol fura o mercado né? 

André (35:40): esse período de janela né? Aí quebra o furo né... 

Tamires: período de janela, início de ano, pô! Início de ano bomba! É aquele período 

que a gente fica louco, ouvindo rádio, procurando as coisas, ligando para mil pessoas! 

Técnico do Bahia agora, ligando para todos os treinadores, para quem está livre, e aí 

liga para o cara: fulano! E aí!? Bahia entrou em contato? Sabe!? Esses períodos são 

muito bons para a gente em questão de furo. Agora quando a janela fecha fica mais... 

tranquilinho. 

André (36:10): como vocês observam a concorrência de vocês, e aí a concorrência 

pode ser tanta dos portais em geral, como o mercado esportivo, como você observa 

com essas questões que a gente falou por exemplo, humor, como eles tratam 

humor, como eles tratam furo, ou até esses critérios mais éticos que você falou de 

idoneidade, responsabilidade... 

Tamires: a gente falar mal dos outros é péssimo... (risos) 

André (36:32) em geral, como você citua o globo esporte nesse mercado todo e 

como você enxerga os concorrentes? 
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Tamires: a política do globo esporte veículo como um veículo de identidade separada, 

eles tem como muita concorrência os grandes portais. Então o globo esporte estão 

concorrendo com o Terra, com o Uol, e vendo os indicadores de cada um. Aqui em 

salvador a gente não tem um portal que seja do tamanho do globoesporte.com então a 

gente se baseia muito com o que os concorrentes menores digamos assim: 

intergalácticos, Bahia notícias, a gente vê site de torcedor, tv aratu, a tarde, todos os 

veículos ... metrópole... a gente está dando uma fuçada pra ver e tem sido feito muito 

trabalho bom, inclusive o pessoal com Bahia notícias, é um pessoal que a gente tem 

uma relação muito legal... de apuração... quando sai lá a gente já fica confiados... uns 

certos veículos a gente tem uma certa desconfiança maior quando dão uma notícia, 

mais nem por isso a gente deixa de apurar. Aqui em Salvador, acho que o mercado não 

ajuda a gente pelos profissionais que a gente encontra, é difícil a gente encontrar que 

goste mesmo da área esportiva, que faça bem, que tenha feito a faculdade de 

jornalismo, que tenha em primeiro lugar os valores do jornalismo, antes de dar o furo 

noticia, bem difícil a gente encontrar um cara assim...então a gente tem que ter muita 

cautela, é um mercado difícil, não so para o jornalismo esportivo né? Vamos combinar 

que jornalismo aqui em Salvador, tá difícil pra caramba. Você saber fazer um trabalho 

legal, acompanhar tendências, acho que atualmente aqui em Salvador, o mercado está 

bem... mais do mesmo. Aquele padrão de coletivo-treino-coletivo aqueles repórteres 

que trabalham no clube, que são funcionários do clube, mas também fazem um 

noticiário do clube, ou seja, um conflito de interesses ali no meio que é bem complicado 

de administrar, a gente tem que saber diferenciar se é fulano de tal, sabe que fulano de 

tal tem uma relação meio diferente...então a gente já olha com outros olhos. Acho que o 

mercado não tem ajudado a gente muito nesse você quesito.  

André (38:41): e com o GE? Você acha que o GE consegue se distinguir em relação 

aos outros? Consegue não estar mergulhado nesse meio assim? Ser diferente, o 

público reconhece? Como chegar nesse campo de concorrência? 

Tamires: rapaz eu acho que... não vou lhe dizer que a gente se situa, se distingue dos 

outros...porque eu não estou nos outros para saber. Mas a gente procura se distinguir 

dos outros. A gente procura oferecer para os outros uma coisa que os outros não 

oferecem é um objetivo sabe? Ter um material diferente, ter uma coisa que as pessoas 

não achem nos outros sites e se divirtam, é um objetivo. Se a gente de fato, alcança isso 

ou não, é uma coisa que a audiência vai dizer. Eu já vi muitas críticas de torcedores e 

... sei lá... vou lá no salão e to ouvindo o cara falar ... aquilo entra no meu ouvido... 

André (39:37) você se apresenta? Ou não? 

Tamires: não. Eu fico ali só absorvendo (risos) ...então eu vejo as vezes as pessoas 

reclamando um pouco da demora de subir ,é uma coisa que eu falo para as meninas: 

ah! Mas o pessoal dos galácticos deu que fulano é recém contratado! O GE não deu, 

mas pô que merda, assim! Vai ser contratado ou não vai? É uma coisa que o público 

não entende...porque você não subiu? Então eu fico com essa coisinha de tentar 

trabalhar essa questão. Por isso eu digo a você que não sei se a gente cumpri o 
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objetivo, mas o objetivo é esse... se diferenciar! É ter a notícia de primeira mão? É! 

Mas a gente tem que ser reconhecida como um site que tem credibilidade. Por mais que 

a notícia tenha saído dois minutos depois do galácticos... se está ali é verdade. Eu 

quero que o cara olhe e diga que é verdade! Entendeu? É o objetivo, agora se a gente 

está acima dos outros veículos eu não vou saber lhe dizer. 

André (40:35): como você acha que o público enxerga o Ge? O que ele enxerga de 

fundamental assim? Pô isso aqui no Ge é legal... quais são os pontos que definem 

de muitos seus assim... de muito fortes que vocês já conseguiram imprimi no 

público? 

Tamires: rapaz hoje em dia eu vejo muito dessa questão da credibilidade e eu fico 

muito feliz quando eu vejo isso. Porque até amigos nossos, amigos de meu marido, 

quando falam assim: está no Ge? Massa! E as vezes existe... não é a maioria não, é 

minoria, mas algumas pessoas até diferenciam o globo esporte.com do globo esporte 

Tv... nem tudo que sai no esporte tv a gente dá, porque nem tudo foi apurado por nossa 

equipe e eu vejo que as pessoas elas têm criado esse habito de identificar do 

globoesporte.com e saber que o que está ali procede. Pelo menos na maioria das vezes, 

mas eu vejo muito que elas identificam essa questão da credibilidade e a parte de 

serviço. Porque o layout do site ele é muito intuitivo, nos serviços você vai olhar em 

audiência sempre tem tabela entre os cinco mais, ou os dez mais clicados. É meio uma 

referência, tempo real muito. Muito... servição também né? Que o cara está com a 

televisão e está com o celular olhando a tabela, olhando no tempo real e não sei o quê, 

sabe? Eu acho que isso já está muito enraizado sabe? Já faz parte da cultura do futebol 

assim...vejo muito... as vezes to no estádio, na arquibancada, e to olhando aqui do lado, 

ele está com o radinho e está ali com o site aberto…não sei para quê, a gente está 

vendo o jogo, mas está vendo aqui se foi ou não foi impedimento. Sabe? Isso eu acho do 

caralho sabe? (Risos) parte de serviços acho que a gente está bem servido. 

André (42:24): vocês acham que o Ge nacional acaba trazendo coisas positivas 

para vocês também em relação de audiência e tal!? E o que é que eles trazem que 

vocês acabam se apropriando também? De forte? De virou a marca de vocês? 

Tamires: cara, eles ajudam muito né? Até porque somos filhos deles, então a gente 

herdou a marca, herdou a fama digamos assim né? meio que a identidade... era 

globoesporte.com agora é “/ba“..., mas automaticamente, intuitivamente quando você 

vê o barra “ba” você pensa que é a mesma linha né? do globoesporte.com nacional. 

Então isso já ajuda bastante e como a relação que a gente tem já é muito estreita muito 

bem trabalhadinha eles dão para a gente um norte, para as dúvidas do que é bacana do 

que não é. as vezes em questão de audiência por exemplo, layout de home nova, está 

sendo testada primeiro lá ... olha deu um resultado legal, não deu...e aí já vai dando 

umas dicas para a gente para que aproveitemos melhor aquele formato, coisas que a 

gente não deve fazer, a relação é muito boa, até porque pra eles é bom né? pro Rio de 

Janeiro, eles ter um site que em cada cidade está indo bem, é ótimo pra eles... a ideia é 

enraizar cada vez mais, ter no interior... minas mesmo tem no interior, Pernambuco tem 
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Ge no interior...não é só na capital, é uma tendência, tentar cobrir o Brasil inteiro acho 

que eles super ajudam nisso cara, ai a relação é boa, daí as coisas que a gente faz aqui, 

os caras gostam lá! Por exemplo 2013 eleição do Bahia, a gente fez um debate ao vivo 

aqui no estúdio e transmitiu on line, e a gente foi premiado por isso dentro do 

globoesporte.com nacional, e a partir daí eles passaram a fazer em outros clubes. 

André (44:08): premiado você diz como assim? 

Tamires: tinha antigamente uma premiação interna umas medalhas, tinha o prêmio 

Julio Kovacth , e por audiência ou por inovação eles premiavam as pessoas das praças. 

Hoje não tem mais. 

André (44:22): quem é esse Júlio Kavacht? 

Tamires: era um funcionário da Tv do globoesporte.com do Rio. Eles nomearam o 

prêmio assim. Eu lembro que nessa época a gente ganhou e depois foi feito que o 

Santos fez, abriu o olho para fazer e aí muita gente foi fazendo...o Piauí faz uns 

infográficos muito bacanas e aí o pessoal do Rio já olha, já vê... a relação é muito boa! 

Quando a gente faz uma coisa legal e que rende para o nacional, a gente já vende, os 

caras olham, e vê se destaca na home nacional, dá um feedback... a relação é muito 

estreita, é como se a gente tivesse na mesma redação só que em cidades diferentes. 

André (45:00): esse negócio de emplacar na home nacional acaba sendo um valor 

que vocês buscam assim? Pô! A matéria a gente conseguiu emplacar... 

Tamires: muito! Porque aumenta muito a audiência.  A gente briga pelo 

globoesporte.com, mas a globo.com é o grande trunfo. Porque o cara que acessa a 

globo.com ali na partezinha verde lá no alto... os cliques aumentam pra caramba! E é 

muito difícil a gente conseguir porque geralmente são fatos muito fortes ou coisas que 

envolvem outros clubes ou alguma coisa que seja de abrangência nacional e não local. 

Então é uma coisa que a gente pensa... tem histórias assim sei lá, do interior, que a 

aqui a gente está conversando... pô isso aqui na globo.com vai chamar no ar..então 

vamos pensar? Vamos pensar! E aí a gente corre atrás.  

André (45:48): é.... alguma coisa de humor entra nesse espaço da globo.com? Ou 

geralmente são as mais factuais as mais radio News mesmo? 

Tamires: cara, na globo.com são geralmente factuais. A parte de humor eles puxam 

muito time de Rio-São Paulo ainda por conta da audiência talvez da torcida, é mais 

difícil a gente emplacar humor do que factual. Factual e nomes de jogadores 

conhecidos... por exemplo Renner Júnior a gente achou que super valia globo.com e 

não deu, deu globoesporte.com, mas a globo.com não postou, geralmente eles puxam 

muito mais factual do que ou histórias pitorescas também, coisas esquisitas, diferente, 

aí eles costumam puxar. 

APÊNDICE F – Entrevista com Matheus Carvalho, ex-editor executivo do 

programa de TV GloboEsporte. Realizada no dia 28 de setembro de 2017. 
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Entrevista Matheus: 

André: Queria que você falasse um pouco da trajetória profissional. 

Mateus: Na faculdade eu já entrei para trabalhar com esporte porque eu não tinha a 

mínima ideia de que eu queria fazer, decidi a fazer jornalismo porque sonhava muito 

forte, eu tinha vontade de trabalhar na revista placar era o que eu queria assim como 

meta, trabalhar com o esporte, trabalhar com jornalismo, não que eu fosse apaixonado 

por jornalismo, mas porque era a única coisa que eu achava que fazia razoavelmente 

bem na escola era escrever... 

André (00:48): que ano isso? Ingressou na faculdade? 

Mateus: 95, primeiro semestre de 95... aí durante a faculdade eu demorei mais tempo 

com o que era pra demorar era pra terminar em quatro anos eu fiquei em seis e meio 

porque eu trabalhava numa escola dando aula pra crianças, dando aula de informática 

então pegava três matérias por semestre, porque em três dias da semana eu trabalhava 

dois turnos e eu não tinha como pegar matéria...aí no finalzinho da faculdade quase 

saindo... eu saí da escola lá e antes de formar tentei alguma coisa na área para eu não 

me formar e não ficar perdido no mundo vagando...(risos) a primeira oportunidade foi 

aqui na TV Aratu trabalhando no programa de Eliseu Godoy foi uma indicação de 

Marcos Murilo e Cristiano Caldeira, Eliseu Godoy perguntou se eu já tinha alguma 

experiência na área e eu falei – não, você já fez reportagem pra Tv? Eu falei – não, 

você gosta de esporte? Falei – gosto, ah! Então você começa hoje...! (risos) aí quatro 

meses depois de começar aqui, o professor Washington Souza Filho, da Facom, me 

chamou pra fazer parte de um projeto que era “ Tv Salvador” um canal UHF da Tv 

Bahia, estava começando ali e ele que ia coordenar, aí fui pra lá, isso em 2000... aí 

fiquei na Aratu de agosto até novembro... mais ou menos isso, Agosto a Dezembro de 

2000, aí no fim de 2000 fui para esse projeto pra TV Salvador,  e em setembro de 2001 

demitiram quase todo mundo da Tv Salvador porque  o jornalismo de lá acabou, não 

estava sendo vantajoso manter aquele pessoal todo para a emissora, não tinha 

retorno... demitiram todo mundo e por sorte não fui demitido porque uma repórter da 

Tv Bahia, Adriana Oliveira, ela estava de licença maternidade, aí eu iria substitui-la 

durante a licença maternidade e depois eu ia embora, aí terminou a licença 

maternidade dela, aí fiquei um tempo tirando as férias de um outro repórter, aí um 

outro tirou férias e aí fui ficando.. Ficando e ficando...e fiquei 15 anos! (Risos) aí 

depois desses 15 anos eu vim aqui para a Aratu, convidado pela diretora Ana Coelho, 

para dirigir o programa “QVP” mais logo algumas coisas mudaram aqui o gerente de 

conteúdo foi pra Barcelona, Cristiano, e aí a gerencia foi dividida entre mim e Pablo 

Reis. 

André (03:47): nesse tempo de 15 anos, de TV Bahia você saiu de repórter para 

editor né? 
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Mateus: é comecei como estagiário lá né!? Eu já comecei fazendo reportagem, mas eu 

era estagiário, depois virei Trainee, depois virei repórter do geral, e não do esporte, aí 

em 2005 surgiu um programa chamado “ Bahia esporte” e eu pedi pra fazer parte 

desse programa, aí eu passei a ser um pouco coordenador, um pouco repórter, ainda 

com o cargo repórter, mas era uma equipe muito pequena, todo mundo tinha que fazer 

um pouco de tudo e eu tinha que fechar o programa, fazia o espelho, apresentava, fazia 

reportagem, produzia porque era um grupo bem pequeninho mesmo, aí depois eu fui 

para o Globo esporte, para fazer matéria para o programa globo esporte, logo em 

seguida um apresentador do jornal da manhã, marcos pimenta, que fazia parte do 

esporte, do jornal da manhã, saiu .. Aí eu fiquei no lugar dele fazendo o jornal da 

manhã e também fazendo reportagem para o programa. Depois que o globo esporte 

começou a ser feito localmente apenas, aí precisava de alguém para ser o editor e o 

executivo do programa.  Aí eu fui para essa função e daí depois eu virei editor chefe do 

globo esporte, foi a última experiência lá antes de vir para cá. A última função... 

André (05:09): você lembra que ano foi essa do local? 

Mateus: 2011... eu lembro que quando o programa virou local o Bahia de feira virou 

campeão. Não era a melhor coisa do mundo para audiência né? (Risos)  

André (05:25): certo, é... essa segunda pergunta vale tanto para sua experiência 

aqui agora como também na tv Bahia, e até como sua vivencia própria... como 

funciona os sistemas de promoção de repórteres para editores? Tanto na tv Bahia 

como aqui agora assim...? Como funciona geralmente? É o próprio repórter que 

galga esse nesses esportes, como é visto !? 

Mateus: a promoção de repórter para editor não é muito comum na rede Bahia, acho 

que não é muito comuns nas TV’s, em geral o que mais acontece é de produtor para 

editor...o que considero em muitos casos um erro. Porque muitas vezes você ganha um 

editor medíocre, e perde um produtor bom...se você quer compensar um produtor bom, 

você transforma ele num produtor dois...num produtor máster, num produtor super 

(risos) num produtor Sênior, mas você não precisa transformá-lo num editor se a 

vocação dele não for essa...!! Tem gente que é bom na produção mesmo! É mais raro 

passar de repórter para editor, eu pedi isso, talvez por isso tenha acontecido porque eu 

me ofereci para fazer essa transição, mas em geral os repórteres gostam mesmo é de se 

repórter! (Risos) 

André (06:42): quais são as habilidades que você reconhece para ser um bom 

repórter e um bom editor? Quais são as principais habilidades em cada uma das 

funções e porque elas não são tão compatíveis assim!? 

Mateus: o melhor editor é aquele que consegue ser um bom repórter de redação. E a 

característica principal de um bom repórter, não que eu tenha sido um bom repórter 

(risos) mas o que eu identifico da característica de um bom repórter é a capacidade de 

olhar diferente de um senso comum...se você está diante de uma situação e só vê o que 

todo mundo está vendo, você vai produzir um material banal que não vai encantar a 
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ninguém! Uma característica é essa... no esporte principal... não sei se o foco do seu 

trabalho é voltado para o esporte, mas no esporte, você por exemplo chega no treino de 

futebol um olhar desatento vai enxergar todo dia a mesma coisa, vai ver todo dia um 

campo, um monte de lá recebendo colete, coletiva acontecendo, jogadores subindo e 

dando entrevistas falando a mesma coisa de sempre! E o treino de futebol é o melhor 

exercício para repórter de qualquer área, porque ele é obrigado a enxergar todo dia 

naquela rotina, situações diferentes, peculiares, curiosas e sempre tem! Tem que estar 

atento a isso! Outra característica de repórter de televisão por exemplo principalmente, 

diferente do impresso que o sujeito parte para ler uma reportagem, ele já está com 

vontade de ler aquela reportagem! Na televisão não! Você está disputando com um 

prato de sopa, com menino correndo na sala, com controle remoto, dedo coçando para 

mudar de canal, você tem obrigação então na reportagem de tv flertar um pouco com a 

publicidade, com a arte, você precisa encantar logo! E você não dá para deixar o mais 

legal, para o meio ou para o fim, porque, as vezes a pessoa nem chega no meio e no 

fim, você tem que encantar logo! Ter uma abertura impactante, algo que chame logo a 

atenção, e em televisão seja necessário porque você quer que a pessoa veja seu 

trabalho até o fim. 

André (08:48) : quando você fala publicidade, um desses artifícios você numeraria 

como o humor também!? O humor seria um desses...? 

Mateus: fundamental! Porque televisão é um eletrodoméstico voltado para o 

entretenimento, a pessoa tem a falsa ideia de que pode mudar o mundo através da 

televisão, ou formar pessoas melhores, está no veículo errado! Televisão é um troço 

que fica na sala da pessoa, para ele compartilhar coisas com a família! Para se 

distrair, pra o tempo passar de uma forma mais alegre, tranquila, se preparar pra 

dormir, tem um som ali na sala pra fazer companhia, e você tem que fazer de acordo 

com esse veículo, esse veículo tem a função e não uma função educativa e tal... 

então...você tem que tentar usar as armas desses veículos...ou desses formatos, da 

publicidade, do encantamento e tal... senão não funciona!  

André (09:44): entendi.... 

Mateus: quer dizer... funciona na Tv! (Risos) 

André: (09: 50): nesses processos, nesses artifícios que você falou... publicidade, 

arte, e incluindo o humor, o quanto o papel de um editor acaba sendo importante 

nesse processo ou você atribui mais parte para o repórter nessa formulação!? 

Mateus: boa...! O editor deveria ter uma função de coautoria! Mas não é o que a gente 

vê nas redações! O editor pode ser o coautor daquela história, melhorar bastante 

aquele que volta da rua bom mais que poderia crescer, o editor deveria ser parte do 

processo desde o começo! Trocando ideia com repórter e tal..., mas o que a gente ver 

nas editorias em geral, é o editor que vai para uma ilha de edição, para cortar os off’s, 

juntar o material ali, fazer um “catadinho” seguir o roteiro que o repórter fez e muitas 

vezes assassinar a reportagem! Isso é muito comum também! Por isso que eu disse que 



254 
 

o melhor editor é aquele que é o repórter na redação! Ele tem que ter o mesmo olhar, a 

mesma intenção, a mesma vibração com a história. Se ele vai lá para fazer o trabalho 

burocrático de cortar a história, cortar off e colocar o material no ar, a tendência é ele 

várias vezes prejudicar o material bom e colocar no ar um material meeiro, 

burocrático, normal... 

André (11:23): certo... quanto de uma habilidade do humor você acha que acresce 

para o material de jornalismo esportivo? Quanto é? 

Mateus: ... muito! muito! Se você quiser transportar para a matéria a mesma essência 

que acontece na rua, na arquibancada, o humor ele flui naturalmente! Principalmente, 

na Bahia que a gente tem essa característica do “ está ligado”, da gozação, da 

brincadeira e tal. Só que existe a diferença em ser engraçado e achar que é engraçado! 

E no esporte houve um momento, e na televisão principalmente, com a influência forte 

da Globo... 

André (12:06): você sabe precisar o momento?! 

Mateus: sei...o momento em que Tadeu Schimdt saiu da reportagem e foi para o 

Fantástico. Nesse momento todo repórter de televisão de esporte achou que teria que 

ser e o pior achou que era engraçado! Aí era um festival de trocadilhos infames, de 

piadinhas imbecis, de relações estapafúrdias, de coisas absurdas porque as pessoas 

achavam assim: bom...porque a linha do globo é essa: ser engraçado! Então eu sou 

engraçado e vou ser engraçado! E o humor não é feito de piadinha! Isso é um humor 

barato, sem consistência...porque Tadeu Schimdt na reportagem era engraçado e 

outra...ele era engraçado sem ser engraçadinho...ele encontrava situações na 

reportagem que permitiam o humor... tenho um amigo que trabalha na Tv Bahia que se 

chama Sergio Pinheiro, ele não é um cara naturalmente engraçado, de jeito nenhum, 

não é um cara de fazer piadas, não é um cara de buscar no texto fazer jogos de 

palavras engraçadinhos. Não! Mas a matéria dele tem humor, porque ele encontra o 

humor nos personagens, nas situações nas histórias, então é possível fazer humor, sem 

ser uma pessoa engraçada. Mas tem que identificar onde está o lado engraçado das 

coisas...tem repórter que faz isso muito bem e tem repórter que faz isso muito mal! O 

pior humor que existe no telejornalismo é o humor que se baseia no trocadilho...o 

trocadilho normalmente irritante! O trocadilho em raras situações é genial! Mas as 

pessoas acham que todo trocadilho é muito bom! Aí pega uma matéria e faz 

inteiramente baseada no recurso pobre do trocadilho, ou numa alegoria totalmente sem 

sentido! Ele pega um jogo de futebol e ele acha que naquele dia ele precisa comparar o 

jogo de futebol com circo! Aí o jogador vira um palhaço o juiz vira um domador... e aí 

é aquele negócio previsível que cada vez vem uma piada irritante! E houve uma época 

que na globo o esporte estava sendo feito desse jeito! Porque os caras estavam achando 

que isso era o que a Globo queria!  E tome repórter engraçadinho! A moda que hoje é 

o repórter de barbinha na época era o repórter engraçadinho!  

André (15:45): (risos), você embarcou nessa onda? 
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Mateus: hoje todo repórter tem uma barbinha, você reparou? 

André (15:50): não é bem o foco na barbinha, mas... (risos) ... você chegou a 

embarcar nessa onda do “engraçadinho”? Você chegou a tentar? 

Mateus: não! Não... eu acho que eu fazia algumas histórias que gerava risos, mas não 

pela minha capacidade de fazer os outros darem risada! Era a capacidade de algumas 

histórias possibilitarem isso! Você só faz dar os ganchos na hora certa, chamar 

atenção... o que o repórter mesmo faz é sublinhar determinadas situações! Chamar 

atenção para outras, ele não precisa criar as histórias! Ele precisa contar histórias! 

Ele precisa identificar onde está a história! Poxa eu tenho um colega que foi fazer 

matéria sobre roda de capoeira...que juntava pessoas do mundo todo! Aí comparou a 

roda, com o planeta terra, uma relação até razoável e tal que era o mundo inteiro 

naquela roda, só que no meio da roda de capoeira tinha um capoeirista que era cego! E 

o capoeirista que era cego entrou na matéria como um detalhe! E no meio do texto 

tinha assim – e fulano que é da índia e tem ciclano que tem não sei o quê, tem fulano da 

Tchecoslováquia, tem fulano que é cego! Olha só superação! E tem não sem quem que 

faz imitações... e eu era editor nessa época...aí quando voltou a matéria aí eu olhei e 

falei: ô repórter, e nesse caso não foi nem graça...aí já estou falando de não enxergar 

onde está a história!  Aí falei: venha cá, você gostou dessa reportagem!? Aí ele falou: 

ah! Foi legal, vários personagens bons.... E tal... aí disse: eu vi que tem um rapaz que 

joga capoeira que é cego! Ai ele: é! Você viu que legal!? Eu falei: eu vi, mas eu acho 

que você não achou tão legal assim... 

André (17:38) ... cego é você que não enxergou isso... (risos) 

Mateus: mas ele disse: mais aí. A pauta…! Aí vem a desgraça da pauta (risos), ele 

disse: mas a pauta dizia para fazer reportagem sobre a roda de capoeira! E juntar 

pessoas do mundo todo... aí eu falei... pois é né? Esse cara veio diretamente do mundo 

dos cegos para te oferecer uma matéria fantástica, velho! O cara já é a matéria! O cara 

é capoeirista e cego! Verdadeiro cego era o repórter! E ele não contou essa história! 

Mesmo que ele fizesse a tal da pauta dele, faz outa separada sobre o cego, mas não! É 

a falta da capacidade de enxergar... de ... nesse caso, o cego é uma boa relação aí de 

enxergar o assunto...acabei saindo do lado do humor. Ne´!?  

André (18:17): é....voltando aqui para o humor, você acha que é possível afirmar 

que ser engraçado e identificar histórias engraçadas é um capital importante para 

um jornalista esportivo de televisão!? É uma habilidade que ele precisa ter? o 

editor precisa ter? 

Mateus: não acho na verdade que ele precisa ter, funcional diria, porque o humor 

sempre desperta interesse, a não ser no mais mal-humorado dos mal-humorados, mas 

que a coisa engraçada gera comentário, marca, fixa na cabeça, gera repercussão, faça 

com que uma pessoa comente com a outra, porque todo mundo gosta de ser engraçado! 

E se você vê uma cosia engraçada e reproduz para uma outra pessoa, você está sendo 

engaçado por tabela, então, é bom quando você usa esse recurso, não é essencial, mas 
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eu considerava em parte importante no meu trabalho. Até porque eu gosto de coisas 

engraçadas, não e fazer mais de apreciar, então se eu via uma coisa engraçada e tinha 

uma oportunidade de compartilhar, eu não estava fazendo graça, é a mesma coisa de 

você contar para outra pessoa, uma história engraçada que você viu ou ouviu, é mais 

ou menos isso que a gente tem possibilidade de fazer isso na Tv. 

André (19:38): você acha que já que não é um elemento que ele não precisa ter, 

mas um elemento faça com que esse repórter ou esse editor faça ele galgue um 

posto de uma empresa por ter essa habilidade?! Essa habilidade permite que ele 

cresça profissionalmente?!ou não? É algo secundário, não influencia nesse 

processo de trajetória profissional!? 

Mateus: vamos lá! Vamos pegar duas situações distintas: uma é o cara que é 

engraçado e o cara que consegue fazer coisas engraçadas. O cara que é engraçado ele 

vai ter grandes chances num capital a favor dele para fazer ele crescer...só que de cada 

100 pessoas uma é engraçada! Ser engraçado é um dom é um talento diferente! De 

cada 100 um é engraçado e ainda acho que estou sendo gentil nessa média! (Risos) as 

pessoas se acham muito engraçadas, mas não são! Quando o cara é de fato, isso vai 

funcionar! Porque ser engraçado é uma característica sedutora demais! Ele já não 

precisa usar tantas outras ferramentas se ele tem essa! Só que se o cara não é e é o que 

acontece com a maioria nossa, ele pode utilizar isso como recurso! Quem utiliza bem 

esse recurso terá a oportunidade de crescer assim como qualquer outro que uti liza bem 

qualquer outro recurso de encantamento, de sedução na reportagem... 

André (21:04) quais são os outros que você apontaria? 

Mateus: tem repórter que tem grande capacidade de emocionar, por exemplo. De 

contar histórias emocionantes...ou tem repórter que tem uma enorme capacidade de 

contar histórias de uma forma que o sujeito não para de olhar...ele vai criando 

aquele...vai fazendo num formato... que... outra característica boa de televisão que 

esqueci de falar...de você fazer a matéria seguindo mais ou menos a estrutura de um 

roteiro de cinema, que a gente conhece da Facom, que a gente conhece aquelas regras 

todas, de ponto de virada, de clímax e tem gente que faz isso sem nem conhecer a 

teoria, isso é interessante, o cara consegue criar uma expectativa pra o primeiro terço 

da matéria, aí quando chega no fim do primeiro terço ele vem com esse ponto de 

virada, ele chega no clímax! Apresenta os personagens no começo para depois 

solucionar a problemática no final, tem repórter que faz isso sem ao menos nunca ter 

nenhum tipo de contato, com teoria de roteiro de narrativa cinematográfica e faz isso! 

Isso é tão valioso quanto o uso do humor... entendeu!? Saber utilizar as armas do 

cinema na televisão...não é à toa que... no cinema não! Na narrativa! Isso vem desde a 

estética grega, o cara conseguir fazer isso e sem a teoria é ainda mais impressionante! 

Pô usar esses recursos desde que a humanidade existe, do cara contar a história 

seguindo esses princípios! O cinema é o maior representante disso! Não é à toa que 

está aí até hoje e tal...se eu utilizar desses elementos eu vou ter um diferencial bacana 

em relação aos outros, e tem gente que faz isso de maneira intuitiva! É admirável! 
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André (23:00): você saberia valorar dessas três que você cita: o emocionar, essa 

narrativa e o humor, qual teria uma importância maior!? Qual teria menor?! 

Mateus: no esporte, da construção da narrativa seguindo esses princípios, de 

construção de história... 

André (23:18): a narrativa seria melhor que os outros? 

Mateus: eu acho...porque ela consegue abranger todos os outros... 

André (23:22): e os outros quais você...? 

Mateus: dentro da estética, você tem esse manual de como contar uma história... e ai 

dentro desse manual você aplica ou a tragédia, ou a comedia, ou o drama, entoa quem 

sabe utilizar desse recurso, pode trafegar todas as áreas, o sujeito que só faz matérias 

somente emocionantes ou o sujeito que só faz matérias engraçadinhas, ele fica escravo 

do próprio estilo...isso aconteceu na globo com um repórter conhecido, chamado Régis 

Resigne, ele ficou escravo do próprio estilo que ele criou, ele criou uma própria forma 

de contar história, só que essa forma de contar história não era libertadora, pelo 

contrário era aprisionadora, todo mundo esperava que Régis Resigne desse uma de 

Régis Resigne.. só que ao invés de ser libertador para ele foi horrível pra ele, ficou 

escravo desse estilo, enquanto o outro, enquanto outros repórteres que dominavam 

mais aquele outro aspecto de contar histórias, tiveram vida mais longa, Regis Resigne 

está ai ainda, mas tiveram produções mais ricas do que ele... é o caso de tino marcos, 

Pedro Barçan...são caras que dominam essa técnica de contar história então, eles vão 

contar a vida inteira e nunca vão conseguir repetir...porque eles conhecem a forma de 

fazer e podem aplicar qualquer estilo ali dentro daquela forma de fazer... 

André (24:52): você considera então a narrativa primeiro... e entre a comedia e o 

drama? Você valoriza... 

Mateus: não... aí vai depender da história! É a história que vai pedir...no esporte em 

geral... eu iria dizer que vai prevalecer o humor, mas aliás não! Depende, depende do 

que a história está pedindo! Te jogo que é épico e tem jogo que é só engraçado...tem 

jogo que é um pouco de tudo...e isso estou pensando só em história de jogo...que é uma 

das coisas que acho mais encantadores em telejornalismo esportivo. 

André (25:23): porque você acha que em outras editorias o humor não prevalece 

tanto!? Ou você acha que prevalece? Esse recurso não é tão usado, ou de repente é 

usado, enfim... 

Mateus: em outras editorias é mais difícil né? (Risos) em polícia, se bem que falei 

besteira, em polícia, é muito comum essa relação com humor, muito comum até para 

dar uma suavizada, no caso da polícia o humor tem essa função de dar uma quebrada 

no aspecto da indignação do protesto, da raiva, não sei o que...e os caras se 

destacaram por isso fazendo jornalismo policial, utilizaram humor como ferramenta, 
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pô! Ratinho! Quando começou a fazer jornalismo policial, ele era a indignação 

misturada com a papagaiada, brincadeira e tal, e funcionou e em rádio isso funciona... 

André (26:23) e no jornalismo dito sério... política, economia... porque você acha 

que o humor não prevalece tanto no formato da televisão!? 

Mateus: e poderia também... o humor cabe em qualquer um...estou na dúvida em 

qualquer..., mas assim em vários! Cobertura de política com um toque de humor, eu me 

lembro de bons resultados, hoje em dia a gente vê o Alexandre Garcia, fazendo só 

comentários não sei o que lá e tal, e até engajados, mas eu me lembro de uma coluna 

do Alexandre Garcia no Fantástico e que era os bastidores ali do congresso e que ele 

achava situações pitorescas engraçadas, isso anterior a rede social é até o mérito 

maior... porque era o olhar dele sem o compartilhamento dos memes que hoje facilitam 

muito! (Risos) na vida de quem quer fazer humor, porque o humor já vem pronto.. 

Simão da Band hoje a vida dele é praticamente reproduzir memes! Ele não precisa 

mais criar nada! Ele já recebe pronto do universo! (Risos), e reproduz dos sites e do 

que ele recebe do WhatsApp, então até na política é possível... 

André (05:21): mas porque você acha que prevalece no esporte?  

Mateus: porque o esporte ele está na fronteira entre a informação e o 

entretenimento...quem leva o esporte sério demais, está pecando em não entender a 

essência do negócio...quem trata futebol como física quântica como em algumas mesas 

redondas que a gente vê aí principalmente em canal fechado, os caras falam de futebol 

como se estivessem falando de astronomia, aquilo é insuportável! É chato para 

caralho! (Risos), então, quando você se identifica rápido e não se leva tão a sério, 

quem faz esporte não deve se leva muito a sério, aquilo não é a salvação do mundo 

não! Como é aquela frase de Nelson Rodrigues que é ... as coisas mais importantes 

dentre as menos importante... é ele né!?  

André (04:34): não é ele não... 

Mateus: de quem é essa frase? 

André (04:28): eu acho que é um de cara de fora... um italiano... 

Mateus: é realmente, é uma frase genial, porque não é importante! Importante não é...., 

mas ele é importante dentre as coisas desimportantes mesmo! (Risos)! ...aquilo não vai 

mudar a vida de ninguém, não vai mudar o mundo, mas vai tornar a vida da pessoa 

mais legal, ou não... hoje em dia cheguei à conclusão que eu odeio futebol! Porque 

futebol me provoca sensações ruins...até por torcer para o Bahia... é terrível! Como eu 

gosto de futebol?! Pô, se o Bahia fizer um gol no primeiro minuto de jogo eu quero logo 

que o jogo acabe! Como eu gosto de futebol? Eu não gosto de futebol ne!?  

André (03:53): é verdade...das narrativas que você numerou: narrativa, comedia e 

drama, como é que o furo enquadra no jornalismo esportivo de televisão!? Ele é 

usado, é pouco usado? Ele não é um recurso tão...? 
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Mateus: ainda se dá a importância, eu acho uma bobagem! Ainda mais atualmente...! Ó 

eu que dei primeiro a notícia de que fulano de tal não vai jogar! Porque teve um 

rompimento no ligamento cruzado anterior...beleza o repórter ter mérito em conseguir 

aquela informação, mas hoje o furo dura três segundos, agora é legal você ter um 

repórter que está sempre tendo as informações antes dos outros, e isso em qualquer 

área. No esporte, na política, policia... se tem alguém que consegue informação antes 

você já vai em busca desse cara para saber as coisas. Mas o esporte diferente de outras 

áreas, a informação, não é o dado mais importante, a informação é o adicional para o 

cara aficionado, a informação de bastidores, a notícia de primeira mão... isso não é 

matéria prima principal né!? Da matéria esportiva.... A matéria principal da cobertura 

esportiva são os atletas, os acontecimentos, as histórias, o que acontece ali né? No meu 

modo de ver, fazer esporte, tem aqueles ratos de fulano que só vão pra saber do 

detalhezinho do time tal, e voltou pra cá, e se recuperou da contusão, quatro meses 

machucado...mas na maioria dos casos quem vê futebol , mas a maioria do público do 

esporte, é de quem não é fã do esporte, isso é pesquisa que a gente fez na época da TV 

Bahia, o globo esporte, a gente achava que era um programa masculino, e pelo 

contrário é um programa que prevalece um público feminino, e um público feminino 

que não necessariamente é aficionado pelo esporte! Então a gente precisa contar 

histórias para a dona de casa que está ali assistindo e se identifica com alguma coisa e 

para para ver junto com o filho, junto com a família, em televisão é assim. Em jornal já 

é um pouco diferente, você que trabalhou no A tarde sabe que você está passando 

informação para aquele que caderno especifico para ver a informação do seu time, 

detalhe e tal... na televisão não! É mais show do que informação. Concorda comigo? 

André (31:37): concordo... você acha que em casos, uma boa sacada humorística 

dita o tom da reportagem!? Eu digo assim... a partir de um bom saque que essa 

matéria nasce. 

Mateus: quando é um bom saque né? Só nesse caso é o que falamos na reposta 

anterior...o sujeito acha que foi um bom saque. O cara faz um jogo no dia das crianças, 

e faz todo o texto com o universo infantil. Em geral vai dar merda, em geral vai ser 

ruim, e aí para o editor é dificílimo porque ele já recebe com aquele pacote pronto! O 

cara pensou toda a aquela história a partir daquela relação imbecil com o dia das 

crianças, e aí vem um texto idiota e que é muito difícil corrigir. As vezes aconteceu algo 

muito mais importante no jogo, as vezes a sacada ao invés de estar assim num grande 

acontecimento... tipo dia das mães... aliás toda matéria do dia das mães tem algo bem 

debilóide, pode reparar... então é capaz de pautar sim. E o cara tem que tem a 

capacidade de enxergar que aquilo gera um conteúdo humorístico. Só que em geral o 

cara quer criar a sacada! Já vem de casa com a ideia pronta! Ah! Hoje é o dia de fazer 

brincadeira com fulano de tal porque ele pintou o cabelo de amarelo... 

André (a partir do segundo áudio- 00:59): você lembra de alguma história que 

você usou recursos humorísticos, que você acha que ficou bom, que ficou boa a 

matéria sua ou não necessariamente ficou boa? 
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Mateus: provavelmente eu vou lembrar depois da entrevista, tipo: lembre aí alguma 

coisa, não sei rapaz...ah! Tem uma! Acho que foi um jogo... acho que era Bahia e 

Porções...e agente já estava com pensamento antes de fazer a matéria, eu falo a gente 

porque não falo nesse plural pretensioso não, porque era eu e Julinho que fomos fazer 

essa matéria, e a gente estava: pô! Vamos contar a história definitiva, a melhor 

matéria, sobre Fafá. Fafá era um centroavante do Poções, que é gordo, que já chama 

atenção, e gordo já naturalmente já são engraçados, gordo jogando bola e ainda sendo 

artilheiro do campeonato como ele era naquele momento, mas até aí você não tem até 

então nada de humorístico, nada de interessante, nada de engraçado... só que 

aconteceu um troço engraçado! Porque ele que era considerado o jogador mais 

perigoso, foi marcado pelo mais franzinos dos jogadores adversários eu não estou me 

lembrando exatamente se era o Bahia e exatamente qual era o jogador..., mas o cara 

que marcou Fafá era um macarrão velho! Era muito magrelo, era pegada do Rodrigo 

Beckão sabe!? Aí era uma cena engraçada, onde o gordo ia o magro ia atrás, aí a 

gente fez a relação do gordo e do magro e as situações do jogo facilitaram...porque se 

não possibilitasse tinha que esquecer essa ideia! Ao invés de ficar com essa ideia fixa 

de um magro marcando um gordo, logo o gordo e o magro! As situações do jogo 

flertaram com a comedia pastelão... teve muita cena de pastelão...de gente batendo 

cabeça de um provocando o outro, aí a gente fez relação com a dupla, inclusive usando 

imagens, inclusive da famosa dupla, Stan Laurel e Oliver Hardy, porque a situação 

permitiu, então assim tinha uma sacada, só que a sacada tinha que vir acompanhada 

dos acontecimentos se não, era forçação de barra, então era engraçado e acho que 

funcionou por isso. Porque o jogo deu esse ingrediente de bandeja para a gente. Tem 

gente que já chega para fazer matéria de jogo, foi o mesmo repórter inclusive da 

história da capoeira, já chega com o texto pronto...já vi isso...eu fazendo a transmissão 

e o repórter em questão fazendo matéria, e o cara chegava com o texto pronto. Teve um 

jogo do Vitoria, que no intervalo do jogo ia ter um time de futebol americano do 

Vitória, fazendo uma partida durante os quinze minutos do intervalo ne?! Ele já sabia 

que isso ia acontecer e o texto já estava pronto! Com todas as relações que você possa 

imaginar, do futebol com o futebol americano! (Risos), e o jogo não tinha ainda nem 

começado! 

André (04:17): poderia acontecer uma grande coisa no jogo né?! 

Mateus: tinha assim umas lacunas, para preencher com os lances, e o texto já pronto! 

André (04:24): podia pousar uma nave espacial no jogo, mas ele já estava.... 

Mateus: nada! Aconteceu uma coisa muito maior que a relaçãozinha, mas ele colocou 

como um detalhe porque ele não queria se desvencilhar da ideia de que ele estava 

apaixonado pela ideia de fazer a relação de futebol americano, mesmo que o jogo não 

levasse por esse caminho. E tome armadura, touchdown, não sei o que... capacete, toda 

relação possível tinha! Mas a matéria estava gritando! Olhe eu estou aqui olha! A 

história é outra! Mas ele estava insistindo naquele maldito futebol americano. Ficou 

bom? Difícil... a matéria já estava pronta antes! 
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André( 05:06): esse recurso do gordo e o magro é o mesmo recurso que uma 

paródia né!? Você parodiou algo que já existia... 

Mateus: eu tenho dúvidas se eu parodiei ou se os dois que parodiaram... (risos) ...acho 

que a realidade que parodiou ali... 

André (05:20): de qualquer forma tem um olhar seu de enxergar isso né? Qual o 

recurso do humor que você percebe mais? Você falou que o trocadilho não é bem-

vindo e tal, quais os recursos humorísticos que você acha que são melhores para a 

televisão, são os mais presentes não necessariamente são os melhores? 

Mateus: os melhores eu acho que são os que não tem a intenção de ser engraçado. 

Geralmente é quando funciona. Geralmente é engraçado quando você não vai com 

aquela intenção. Que dizer no meu caso. Porque deve ter repórter que deve ter essas 

características de fazer coisas engraçadas e para ele é mais simples de vir com uma 

ideia pré-concebida. E as vezes até funciona, tem repórter engraçado que passou pela 

Tv Bahia por exemplo, tem caras que são engraçados. (Risos) não vou citar nenhum 

engraçado ou que fez essas graças não vou citar! (Risos) 

André (06:08):  já no seu papel de editor executivo, existe alguma cobrança 

estrutural, ou uma forma de pensar de trazer o humor sempre para as 

reportagens? Existe um limite?  

Mateus: principalmente quando a gente virou local, engraçado nossa relação com a  

rede aumentou...antes nossa relação com a rede era de mandar a reportagem e tentar 

emplacar...depois que a gente vira um programa inteiro feito aqui a rede cola mais 

para saber se a gente está na mesma pegada e tal, e o globo esporte tem como pauta 

mesmo, essa entrevista funciona muito bem com o editor chefe, do globo esporte do Rio, 

principalmente nessa época, existia uma obrigação de criar coisas engraçadas, uma 

eram de fato, outras eram... surgiu o” café com o Escobar” que era o quadro na rua,  

com o Escobar que é um cara naturalmente engraçado, porque eu conheço o Escobar 

quando ele ainda era comentarista do futebol no Sportv e ele já era naturalmente 

engraçado, muita gente não gosta mas ele e um cara engraçado, na vida dele que eu 

acho que saiu agora da Espn o Alê Oliveira...são caras que são engraçados na vida 

real, então eles não precisam forçar a barra na hora de fazer televisão, a vida real e a 

televisão são a mesma coisa, e ali pra eles é tranquilo. Então o “café com Escobar” 

explorava essa característica dele, pegava o humor das pessoas na rua... e foi quando 

surgiu também o personagem: Gato Mestre, no Globo Esporte, então eles tinham uma 

obrigação em fazer isso porque tinha um público infantil grande e que não porque 

diabos, eles só entendem que só público infantil que gosta de coisa engraçada, mas por 

causa do grupo infantil tiveram a necessidade de fazer isso, e para identificar que o 

público preponderante daquele horário não era daquele aficionado por futebol, porque 

esse já estava migrando pra Tv fechada pra ver aquela informação de boleiro. Tinha 

era muita dona de casa, criança, muita gente que não tem esse compromisso todo com 

a informação do futebol. Era meta, era motivo de reunião. Eu vi isso de perto, “temos 
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que criar quadros engraçado” não  era nem contar histórias, eram quadros mesmo com 

a intenção de ser engraçado. 

André (08:38): e nesse caso o repórter, que tinha essa habilidade ele acabava se 

destacando? 

Mateus: é! Nesse período os caras que eram engraçados se destacavam porque eles 

sabiam, que tinham importância estratégia dentro do objetivo, do globo esporte 

naquele momento.  Eu não tenho visto mais o globo esporte até porque é no horário da 

gente daqui, principalmente o nacional que não passa aqui, mas eu não sei se eles 

continuam nessa pegada. De apostar no humor... você que está fazendo o trabalho deve 

está observando, eles estão assim? 

André (09:07): estão... 

Mateus: o globo esporte rio? O nacional? 

André (09:10) estão... 

Mateus: o daqui tem feito né?  

André (09:12): o daqui tem também, eles reproduzem muita coisa do nacional né? 

Mateus: o editor executivo do globo esporte atual, que virou editor chefe, me substitui, 

o Hilldázio era uma cara até bom de você conversar, ele criou um termo lá... ele falou: 

essa matéria está com pouco “iéié”, iéié era aquela gaiatice estilo Sergio Malandro...a 

gente brincava que um dos nossos repórteres que a também era apresentador lá, criou 

a filosofia do “ieiéismo” depois você pergunte pra Ildázio, a matéria tinha que ter um 

“iéié” qualquer, uma gaiatice, as vezes eu acho que eles pesavam a mão, aliás na 

maioria das vezes eles pesavam a mão, mas para o público do horário, talvez esse 

pesar a mão seja pra mim, entendeu!? O público do horário talvez goste, era um humor 

mais estilo os trapalhões, era um humor mais pastelão, mas que era legal...uma coisa 

que a gente fazia muito também e que era uma coisa boa, aproveitar a fita bruta para 

achar coisa engraçada, então era que nasceu de uma forma que eu não gostava, mas 

que a ideia era boa. A tal “crônica do Globo Esporte”, eu tinha um problema com 

aquilo porque eu achava que não era engraçado o texto, não era engraçado a 

narração, mas as situações até eram...aí é o oposto até, as situações até eram, mas as 

formas de escrever as situações que não eram boas, mas o que era aquilo? Era você 

procurar na fita bruta, um tesouro escondido, achar no fundo de uma cena principal, 

estar acontecendo algo que chamava a atenção, ou um jogador fazendo uma coisinha 

especifica ali no canto que não entra na matéria mais que poderia entrar na crônica, 

esse exercício era muito interessante, só que a execução eu não gostava muito.  

André (11:06): quando tinha isso, essa obrigação do humor, vocês meio que 

atribuíam o placar tipo: ó, hoje foi muito legal porque teve muito humor, ou: não 

foi boa porque teve pouco humor...vocês faziam essa contabilidade? 
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Mateus: não faziam a contabilidade, mas a gente falava: pô o programa hoje não teve 

nada engraçado, tinha a obrigação de ter alguma coisa engraçada. Porque a gente 

sabia que ia funcionar principalmente para um público... 

André (11:31): mas existia uma resposta da audiência aqui local?! 

Mateus: existia, existia...duas coisas tinha uma relação direta: o resultado do jogo do 

Bahia, e você vê que não estou falando do Vitoria, e não é uma questão de torcida não, 

é uma questão de observar mesmo isso pelos números, se o Bahia tinha uma vitória 

expressiva a tendência era de audiência aumentar, nesse dia, a necessidade do humor 

era menor, não precisava porque a gente já sabia que aquilo ali já ia segurar a onda. 

Mas nos dias banais assim, no dia que não tem grande jogo e que você não tem uma 

história de jogo, e é a maioria né dos dias da semana, você vai ter segunda feira e 

quinta como os principais de pós jogo.  Terça, quarta e sexta e sábado você não vai ter 

e vai morrer ali, sábado principalmente a necessidade do humor era grande, de você 

ter um mateiralzinho diferente, adequar personagens e não sei o quê...aí quando não 

tinha nada engraçado, na reunião depois você falava assim: pô! Provavelmente estava 

sem graça. Faltou aquela brincadeira, faltou o IéIé... 

André (12:33): e era um impacto? Vocês buscavam isso? 

Mateus: sim, buscávamos, no esporte mais que em qualquer outra área isso era 

buscado. 

André (12:43): mas que o furo, talvez?  

Mateus: mas do que o furo! No esporte atualmente, muito mais do que o furo! Antes 

sem WhatsApp, sem rede social, sem internet, sem google, sem não sei o quê, o furo 

tinha uma importância maior...hoje é quase nada né!? Hoje quase qualquer programa 

de televisão já parece de ontem! Então se não tem a historinha e se não tem a graça 

complica... 

André (13:15): agora na Tv Aratu, como você tem os olhos sobre o humor, sobre 

essa vivencia... aliás não! Lembrei a pergunta. Em que período foi esse exatamente 

do período da obrigação do humor? Você sabe precisar? Foi do tempo que você 

entrou até o final que você ficou!? Que tempo foi esse exatamente? 

Mateus: quando o Globo Esporte deixou de ser nacional e passou a ser local, em 2011, 

a globo estava nessa tendência e a gente procurava seguir no mesmo caminho, mas não 

só porque a globo dava tendência, mas porque a gente identificava que aquilo dava 

resultado. E as pessoas que faziam o programa, todos tinham essa característica de 

gostar das coisas engraçadas, não necessariamente fazer, mas de todos gostarem de 

coisas engraçadas, então procurava fazer as vezes acertava, as vezes errava, porque o 

humor tem essa característica também né!? Mesmo os melhores programas 

humorísticos, ele não é 100% engraçado, ele vai alternando, talvez seria até bom ne!? 

Porque seria o tempo todo engraçado e você não identifica nem quando ele seria mais 

engraçado... então é difícil acertar o tempo inteiro fazendo humor, é dificílimo. E vem 
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qualquer experiência dessa de “Monte Pailton” de “Porta dos Fundos” de “Casseta e 

Planeta”, a regularidade no humor é dificílimo! Talvez essa seja a maior dificuldade e 

talvez seja o charme né!? 

André (14:52): sim..., mas você estava falando, em que período foi que... 

Mateus: a partir de 2011... 

André (14:55): até onde você permaneceu nisso...? 

Mateus: eu identifico que o humor virou uma obsessão no globo, depois que Tadeu 

Schimdt vai para o Fantástico, e cria aquelas histórias de todas de bola cheia e bola 

murcha, ele e a equipe, mas muito a partir de que ele era um repórter, ele era assim... 

quando ele era repórter ele buscava história diferente, a observação da história do 

detalhezinho do geral ao engraçado, ... 

André (15:19): de 2011 até o período que você ficou prevaleceu essa...? 

Mateus: prevaleceu!  

André (15:28): foi até em 2015 que você ...? 

Mateus: fiquei até setembro de 2015... abril de 2011... pertinho de quando o 

campeonato está acabando até setembro de 2015 foi o período que fiquei lá. E acho 

que o programa ficou mais gaiato ainda depois que eu saí. Porque era uma tendência 

do trabalho de Ildazio, acho que ele caminhou por aí... 

André( 15:48): é...o quanto na Aratu, você usa esses recursos do humor, e o quanto 

o perfil daquela televisão fala para um público e interfere no próprio tipo de 

humor? Isso tem uma interferência direta? Não tem!? 

Mateus: são recursos diferentes...e acho que a TV Aratu deveria usar mais! Eu dou um 

exemplo aqui, sempre: o Ronda! O Ronda é um programa de quarenta e cinco minutos, 

que consegue segurar os primeiros vinte e cinco minutos com audiência excelente, e 

depois os vinte finais não consegue manter a mesma pegada nos vinte finais porque 

falta essa variação de estilo...e deveria aproveitar mais porque tem dois apresentadores 

que tem essa característica. Os dois apresentadores são caras engraçados e 

carismáticos na vida real, e criaram no programa um personagem que é o tempo 

inteiro indignado e revoltado, e eles são caras engraçados, e se o programa ta 

começando a usar mais agora, se usasse mais ia funcionar melhor, assim como u 

Universo, sempre que utiliza mais o humor, funciona melhor ... da mais resultado de 

audiência, agrada mais quem está fazendo também e o programa tem feito isso agora. 

Fazendo pegadinhas na rua, câmeras escondidas engraçadas, 

André (17:31): você acha então que o humor e o tipo de público que a Tv dialoga 

defere exatamente no humor!? É humor diferente? 
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Mateus: é...muda! É como você falou ... a diferença entre o humor inglês e o humor 

pastelão... um inglês mais sofisticado com uma elaboração maior, as veze só texto até 

difícil para determinadas pessoas compreenderem e tal, aqui não! Nosso humor tem 

que ser mais direto. Nosso público é pouco letrado por exemplo... determinados tipos 

de humor exige uma cumplicidade, do receptor ali para compartilhar das mesmas 

experiências de quem está criando a piada...criando várias coisas engraçadas... 

André (18:40): precisa de uma referência né!? 

Mateus: É....Precisa de uma referência... nosso público é muito menos letrado, do que o 

público médio-inglês... então é necessário ser direto, um pouco mais escrachado, um 

humor que repercute e um humor que é feito nesses lugares, nesses guetos... então se 

você tenta elaborar demais não vai funcionar. Tem que ser diretão... aquele humor 

estilo “os Trapalhões”, estilo “Chaves”, para não bater somente no tipo de humor da 

Globo... bater não! Não é o humor que eu acho mais legal, mas é bom também!  

André (19:19): na Tv Aratu, o perfil de um repórter engraçado ou que usa esses 

recursos...também o faz ascender? É um capital importante? 

Mateus: acho que é sim, hoje a gente tem uma aqui na casa que gosta de navegar por 

esse caminho, que é Dinho Junior, ele tem essa característica de enxergar até nas 

situações mais corriqueiras ou não tão engraçadas, formas de contar história de um 

jeito descontraído... 

André (19:47): isso traz para ele um capital!? 

Mateus: sim, eu acho que traz sim! O tipo de matéria dele tem assinatura, tem grife. 

Então o humor faz a sua matéria ganhe personalidade.  

André (19:58): essa a última pergunta que eu tenho para fazer: você acha que o 

humor traz esse lado autoral também?  Pro repórter? 

Mateus: totalmente! É um elemento de diferenciação..., mas também pode ser uma 

diferenciação muito ruim... se a pessoa não faz bem né? A autoria fica bem marcada 

quando você faz algo que tem a intenção de ser engraçado, a autoria tem aquilo: “ ali 

vem ele com a matéria...” aí você pode completar essa frase: “lá vem ele com matéria 

engraçada” ou “lá vem ele com matéria... engraçadinha…” Engraçadinho não é 

engaçado! Engraçadinho tenta ser né!? 

 

APÊNDICE F – Entrevista com Elton Serra, ex-editor coordenador da Rádio CBN 

e Transamérica. Realizada no dia 3 de outubro de 2017. 

André: A primeira pergunta eu queria que você falasse sobre sua trajetória 

profissional desde o início, quando você entrou no meio, como você fez a escolha 

por esporte e como foi sua trajetória até chegar no momento que você se encontra 

hoje? 
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Elton: Eu comecei escrevendo em site, no site de bairro, morava em cajazeiras, aí 

queria uma brecha para escrever porque eu sempre gostei de escrever e eu escrevia 

sobre administração, sobre negócios, porque a minha primeira formação foi 

administração. Então eu escrevia muito sobre negócios, mercado financeiros essas 

coisas... 

André (00:50): quantos anos na época? 

Elton: isso foi em 2006, eu tinha 24 anos.  

André: (00:56): está com que idade hoje? 

Elton: Estou hoje com 35.  E aí, tem meu irmão que é web design, então ele que era o 

design desse site, era o criador e eu escrevia colunas e tal.... Aí a gente teve uma ideia 

por que no mercado não tinha um site sobre esportes. Principalmente que focava o 

interior, muitos falavam do futebol do interior na época, do interior de São Paulo, e aí 

a gente construiu o futebolbaiano.net que foi aí que entrei no esporte, comecei a 

escrever... a sair dessa área de escrever sobre negócios e passei a escrever sobre 

esporte. e aí passei a comandar esse site. Ai foi quando entrei no esporte, isso foi 

lançado em 2006, através desse site que cheguei na rádio e conheci Marcelo Santana e 

Marcos Pimenta do convívio e dia a dia dos clubes e tal...aí eles me convidaram pra 

montar essa equipe da Transamérica em 2008, aí foi quando entrei de vez... até ali eu 

me dividia se eu queria trabalhar na área de esporte ou se eu queria seguir outro 

caminho e tal...ai foi quando entrei no esporte com a galera da transamérica, depois a 

mesma equipe foi pra Globo FM depois voltou pra transamérica, quando acabou a 

equipe eu fui pra CBN, em 2012, fiquei lá até o ano passado. Nesse período de CBN 

conheci Mario Marrisson em São Paulo, ele que me indicou para ESPN, então forneci e 

comecei a fornecer material daqui da Bahia pra lá pra são Paulo, quando a CBN 

acabou aqui em Salvador, fiqueis só esse período aqui mandando material para eles, 

até que eu vim pra TVE em junho. Mas para resumir enfim, é essa a trajetória. 

André (02:52): dentro dessa trajetória quais foram as funções que você ocupou 

dentro de uma editoria? Que você fez, já começou como repórter, como 

comentarista, quais foram as posições que você foi ocupando? 

Elton: basicamente eu era repórter na época do futebolbaiano.net...apesar de 

comandar digamos assim uma redação né? tinha umas 3 ou 4 pessoas, mas 

basicamente meu papel era de repórter, cobrir os clubes quase que diariamente. Na 

transamérica eu comecei como repórter, no radio especificamente eu comecei como 

repórter, fazia também muito o papel de suporte para quem comentava, eu trazia muita 

informação, só que aí eu tinha um volume de informação tão grande, que Pimenta em 

determinado momento disse: você pode fazer as duas coisas, você pode comentar... 

vamos testar! Vamos testar...aí comentei um jogo, eles gostaram, e aí quando Sinval 

estava de folga, ou tinha dois jogos ao mesmo tempo, porque não dava para ter dois 

comentaristas, porque muitas vezes o Emerson tinha um compromisso com o Ipiranga, 

e aí tinha Ronaldo que era advogado e tinha outros compromissos no meio da semana, 
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quarta à noite, tal, aí eu fazia o outro jogo, digamos assim…aí foi tornando habito se 

tornar comentarista, mas não larguei a veia de repórter né!? No radio eu passei a ser 

comentarista, até que na CBN eu virei editor de esportes eu comandava a equipe e 

como a Rede Bahia tem três rádios, na época tinha a CBN e hoje a jovem Pan, mas 

antigamente tinha a CBN, a Bahia fm e a globo, e eu era meio responsável pelo 

conteúdo nas três rádios. A globo fm era uma coisa mais rápida, mas de uma 

linguagem diferente, um público diferente, a Bahia fm é uma coisa mais popular então 

a gente brincava um pouco mais com a notícia e a CBN era a mesma coisa da globo fm 

, mas com uma profundidade maior porque tinha esporte de fato, não era só... então me 

tornei editor e comentarista. Então fui repórter; na transamérica, eu fiz muita coisa, eu 

fui plantonista, ficava na produção também, comecei como repórter como lhe falei, era 

repórter digamos, o terceiro né ... fazia os adversários, depois comecei a fazer o Bahia 

e vitória, na folga dos caras e depois que virei comentarista. Então fui repórter dos dois 

clubes e dos adversários e me tornei comentarista depois. 

André (05:40): quais você acha que são as habilidades necessárias pra você 

conseguir essa ascensão dentro da editoria ? Dentro do funcionamento do esporte, 

que você ... da formação que você fala muito, mas o que é que você acha que são as 

habilidades principais que você acredita que fizeram ter essa ascensão? 

Elton: acho que foi procurar sempre a informação, sempre bem informado, buscar 

sempre os contatos que eu tinha no interior eram muito importantes, porque eu não era 

articulado pro rádio, eu não tinha articulação pra ser radialista, tanto que reclamavam 

comigo...faz um fono... o jeito mesmo de falar no ar...eu era uma pessoa muito mais 

discrita então, então nunca treinei habilidade para falar no ar. Pesou então muito mais 

eu ter conteúdo do que ser uma pessoa que tenha habilidade de falar no ar, que tenha 

aquela contundência, que seja uma pessoa que quando passa uma informação que 

passa com firmeza, no comentário também, não ser aquele comentário que deixa no ar 

que nem o cara acredita no que ele está falando... então eu não tinha essas habilidades 

então o que pesou mais foi eu realmente ser bem informado. Eu estar sempre 

atualizado, estudando curiosidades, eu buscava um viés diferente do que era trazido, 

porque supomos que eu virei até suporte de comentarista, porque as vezes o cara não 

tinha a informação, tinha a contundência de opinar do que e le via, mas a informação 

que abastecia era eu...então o que mais pesou no começo foi isso. De eu ter esse 

conhecimento. 

André (07:21): isso de repórter para comentarista né? Mas nessa outra virada 

para editor? Quais as habilidades que você julgava necessário para ser um bom 

editor, para você conseguir trabalhar bem dessa forma... nessas funções... 

Elton: eu acho que pelo fato de ter formado em Administração primeiro, isso me ajudou 

muito. Porque eu conheci o processo todo, porque você sai, você fica mergulhado na 

informação, que você sai, pô! Você tem que lhe dar com gente, você tem que tratar com 

outras áreas, você tem que ter uma visão macro, você sai do jornalismo e vai para o 

negócio né? Você acaba deixando um pouco de lado aquela questão do mergulhar 
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mesmo no dia a dia. Então pelo fato de ter me formado em administração, eu sou da 

época do curso técnico do segundo grau e não era também formação em administração 

geral como é hoje. Então eu já sai, fiz uma graduação em administração e fiz uma pós 

em administração e isso me ajudou pra caramba. Então o fato de eu ter tido essa 

bagagem, do interior de administração, me ajudou a trabalhar como editor porque é 

um meio que você tem muita concorrência, quem não está preparado tem muita 

vaidade, principalmente dentro do próprio grupo, você lhe dar com conflitos e você lhe 

dar com determinadas situações, de as vezes falar coletivamente, as vezes chamada 

individual, você ter a capacidade de agregar setores, as vezes a técnica não se dá bem 

com a redação, que não convergem e acaba ficando ruído, e todos precisam trabalhar 

juntos, então você ter um elemento pra agregar, acho que isso na CBN eu consegui 

muito, esse elemento pra agregar, nesse papel de... porque não era só editor né? 

Porque se fosse editor, assim, comandar uma redação e uma equipe é uma coisa, mas 

as vezes eu lhe dava com coisa mais acima, tinha reunião com diretoria, para tratar de 

assuntos de técnica, isso a Administração me ajudou bastante, e o dia a dia no campo 

me ajudou. Porque você sabia o que precisava para uma transmissão, de equipamento, 

de linha, dessas coisas, então o dia a dia na época de repórter me ajudou, porque os 

repórteres, no radio baiano eles são técnicos também, eles viajam com o equipamento 

deles, aí liga para a central para ver se deu linha... então isso ajudou também né?   

André (10:09): essa experiência você trouxe já da sua bagagem como repórter. 

Elton: como repórter isso me ajudou a entender todo o macro né? como funciona a 

engrenagem, porque se eu for só reporte de ir pro campo, entrevistar, fazer matéria eu 

não ia entender... outra coisa além do conhecimento é a curiosidade, eu também sou 

muito curioso, eu sento e quero saber como o operador opera a mesa, por exemplo aqui 

na tv direto quando não estou escalado para o programa eu subo direto ali para o sitio, 

ver o cara que está mexendo e tal, até deu uma merda aí semana passada e eu que 

coordenei o programa, justamente pela minha curiosidade de estar ali o tempo todo, 

acho que isso ajudou, a formar digamos assim o profissional. 

André (11:00): agora umas perguntas mais especificas assim, no radio tem muita 

essa questão da eloquência, do humor, são coisas bem que são por exemplo, coisas 

do rádio, você acha que o fator humor, propriamente dito, você acha que ajuda o 

profissional dentro do rádio esportivo? Tem uma boa sacada, uma boa tirada? 

Saber fazer um trocadilho, brincar...? Você acha que é uma habilidade que ajuda 

nessa trajetória profissional!? 

Elton: ajuda, a gente vive no mercado, que talvez o público não seja tão instruído 

assim...mas quando você mostra essa sacada não de ser engraçado, mas de ser bem-

humorado, engraçado você já vai para uma linha que a informação acaba que caindo 

em descrédito. O engraçado, se você der uma informação a pessoa pode não levar a 

sério, mas o bom humor mesmo, a questão do trocadilho e tal, mostra que você é uma 

pessoa que tem um nível de entendimento maior daquilo que você está tratando né? 

então quando você é bem humorado na medida certa, acho que você consegue passar 
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informação até com leveza, mas ser engraçado eu acho que você já passou de  um 

limite... você é jornalista, você está ai pra passar informação, e não pago pra fazer 

graça, então se você é engraçado, você já coloca em risco a sua opinião, informação 

porque a pessoa pode pensar que você está brincando ali, uma pessoa engraçada 

demais passa essa impressão pra quem está ouvindo, pra quem tá assistindo, quando 

você é bem humorado o cara passa a informação, e o cara vai sacar que você está 

usando da ironia, está usando do sarcasmo, está usando do trocadilho ali... 

André (12:50): você acha que isso em geral ganha sempre no rádio? Tem essa 

excitação? Tem esse público instruído? Você acha que é aceito ou não é tão 

compreendido!? Já houve situações que você já percebeu essa incompreensão? 

Elton: pelo nível de instrução, infelizmente, leva vantagem no mercado, aqui por 

exemplo, quando você usa da ironia ou usa do trocadilho, e você precisa... você faz 

mais do que ninguém isso... as vezes a pessoa não entende quando você faz...ou quando 

você é irônico a pessoa está pensando que está falando a verdade. Então as vezes o 

nível de instrução as vezes faz que você se torne ou pedante, bossal, e com quando na 

verdade você está usando do coloquial ali, você não está elevando a enésima potência 

do português e tal...uma coisa que é popular. Esta apenas sendo irônico, qualquer 

pessoa séria.  O problema é que o entendimento das pessoas é que atrapalha isso. Te 

coloca numa situação de ser bossal e tal e quando a pessoa é engraçada e quando faz a 

gaiatice para esse público, eles atingem mais rápido. Mas é um vício para eles. Po as 

vezes você confundir a graça com a informação né? 

André (14:19): você acha que o jornalismo baiano, do rádio especificamente, você 

acha que faz mais graça do que traz informação!? Como você ...? 

Elton: já fez mais, acho que já fez mais graça do que informação, porque na época eu 

peguei os dois extremos: peguei a transamérica, que é uma rádio jovem, que é uma 

rádio pop, que é uma rádio assim bem pra frente, e peguei a CBN, uma rádio mais 

dura, mais sisuda, tradicional, então peguei os dois extremos, e na época da 

transamérica as vezes a gente como tinha duas horas de resenha agente acabava 

usando da graça mesmo, a transamérica tem aquele programa deles que é nacional, é 

muita vinheta, você fala uma coisa já vem uma vinheta, você faz uma coisa engraçada e 

já vem uma vinheta, então já fez muita graça, hoje já não vejo graça... das rádios 

daqui... 

André (15:12): mas no caso da transamérica nacional assim, você acha que existe 

um incentivo assim, da própria equipe de direção? Ou era uma coisa que vocês 

assimilavam e percebiam que essa é a... 

Elton: era natural, porque a transamérica já era assim, você pega por exemplo os 

programas da transamérica eram assim, a gente já pegou um pacote de vinhetas 

prontos porque era de rede algumas, então você ouvia gargalhada, aplauso, e aquilo 

ali já forçava você a ser engraçado.  
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André (15:46): então você já tinha que seguir mais ou menos aquilo? 

Elton: mas eu acho que hoje se faz menos graça, porque, o público tem mudado, o 

público quer mais informação, o público está muito mais bem informado, antigamente, 

era só Orkut né? O twitter não era tão popular assim...não tinha WhatsApp, 

smartphone, então a galera se informava muito mais pelo site mesmo que estava na 

cobertura do dia a dia e por muitas vezes não trocava ideias entre si né? Porque eram 

comunidades mais restritas, hoje em dia a informação corre mais rápido, a pessoa está 

muito mais bem informados, então se você for com muita graça, ser muito engraçado  

como tinha antes, de chacota, hoje não pega muito, hoje o público está muito mais 

buscando informação do que buscando graça, ainda mais hoje... hoje a rádio concorre 

com muita coisa né? Concorre com as redes sociais, concorre com a tv fechada e 

aberta, com os aplicativos de streaming, tanto de rádio como de tv, então hoje você tem 

uma concorrência muito grande, e todos esses lugares você acha informação e acha 

graça, se o cara quiser ver o esporte interativo, é um programa que tem muita graça, 

fox é um programa que tem muita graça,... 

André(17:28): você acha que a concorrência também está moldando o perfil da 

radio ne? 

Elton: acho que o contrário, o público está moldando a forma de se fazer rádio. Hoje 

você já vê uma galera bem mais preocupada com a informação... 

André (17:43): você acha que é um fenômeno mais local ou fenômeno geral? 

Elton: geral, fenômeno geral, eu acho que aqui pelo fato da gente ser de um estado, que 

é conhecido pela graça, não é só pelo fato do futebol em si, mas pelas outras coisas 

pega programas por aí... ate de políticos os caras fazem graça com isso, pelo fato da 

gente culturalmente ser um povo ser mais alegre, e isso incorporou e são pessoas que 

vão ali para dentro do rádio, então elas levam essa essência para fazer o rádio. Mas o 

que influencia muito mais é o público, nosso público era menos exigente, com 

informação do que entre outros centros, você tirava muito, quando você fazia um jogo 

fora, e os caras vinham, e o Bahia, vinha enfrentar o São Paulo, lá em São Paulo, daí o 

setorista do São Paulo, vinha perguntando: e aí? Quem é o destaque? Treinou como? O 

treinamento de segunda foi diferente do de terça!? O cara treinou uma informação 

assim? Os caras eram muito mais preocupados com detalhes do que os daqui não eram. 

Aqui era do tipo: pô! Vai botar fulano? (risos) aí era criticar o treinador, criticar o 

presidente, aqui a gente tem um viés de fazer muito mais fazer zuada, do que realmente 

buscar fazer informação. Tanto que aqui a questão das coletivas, chegou muito depois, 

porque em outros centros já se fazia isso, assessoria de imprensa chegou muito tempo 

depois, de você ter uma janela só para o técnico, uma vez por semana, antes dos jogos, 

eu peguei quando técnico falava todo dia, Arthurzinho, subia...eu entrevistava todos os 

dias...(risos) 

André (19:48): e não tinha aquela organização... 
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Elton: Arthurzinho subia e era resenha, era meia hora com Arthurzinho todo dia! então 

aqui a gente demorou para entender isso. É um fenômeno nacional essa questão da 

informação, porém, acho que aqui chegou depois, essa preocupação chegou depois... 

André(20:04): fale um pouco dessa sua... desse movimento de migração que fez da 

transamérica que é uma rádio super popular com esse viés mais humorístico e da 

CBN que é mais tradicional. Causou um estranhamento você que já vinha de uma 

tradição desse lado mais da brincadeira, enfim, como foi essa incorporação? Você 

percebeu rápido essa diferente linha, que tinha que adequar, como funcionou 

isso!?  

Elton: Eu por essência eu sou um cara mais sério, não sou uma pessoa de gaiatice e de 

brincadeira, mas entrei na onda na transamérica, Marcelo Santana é um cara mais 

sério também, a gente meio que incorporou o perfil da rádio, e eu sempre tive desejo de 

trabalhar numa rádio de notícia, metrópole... CBN... a metrópole hoje não, mas na 

época sim, então para mim não foi difícil, já era ouvinte da CBN, já ouvia rádio, então 

era mais fácil entender como funcionava, não foi tão difícil... 

André (21:00): mais difícil é o contrário né!? 

Elton: isso, foi o contrário...de entrar na transamérica e entrar no clima, mas o mais 

difícil da migração foi de você ir para um rádio que não é uma rádio musical é uma 

rádio falada. Então estava acostumado a falar mais alto, até a graça você procurava.... 

Será que eu posso falar isso aqui!? Então pelo fato de a radio ser do sistema globo, 

você já ficava preocupado porque era uma linha editorial mais dura, hoje está um 

pouco mais leve, mas na época não, 2012 a globo ainda achava que precisava ser 

daquele jeito né? Hoje ela está muito mais leve... 

André (21:45): você lembra de um conflito que tenha tido ou algo que tenha dito? 

Que chegou um comunicado dizendo: ó! Eles sinalizaram ter que ser diferente.... 

Elton: sim, eles não gostavam da palavra sacanagem. “ah porque isso é uma 

sacanagem” – fui chamado a atenção... 

André:(22:06) você foi chamado a atenção? 

Elton: sim... sendo editor...na verdade não foi eu que usei...foi alguém da equipe que 

usou...aí me chamaram atenção... “pô! Não pega bem...” 

André( 22:13): é mais do usual né do público baiano né? 

Elton: mas isso deu uma mudada, quando a gente deu uma reunião lá...e veio um 

representante da CBN lá de São Paulo, e aí eu fui chamado e aí eu falei: a gente segue 

a linha, mas a gente precisa ter nosso DNA baiano, a gente está falando pra baianos, aí 

eu usei exemplos: aqui não é caneta aqui é tabaca, aqui não é chapéu aqui é banho de 

cuia...então...é bom a gente incorporar essas expressões, por mais que o público seja A 

ou B, o cara A ou B no futebol ele é igual o cara C, D, E, futebol ele iguala todo 
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mundo. Não tem essa que porque você é médico eu não vou dar uma chegada em 

você...futebol iguala todo mundo. Então o cara que está no baba ouve isso, os caras 

não ouve caneta, ah!  Porque o cara me deu um chapéu.... os caras falam que tomam 

um banho de cuia... 

André (23:13): e esse argumento foi bem aceito na reunião? 

Elton: foi... foi...porque o argumento foi bem forte! (risos) porque se a gente quer 

chegar, mesmo que seja num público A, B, a gente tem que usar especificamente a 

linguagem do futebol. Baiano é baba, não é pelada ... a gente vai bater o baba pô!  

André( 23:35): Da CBN, imagina-se que também existisse humor né? não era uma 

adio... séria.. séria... 

Elton: tinha, tinha... 

André ( 23:41): como é que você diferencia o tipo de humor da CBN da 

transamérica, os dois tinham mas o que é que diferenciava? Mais do tipo de humor 

o que era diferente? 

Elton: a questão da graça e do bom humor né?! Acho que na transamérica a gente 

tinha mais liberdade para brincar até com o profissional assim, pô! Aquele cara ali... 

Ferreira barrigudo..., na CBN a gente não estereotipava as pessoas e a graça era muito 

mais no trocadilho mesmo. Mas já cheguei no ponto de ultrapassar essa linha de fazer 

trocadilho até com cunho erótico digamos assim, mas chegou num nível de 

entendimento que as pessoas sabiam que ia ter aquilo... 

André (24:32): você lembra alguma situação? Para ilustrar exatamente como foi? 

Elton: pô! Acho que essa foi Paulo Silva! Porque Paulo Silva era melhor...a gente 

estava escolhendo o pião em campo, e todo mundo estava propenso a escolher Léo 

Gamalho, no jogo do Bahia, aí Gustavo Castelucci estava na apresentação ai ele falou 

assim: Ah! Não vale votar em Léo Gamalho não, porque ele é o hors concour. Aí a 

gente ficou em silencio né? Aíi Paulo Silva: mas pode ser com a mão né? e eu : ó com a 

mão...foi bem sacado... só que...ó com a mão... ó com o cu...aí é foda né? ( risos) 

André (25:24): e essas eles chamaram atenção!? 

Elton: não, mas já chegou nesse nível... dada a compreensão...o cara fala assim... 

digamos assim... vamos falar do público A e B que era um público que sempre 

almejavam, eles pensavam... o cara foi baixo, mas essa foi boa! (risos), foi rasa mais foi 

boa, então chegou no nível de entendimento que eles já aceitavam isso, na transamérica 

não precisava desse cuidado não ... já falava a palavra por exemplo...sacanagem lá 

era...( risos)...então a transamérica já era muito tarde, terminava o jogo as onze da 

noite, até uma da manhã dava meia noite os caras ligava no automático...na CBN não 

tinha isso, ou quando dava meia noite, ou quando estourava um pouco, não mudava o 

tom entendeu!? 
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André (26:29): continuava com essa linha sóbria né? Você falou que na CBN você 

fornecia material também para o Bahia FM, era de novo voltar a uma linha 

popular...como era essa transformação da notícia? Vocês geralmente iam para esse 

viés da graça? Como vocês faziam essa migração da informação da CBN para 

Bahia Fm? 

Elton: não, pelo fato de todo mundo saber que a gente era CBN, então a gente não 

mudava muito o perfil, o público da Bahia Fm era outro mais a equipe de esportes era 

CBN, e a gente falava isso no ar. Eu basicamente entrava no programa de Emerson 

José, que é o Fala Bahia! Né? é popularzão! O povo ligando pra falar de buraco na 

rua e não sei o quê...e eu pelo fato de ter trabalhado na Transamérica isso me ajudou 

né? não mudava muito não.... todo mundo já me conhecia.. 

André (27:16): você se adequava como? Ou você fazia exatamente a mesma coisa 

na CBN? se adequava em alguma coisa na linguagem!? No jeito...? 

Elton: não, só na brincadeira... e aí Emerson? Pô essa sexta feira ... não sei o que...na 

informação não. Porque eu me preservo como identidade, então minha marca é 

essa...por exemplo eu como editor me adequava ao que a empresa queria. Mas eu como 

profissional entrando no ar eu sou assim sem mudar, a pessoa me conhece daquele 

jeito...se não ia parecer personagem né?! tipo to na CBN entro seis horas, ai vou ao ar 

seis e meia e entra outra pessoa assim!? Entro do mesmo jeito, mas assim com clima 

mais descontraído, você usou uma outra palavra assim..., por exemplo na CBN 

transição ofensiva, eu falava contra-ataque, eu adequava a linguagem mais popular 

assim...mas dentro do mesmo tom de seriedade da mesma linha. 

André (28:16): aqui na TVE como você percebe esse lado do humor, assim, você  

acha que existe essa liberdade também pra usar dessa forma o humor? Ou por ser 

uma tv pública acaba que tornando o tom mais sóbrio também? 

Elton: está mudando agora, mas a gente mantem aqui uma sobriedade maior né? Tanto 

que a gente faz intermunicipal de campeonato de futebol amador que o público 

basicamente é a galera é do interior, pessoal mais simples e tal, e mesmo assim eu não 

fujo muito. É comentário seco e tal, acho que aqui ainda está vivendo esse processo de 

quebra, entendeu!? De mudar um pouco a linguagem, de ser um pouco mais solto, de 

não usar tp, aqui ainda usa tp, a galera tem um pouco de rejeição a isso, mas eu com 

finge que o tp não existe pô, seja mais natural, você fica muito preso aquilo ali, usa ele 

como suporte para chamar a matéria, a deixa pra voltar, mas ainda há aqui essa 

questão de..., passou muitos anos assim né? passou um tempo com o ditatorialismo, 

depois muito anos com a galera do PT, que é meio revanchista, da situação e tal, então 

queria se impor como hoje é a situação...e isso se perdeu e veio muito pra cá pra dentro 

também...aqui ainda é muito quadrado. Se você quer fazer um uma coisa com um corte 

de câmera rápido, pô é um processo da porra, tem que falar com diretor um dia antes, 

então aqui ainda está nesse processo de entender que a TV precisa ser mais leve, 

precisa aproximar mais do público, eu acho que eles tao começando a entender isso, 

tanto que “salvador fest” foi o maior... (risos) 



274 
 

André (30:17): é até curioso, imagino... 

Elton: pois é, duas semanas antes de passar Salvador Fast, duas semanas antes tinha 

passado Milton Nascimento, e antes tinha feito Pitty eu acho na concha, e um show 

afro, da concha negra que foi com Carlinhos Brown, ilê ayê, e aí Salvador Fest na 

semana seguinte, eles estão começando a entender isso né? 

André (30:41): legal, falando em reportagem de rádio, você acha que uma sacada 

humorística ou uma boa sacada, pode ser um gancho para uma reportagem!? Pode 

se um elemento pra você iniciar uma pauta ou não?! É.. tipo uma brincadeira com 

determinado jogador ou vamos fazer uma reportagem de uma fala do torcedor, 

dessa brincadeira, ou geralmente da opinião nasce da informação em si ? 

Elton: Para mim ainda é a informação, dado ne? Porque aí você transforma em 

informação. Porque os dados que o futebol nos dá quem dá são os objetos da 

informação, tipo agora Mancini completou dez jogos no Vitória, você pega as últimas 

dez rodadas, e o vitória é líder do campeonato, isso gera uma informação e isso gera 

uma matéria por exemplo. Se você pegar as dez últimas rodadas desde que Mancini 

assumiu o Vitória, ninguém fez mais pontos que o Vitória no campeonato Brasileiro, 

vitória fez cinco jogos seguidos vencendo fora de casa, nunca na história do Vitória 

isso aconteceu, então isso gera matéria... 

André (32:00): mas que uma sacada, ou algo assim...? 

Elton: uhum. 

André (32:02): Como você acha que seria a melhor forma de conciliar, assim, um 

profissional com essas duas habilidades, distintas, mas que as vezes se 

complementa: do humor e da informação. Qual seria a dosagem, qual seria o ponto 

certo pra definir o profissional, ou que se torne completo unindo essas duas 

informações? Ou você acha que uma tem que sobrepor a outra, ou você acha que o 

profissional apenas com uma seja suficientemente, ou uma só com humor já seria 

suficiente? 

Elton: na nossa profissão, informação é fundamental, não existe informação sem 

opinião, ou não existe opinião sem informação, um programa não vai pro ar sem 

informação, até um programa humorístico vai ao ar com informação. Até o humor é 

feito de informação, o cara tem que ser jornalista né? tem que partir da informação. 

Mas traduzir a informação pra quem está lendo ou assistindo ou ouvindo é importante. 

E quando você tem essa leveza, isso ajuda pra caramba. Porque uma pessoa muito 

dura, ela leva aqui pro texto, pro rádio e as vezes a informação chega dura do outro 

lado. A pessoa precisa ter leveza pra passar. Qualquer tipo de informação, e leveza tem 

a ver com humor né? a pessoa tem que ser mais leve pra passar... não precisa ser 

engraçada... 

André(33:39): o humor não necessariamente é uma graça né? 
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Elton: isso, mas ela pode ser bem-humorada para passar isso, mas a informação é o 

alicerce é a base ... e uns três ou quatro andares e a cereja do bolo é que seria a forma 

de como você passar né? vou dar um exemplo Evaristo costa: pra mim é um 

apresentador perfeito, assim to falando de televisão né? é um cara que nas notícias 

pesadas e leves ele consegue ter um equilíbrio que não passa uma sisudez absurda que 

se repele da notícia, e também não passa uma graça idiota, quando ele está falando 

uma coisa leve, entendeu!? 

André(34:27): você acha que no esporte, é uma área que flerta muito com 

entretenimento, flerta muito com laser, com o divertimento das pessoas,  esse 

profissional que seja mais duro, seja mais difícil de comunicar, ou comunique mas só 

que com muita sisudez, você acha que ele pode se estabelecer com mais dificuldade? 

Ainda mais nesse mundo de hoje, você acha que isso acaba sendo um problema? 

Elton: tem, ele atinge um público da época dele né!? até pessoas jovens que forem 

dessa forma vai atingir públicos, que estavam acostumados com isso. Mas tem muita 

dificuldade... é claro que hoje a gente pega rede social e todo mundo problematiza 

tudo, todo mundo tem uma teoria pra tudo né? e gera uma discussão que geralmente 

não vai levar a lugar nenhum, porque cada um defende o seu e é uma discussão que 

cada um defende o seu lado e aquilo acaba que se tornando uma guerra virtual e não 

agrega em nada. Muita gente já é assim hoje da nossa relação, de sisudez de defender 

suas opiniões. Mas para o profissional da comunicação, que  tenha essa obrigação de 

prestar serviço ele precisa ter essa leveza, o cara mais sisudo o cara mais duro, ele 

tende a ter mais dificuldade, porque tem gente que é dura no ar, mas no dia a dia é 

leve. Vou citar um exemplo: Mauro Cesar Pereira da ESPN, até na sisudez dele ele leva 

a graça um pouco... 

André(36:00): ele compõe mesmo um personagem assim né?  

Elton: é... ele dá risada, ele é sarcástico, ele brinca também mesmo com a opinião dura  

ele joga uma palavra no meio assim que tona aquilo mais leve então, ate o cara que é 

mais sisudo no ar ele sabe que se ele for 100% aquilo ali, ele já afasta muita gente. 

Mas as pessoas que se afastam delem entende que o perfil dele é aquilo ali. 

André(36:26): essa leveza você leva mais pro lado da performance né? o cara vai 

performar a notícia né? de divulgar e tal... 

Elton: Exatamente...é o jeito dele fazer aquilo, o cara mais duro o tempo todo ele tende 

a ter mais dificuldade no mercado. 

André(36:51): em relação a concorrência...como você observa o mercado? Existe já 

um modelo ideal que na rádio principalmente, o cara que traz a informação e ao 

mesmo tempo tem a leveza, você acha que existe um modelo pronto, você acha que 

as pessoas seguem uma forma? Ou já tem emissoras fazendo, veículos fazendo, 

profissionais que já adequaram a esse modelo!? 
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Elton: até a época ... e como eu vivi a CBN, eu acho que ainda se pega a receita do que 

era feito. Apesar de isso estar mudando ainda acho que a receita é a mesma. A rádio 

sociedade mudou bastante, porque é um público diferente porque foi para FM, e tem 

uma equipe diferente porque tem uma equipe mais jovem e é a rádio que faz futebol a 

mais tempo aqui na Bahia né?  fez copa do mundo desde... sei lá.. Década de 60! Então 

eles mostraram a adaptação mas se você for pegar o modelo de como é feito ainda é o 

mesmo. Aí vem manchete, repórter, o comentarista comenta o que o repórter trouxe, e 

ai vai o comercial e ai volta aquele roteiro que a gente ouvia desde a década de 80, 

quando eu ainda ouço radio, ainda é o mesmo, e isso ainda não mudou. Mudou a 

linguagem, a forma de como é feito ainda é a mesma. O jeito que vai para o ar é 

diferente porque renovou o vocabulário e porque renovou as pessoas que fazem né? por 

exemplo Pedro não fala do mesmo jeito que Martinho Lélis, é bem diferente. Mas o 

Pedro se adequa ao formato da sociedade que a muitos anos já estão acostumados. A 

linguagem não mudou mais tá mudando! a gente sempre vai estar em processo de 

mudança mais a forma de como o rádio é feito ainda, na maioria dos lugares, na 

transamérica, que também é a mesma coisa, manchete e não sei o que...repórter , 

comentarista... continua do mesmo jeito. Porque a forma de fazer radio continua do 

mesmo jeito. 

André (39:00): porque você acha que esse modelo permanece assim!? Você acha 

que ninguém se atentou a isso de fato, ou medo de mudar e não ser aceito pelo 

público? A concorrência já foi consagrada como um modelo que funciona? 

Elton: eu acho assim... os comandos são os mesmos, o cara que é repórter que virou 

coordenador que virou dono de equipe, então ele não meche naquilo ali, acho que 

quem comanda ainda ter nascido desse meio e manter desse jeito e por ter dado certo 

de fato e deu durante muito tempo eles não mudam. E talvez falte na maioria das 

equipes ter alguém que observe melhor o mercado e as mudanças do mercado. O 

público está mudando, as equipes de rádio não têm ninguém que avalia ibope, pô! 

Quem ouve a gente? De 18 a 25 anos? O que esses caras curtem? Futebol 

internacional? Ele gosta de analise tática? Ele gosta da graça? E o cara de 40  a 60 

anos? Ele gosta de que? Pô só noticia tal sem muita graça... não tem nas equipes 

alguém que analise o público que você está atingindo entendeu!? 

André (40:10): você acha que é meio tiro no escuro... está fazendo sem saber 

exatamente o que...? 

Elton: faz! Faz! Porque culturalmente feito assim, então as mudanças eles não se 

atentam... é claro que estamos numa mudança muito mais absurda, sei lá passamos 

década de 60, 70, 80, 90 sei lá, até 2000, do mesmo jeito, a gente pegou uma geração 

agora que tá mudando muito rápido né? a geração smartphone ou as gerações sociais, 

muda muito rápido as pessoas, o público que está ouvindo, a gente na transamérica, 

quando a gente ouvia um cara que mandava mensagem de alagoinhas e na CBN a 

gente recebia da Irlanda, dos EUA, porque o cara ouve pela internet, ouve pelo 

aplicativo da própria CBN, então você entende que porra! Você está atingindo um 
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público muito maior que as áreas do público de Salvador, Salvador conheço ali de “có 

e salteado” e quando você abre esse leque porque as coisas estão muito aceleradas e as 

pessoas se informam em qualquer lugar em tempo real, são vários públicos que você 

está atingindo, e você precisa entender quem você está atingindo ali! Não tem um cara 

que analisa como as Tv principais geralmente tem de analisar o público que ela está 

atingindo. Contrataram Darilio porque? Porque ele é um cara mais jovem no ar, 

pegaram um cara mais jovem, pra fazer um programa mais leve, no horário que todo 

mundo fazia carnificina e tal, e eu entendi que a TV Aratu queria dar uma 

rejuvenescida no seu quadro como a Tv Bahia fez, então elas estão atenta ao que o 

mercado está respondendo, as rádios não. Faz por fazer assim, como uma relação 

comercial pesa muito mais que as rádios não têm um departamento de equipes de 

rádio. Um departamento comercial que vá e que esse cara não serve pra mim porque o 

público que eu atinjo ele não atinge...então o cara não vai ter resultado... 

André(42:25): quem acumula essa função ou acaba que você é o editor também!? 

O coordenador da equipe? 

Elton: acaba, e os próprios repórteres e repórter vende pra qualquer um. 

André (42:34): não tem nenhuma pesquisa assim: nossa esse aqui é meu público... 

Elton: não tem. A CBN tinha, eles tinham anuncio comercial e sabiam exatamente quem 

eles queriam atingir. Eu quero atingir o público AB e Pernambues não vai anunciar 

aqui. 

André(42:50): mesmo que a padaria tivesse a intensão de anunciar eles não 

deixariam...? 

Elton: Exatamente! Tudo bem que no ultimo ano na crise estava assim: vamos qualquer 

coisa né?(risos) mas eles pelo menos tinham uma diretriz de que eles queriam fazer 

assim.. da nova schin a coiadora federação os caras tavam aceitando porque estava 

entrando dinheiro, eles não estavam preocupados com o publico, por isso ate eles 

atingem todo mundo. Se a padaria anuncia aqui e a nova schin anuncia aqui eu vou 

investir em todo mundo. 

André(43:19): mas era uma coisa mais intuitiva que cientifica né!? 

Elton: é, e não é nem intuitiva é a coisa da necessidade mesmo! Da sobrevivência! É 

quase uma coisa primata aí! Venha qualquer um e não tem um modelo tipo o cara pode 

anunciar R$200 reais e pode anunciar R$2000, R$10000 reais não tem um critério. 

“Ah! você tem quanto pra me dar?“ É tipo isso! Então o repórter vai falar duas vezes o 

nome de sua empresa durante o jogo. É negociação mesmo de feira de são Joaquim 

sabe?! Não estou desmerecendo, só que sempre foi assim porque precisam se sustentar 

porque não são equipes próprias das rádios, exceto a sociedade. Você pega um espaço 

e você tem que vender e pagar ali, na sociedade como na CBN era também, era 

terceirizada, era uma empresa, tinha uma empresa, o departamento comercial, você é 
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repórter você vai reportar e você é comentarista você vai comentar! Você é jornalista 

você vai fazer o que foi pago pra fazer! 

André (44:32): você acha que isso interfere na autonomia do jornalista? Na 

dependência dele em relação ao mercado!? 

Elton: na autonomia e na qualidade, na autonomia porque você fica realmente 

dependente daquilo, e na qualidade porque o tempo que você está gastando, pra você 

correr atrás de anunciante você poderia estar se qualificando, se formando, indo pro 

clube, aí você não vai no treino porque você tem que vender, tem que pra rua pra 

vender, então isso interfere na sua qualidade, você faz duas coisas quando na verdade 

você deveria está fazendo uma só. 

André (45:08): você acha que interfere também na visão do público sobre o 

profissional!? A cada gol a cada lance o profissional tem que falar três ou quatro 

comerciais. O profissional que não precisa disso, você acha que isso interfere na 

visão do público sobre o jornalista? 

Elton: interfere, tanto que a CBN se preocupou com isso, a gente foi lá e na 

transmissão a gente e se preocupou com que as outras faziam errado para não fazer. E 

muita gente falava, pô! Tem muito comercial, não narra o jogo, toda hora tem que 

parar pra falar comercial, então o que a gente fazia, blocos de cinco minutos, e nesses 

blocos de cinco minutos, entravam gravados os comerciais, os outros cinco eram só a 

informação.  Não era de minuto em minuto: em oferecimento não sei quem não sei 

quem e não sei quem...então o publico já se incomodava com isso, e atrelava claro o 

comercial ao profissional, tanto que essa historia que aconteceu do Bahia, meio que 

potencializou isso né!? o negocio do jabá, ninguém na CBN com a excessao de Bruno 

que infelizmente, pegou uma viajem, que na epoca era a nova salvador, e que sei lá 

passou um mês, ele entrou na onda, ninguém estava envolvido de lá...tiago, eu, felipe, 

andre, os caras não tavam... 

André(46:41): a radio baiana em geral, quase todo mundo foi né!? 

Elton: Quase todo mundo foi, Bruno era da equipe nossa , mas foi porque na época era 

nova salvador, que tinha uma permuta lá com o Bahia e tal...então o público enxerga 

isso também...como os caras soubesse que se o vitória fizesse todo mundo ia 

também...nao era só o Bahia que fazia isso...então quando a gente consegue dissociar 

isso, você da mais credibilidade. Quando você enche muito de comercial, o cara não 

está ganhando nada, e isso é visão do próprio anunciante, o cara poderia ter seu 

espaço valorizado, dez comerciais num meio de um meio de informação... 

André(47:26): são tantos que é como se não tivesse nenhum né!?  

Elton: exatamente, o cara que está recebendo ele não está nem ligando pra isso, e as 

vezes o cara bota concorrentes. Botam concorrentes no mesmo anuncio (risos) e o cara 

não analisa nem onde ele está anunciando...é porque é amigo do repórter e tal, uma 

autoescola está anunciando com outra, um mercado que está anunciando com outro, os 
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caras nem se preocupam com isso, é mais pela sobrevivência mesmo! E o público hoje 

ele observa muito isso! Na CBN a gente observava muita mensagem disso: “pô eu 

gosto de ouvir vocês porque a gente ouve o jogo”, a gente não fica enrolando, o 

enrolando para eles é ter que chamar o repórter num lateral, porque o cara tem que 

pagar um comercial! É o cara está parado aqui... é um oferecimento de não sei o que! 

(risos) quando que o repórter podia está dando uma informação ali tipo: aproveitar 

que o tempo está parado aqui para dizer que esse jogo e tal, é o decimo quinto jogo, do 

Bahia como mandante seguindo....uma coisa assim... que ele não teve tempo de estudar, 

de entender e é assim que o rádio daqui funciona. 

André (48:54): você entrou em 2008 né? ano que vem você completa dez anos de 

rádio né!? 

Elton: completaria né? Eu comecei na rádio em 2006 e já tenho onze de jornalismo, e 

ano que vem completaria... eu faço um bico aqui na educadora, participo aqui na 

educadora de um quadrozinho de cinco minutos aqui, do multicultura aqui de falar de 

futebol. 

André (49:21): como você vê esses dez anos, que você percebe de transformações 

importantes assim, seja de linguagem de modelo, de formato, o que você percebe 

nesses dez anos que são momentos de marco assim... coisas fundamentais...? 

Elton: Talvez o mais importante deles foi talvez a preocupação maior, com a 

informação que não se tinha, quando entrei no rádio, não se tinha muito isso... 

André (49:47):  você sabe precisar o momento? De quando isso se tornou 

perceptível para você? 

Elton: acho que quando o twitter começou a ser mais popular! 2010... 2011, aproximou 

mais o formador de opinião e o publico né!? muito mais...eu quero falar diretamente 

pra você! No orKut tinha comunidade equipe gol,  você reponde no ar as vezes, e no 

twitter não! E ai você reponde e interage, acho que são marcos importantes, porque 

você leva isso pro ar...antigamente o repórter e o comentarista ele não se preocupava 

com que o publico pensava com o que ele estava falando, e ele não tinha esse feedback 

rápido. Eu sou comentarista eu falo o que eu quiser, a opinião é minha e você não tem 

nada haver com isso, quando você discute com o cara que você está vendo de fora, isso 

te ajuda, não eu vou comentar pra agradar fulano, não vou falar isso porque a torcida 

do Bahia não vai gosta, não por isso, você tem um feedback imediato e você tem um 

termômetro que está na arquibancada, e que está sentindo e isso te ajuda a formar 

opinião também. Será subsidio pra formar opinião e apenas sua, e você tem uma base 

ali, e isso foi uma mudança que percebi muito, eu entrei em 2008 e era só a gente ali, ai 

entrava o ouvinte pra contestar e derruba! Ah! Não vou falar com você não porque está 

sendo tendencioso, o cara na rede social ele fala tudo isso, mesmo se bloquear ele vai 

continuar falando, ele vai dar o recado dele na integra, pode gostar ou não, mas vai 

dar na integra, então acho que isso mudou, muito... muito mesmo...acho que os 

repórteres andam preocupados muito mais com a informação, nas coletivas nem tanto 
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mas eu percebi, quando eu ouço o radio assim eu percebo os repórteres preocupados 

em dar a informação, porque eles sentem meio que pressionados com o público né!? 

Porque se não o cara vai mandar mensagem esculhambando dizendo que eu sou um 

repórter desinformado, que ele sabe mais que eu, ele poderia está no meu lugar.  Eu 

acho que até a geração mais antiga tem se preocupado com isso, eu vejo os mais 

antigos chegarem nos mais novos, pô! Você que assistiu o tal jogo do adversário, por 

exemplo, o que é que tem de desfalque e não sei o que...então estão buscando essa 

relação com os mais novos para ter informação para ir pro ar.  Porque se não são 

engolidos também. Os mais bem informados engolem os menos bem informados, isso 

tem acontecido até com os mais novos, esses dois pontos, principalmente o primeiro, 

desde o meu primeiro dia de radio e o ultimo se eu pegar assim...sao dois diferentes 

totais, de exigência do público até...naquela época já existia porque quando você abre 

espaço pro telefone para o cara ligar, automaticamente você já está tendo ali um 

feedback em tempo real pra tentar ouvir, mas muita gente que ligava era gente que 

queria pedir música, fazer chacota, pra aparecer...e quando o cara vai pra rede social, 

ainda é uma minoria, mas uma minoria que esta crescendo, digamos que é 60 a 40 

hoje, uma minoria, 40 %,  o cara já vai com muito argumento, pra citar um exemplo 

ontem mesmo, eu postei um vídeo explicando as transformações ofensivas do Bahia e 

eu argumentei pra ele tentar explicar porque o Bahia mudou tanto, era o time vertical e 

agora enrola pra caralho, aí ele deu o argumento dele e tal, e falou e botou um vídeo.. 

e ai veio um cara com um “freni” botou um freni do jogo do Bahia, o cara se 

preocupou em botar um freni do jogo, ele teve uma leitura do jogo, que Edgar junior 

não esta ajudando o Bahia e ai fui olhar e pensei: esse cara deve ser engenheiro... 

torcedor do Bahia ( risos) BBNP, os caras né nem... e você vê que os caras estão muito 

informados e embasados, e ele te prova que ele está embasado, não é: ah! Eu acho que 

Edgar junior tem que sair, porque antigamente era assim, ah! Esse cara é ruim , tem 

que sair, porque tem que ser titular.. porque ele não sabe cobrir o lateral, então o 

publico hoje está muito, muito bem informado. 

APÊNDICE G – Entrevista com Luiz Teles, editor coordenador de esportes do 

jornal A Tarde. Realizada no dia 22 de setembro de 2017. 

André: Minha primeira pergunta é ... queria que você contasse um pouco sobre a 

sua trajetória profissional de repórter até você chegar nesse cargo de 

editor/coordenador... quais foram as experiências que você passou... Quais foram 

as promoções ao longo de sua carreira... desde a faculdade até o cargo que você 

ocupa hoje. 

Teles: tá... tá... conto como comecei na faculdade? 

André (0:30): pode sim...desde o seu interesse por esporte e tal.... 

Teles: certo...eu queria ser atleta e ao mesmo tempo eu cursava engenharia civil e 

quando eu vi que eu não teria futuro como atleta eu resolvi trabalhar com alguma coisa 

relacionada ao esporte. Nesse caso o jornalismo esportivo sempre me agradou...apesar 

de fazer engenharia eu considerava que eu tinha um texto consideravelmente razoável, 
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pelo menos tecnicamente correto, e achava que era um bom campo pra trabalhar 

porque eu não via de uma maneira geral as pessoas que já estavam no mercado como 

realmente qualificadas para isso. Entrei na faculdade de jornalismo já com o intuito de 

ser jornalista esportivo... me deparei com uma faculdade não preparada para trabalhar 

com um jornalismo especializado...de uma maneira geral e especificamente com 

esporte. Se trabalha de uma maneira muito rasa o jornalismo especializado na 

Facom... e na época só tinha a Facom de jornalismo...hoje melhorou... e hoje também 

se consegue direcionar outros jornalismos especializados por meio de disciplinas 

optativas, diria assim... você estuda-se política, estuda-se economia...estuda-se 

tecnologia...e por aí vai... e de uma certa maneira você consegue direcionar, mas na 

minha época praticamente não tinha nada disso. Tudo que eu fiz foi direcionar meio 

que autodidata e direcionando todas as disciplinas para o esporte. Então qualquer 

trabalho que eu fazia eu tentava que fosse... semiótica, estética, ética... o que fosse...eu 

tentava colocar os esportes como tema, como texto e explorar uma coisa a partir dali. 

Foram quatro anos que trabalhei dessa maneira, eu fui bolsista de pesquisa também... 

meu projeto também já tinha haver com esporte... eu trabalhava com globalização, TV 

e esporte... essa tríade... com a professora Livie Sovique...era bolsa pibic... o grupo era: 

“globalização em seu lugar” o grupo de pesquisa...e eu trabalhava especificamente 

como o esporte foi influenciado pela globalização e como tema especifico de 

comunicação trabalhava a influência da Tv... 

André ( 03:17): mas isso que você falou né? Você sempre buscando incluir o 

esporte... 

Teles: isso...sempre incluir o esporte nas coisas…meu primeiro estágio foi na rádio 

sociedade, era ume estágio em Jornalismo. Mas era próximo do horário de programa 

de esportes que era meio dia... então quando eu fui lá.. já disseram: não! Não! Uma das 

coisas que você tem que fazer é dar as ultimas noticias do esporte pro pessoal! Aí eu 

disse: Beleza!, então... “vamo que vamo”   (risos) aí fazia a produção de jornalismo...” 

jornal A4” mais a parte de esporte desse jornal... as últimas de esporte... para eles 

cantarem na hora também ne!? Para mim estava ótimo! Não se podia estagiar naquela 

época em jornal impresso que era o que eu queria... e aí surgiu uma brecha na 

“Tribuna da Bahia”... já para....aí ... desculpe... regularizaram...o estágio... só que ao 

mesmo tempo que surgiu uma brecha no Tribuna da Bahia eu trabalhava lá...e fui 

contratado... entrei como...estagiário digamos assim... mas fui contratado em uma 

semana... literalmente uma semana fui contatado! 

André ( 04:23) você ainda era estudante né!? 

Teles: ainda era estudante...e.... basicamente meu trabalho não era de repórter...eu 

trabalhava como subeditor.. e ... trabalhei na Tribuna da Bahia por três anos...ah... 

editando né?! Praticamente.... o que não vem ao caso.. não sei se falo o que acontecia 

por lá.. ( risos)  

André (04:44) .... (risos) precisa muito não.... 
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Teles: ...mas editando, escrevendo bastante coisa...ganhando experiência né!? Ah... e 

em 2002.. foi... final de 99... no final de 2002 eu fui chamado pra trabalhar no Correio 

da Bahia como repórter especial e setorista do Bahia... 

André( 05:05): você já tinha formado!? 

Teles: já tinha formado... 

André (05:08): formou em que ano!? 

Teles: formei em 2000.. 

André( 05:13) : aí em 2002 você foi setorista do Bahia?! 

Teles: isso...me formei no final de 2000...aí fui ser setorista do Bahia e repórter 

especial né!? E fazia outas coisas além do Bahia também...era uma matéria especial 

por semana e mais o setorismo do Bahia. Era a minha rotina lá. E fiquei no Correio 

por três anos...e lá uma empresa mais organizada, mais séria eu tive uma oportunidade 

de desenvolver mais... apesar da linha  editorial ser muito.. vamos colocar assim... 

quadrada... 

André (05:52): você fala... antes da reforma do Correio né!? 

Teles: isso, antes da reforma do Correio...exato! então o que eu praticamente fazia era 

relatórios de treinos do Bahia e Vitória, claro eu tentava sair disso aí... mas o que era 

solicitado a mim...pelos meus editores era: como foi o treino...era uma coisa um pouco 

mais... antigamente era o que acontecia:  como foi o treino? Quem fazia gol no treino? 

Quais são as dúvidas do treinador...? não tinha essa pegada de jornalismo esportivo... 

que se tem hoje...a leitura era outra...e nesse meio tempo também entrei no mestrado.. e 

de novo com o tema.. trabalhando analise de discurso... mas o subtema era esporte de 

novo... tv... e minha monografia de conclusão de curso é importante dizer que foi um 

manual de transmissão ao vivo...era um manual de transmissão ao vivo para jogos de 

futebol e dei profundidade nisso no mestrado com... fazendo a análise de discusso das 

transmissões ao vivo de futebol na TV. Meu mestrado durou dois ano e meio eu conclui 

ele com o meu fim juntamente com o Correio da Bahia, porque eu tive que sair do 

Brasil por quatro anos...em 2005 eu pedi demissão, conclui meu mestrado e fui morar 

por quatro anos no Canadá. Então vinha de uma carreia consolidada, tinha inclusive 

recebido um convite pra trabalhar aqui no A Tarde...em meados de 2005...início de 

2005 na verdade...fevereiro de 2005...no lugar de Zé Raimundo...que tava indo pro 

exército  e indo pro lugar dele aqui, só que com eu já sabia que ia pro Canadá não 

peguei...então minha carreira parou 2005 a 2009... 2009 eu retorno do Canadá pra cá 

querendo trabalhar com edição... sempre gostei de trabalhar com reportagem mas 

sempre me senti melhor com edição mas o mercado nãos e abre assim né!? Então 

depois de um tempo fui contratado aqui pra trabalhar na reportagem por conta da 

Copa eles abriram vagas para a Copa, Nelson saiu para a “Folha” a vaga dele abriu e 

Nelson era um cara que editava aqui né!? Nelson Barros Neto então via-se nessa vaga 

de reportagem uma possiblidade de chegar a edição de uma maneira mais concreta né? 
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Digamos assim... rápido né? É uma possibilidade concreta né que isso 

acontecesse...então o processo foi super rápido...aconteceu de uma maneira muito 

rápida...porque mudou também o editor coordenador, abriu uma vaga, criaram a vaga, 

na verdade duas vagas de edição e em três meses eu já estava editando... então de novo 

foi muito rápido o processo e eu comecei ... como subeditor e era o que eu realmente 

gostava de fazer... fiquei quatro anos como subeditor... não! Cinco anos como subeditor 

até que o coordenador editor saiu... nesse meio tempo a gente fez uma cobertura a 

distância de olimpíada...uma abertura em volta de copa do mundo...fizemos um 

trabalho especial pra copa do mundo... é um trabalho pensado, quase três anos de 

trabalho! Muito pensado, copa das confederações locais também...mas o projeto da 

copa do mundo foi muito bem pensado a médio-longo prazo... 

André (11:01): você está com quantos hoje?! 

Teles: quarenta... 

André( 11:05): Você então é coordenador desde ? 

Teles: 2015 

André(11:11) a segunda pergunta é o seguinte: em geral como funciona o sistema 

de promoção de repórteres para editores aqui no A Tarde?! Como é que é feito!? 

Geralmente é da própria equipe que vocês puxam...vem gente fora do mercado? E 

por qual das opções, o porquê da escolha?! 

Teles: Cara, sempre na minha opinião como coordenador a intenção maior é sempre de 

subir alguém da casa, mas isso depende de muitos fatores...depende de perfil de quem 

você tem na reportagem... depende... sobretudo do perfil eu diria...acho na verdade que 

o sistema de produção ele é de uma maneira geral do mercado ele é feito de maneira 

errada...acho que há uma diferença muito grande de um trabalho de repórter para 

edição e a maneira de se promover um repórter é mandando ele pra edição e não 

deveria ser assim...deveria promover um repórter que tem a reportagem no sangue 

dentro da própria reportagem...passando de repórter.. um... dois... três...fazendo ele ter 

mais visibilidade, trabalhar de maneira mais especifica da sua área de atuação, seria a 

melhor maneira de promover um repórter que não tem talento ou que não tem vocação 

pra ser editor. Trabalho de editor é muito diferente de trabalho de repórter...tanto 

assim que eu vi que eu quero trabalhar com edição...no meu caso de repórter... eu não 

quero a mais ser repórter especial, não queria trabalhar com reportagem...eu julgo 

mais ter talento, mais vocação pra ser jornalista editor... isso é um problema... eu vi 

acontecer com vários outros repórteres e etc.... aqui no momento que tive que 

promover, que puxar um repórter, uma pessoa para a edição... naquele momento eu 

não tinha ninguém maduro o suficiente para assumir a edição. Daí eu resolvi trazer 

uma pessoa de fora... entre aspas de fora, mas um ex-funcionário da casa, uma pessoa 

que já tinha trabalhado aqui e tinha ganho experiência fora sediando jogos, já tinha 

trabalhado com edição então... e não promovi ninguém. Mas se eu tivesse uma pessoa 

com esse perfil na equipe madura o suficiente eu teria promovido. Tanto mais tarde que 
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quando Eliano saiu por demissão por cortes quem eu promovi pra ser editor nos finais 

de semana foi uma pessoa da casa, já mais madura que foi Ricardo.  

André ( 14:09): Entendi...então você avalia muito que depende do critério do 

próprio momento né? Dos repórteres que estão disponíveis... do momento que eles 

estejam... 

Teles: sim! Mas acho que sobretudo... pensando nisso aí... acho que as empresas de 

comunicação, as empresas de jornalismo teriam que pensar isso de uma outra maneira. 

Porque o normal é promover a pessoa de mais tempo na casa...mais experiente...mas 

nem sempre essa pessoa tem vocação para ser editor. 

André (14:46): é... quando você fala perfil... perfil de editor... quais as habilidades 

que você julga assim fundamentais para um bom editor? O que ele precisa ter 

para ser um bom editor? Na verdade, não precisa necessariamente as duas coisas... 

pode ser um edito coordenador e um editor de fechamento. Quais as qualidades 

que você observa serem fundamentais!? 

Teles: conseguir enxergar o todo né? Escalonar... escalonar não! Colocar 

prioridades... saber colocar as prioridades em relação aos assuntos a serem 

trabalhados, conseguir dialogar adequadamente com a equipe inteira desde a 

“diagramação” ao fator reportagem, arte e a reportagem dentro da própria editoria... 

acho que isso aí é o básico do básico né!? Na nossa edição. E aí há uma diferença 

entre o papel de editor coordenador e editor fechador ou subeditor, o editor 

coordenador ele precisa pensar mais em médio a longo prazo também né!? Ter 

habilidade de tratar com níveis superiores, no caso... as vezes negociar pagina, 

aumento de espaço...ou uma abertura que você ache que precise de investimento do 

jornal, maior, ou tentar de alguma maneira solidificar uma linha editorial... ele pensa 

de uma maneira mais macro assim...ao passo que o subeditor ele ta mais focado no 

fechamento do dia a dia mesmo, basicamente eu veria isso como diferenças. 

André (16:40): certo... é o quanto de uma habilidade criativa de um profissional 

para formular um título seja necessário para um editor? Esse é um traço muito 

importante? Media importância?   Você acha que é fundamental para ele poder 

ser um bom editor? Enfim... 

Teles: não acho fundamental não...acho importante, mas não acho fundamental. Acho 

também assim acho que vai muito além da linha editorial do jornal...para o Correio da 

Bahia por exemplo é muito importante...para o “Massa” é muito importante...para o A 

Tarde não. Hoje. Da linha editoria do A Tarde hoje. Então... assim, depende muito da 

linha editorial do jornal e depende muito do que é solicitado pela chefia de jornalismo. 

É muito discutível isso...na minha visão como editor coordenador eu gostaria de estar 

trabalhando títulos de uma maneira mais leve ou páginas mais gráficas né!?  A gente 

trabalha com isso aqui..., mas geralmente a gente trabalha de uma maneira mais 

gráfica o jornal... que case tudo assim... que case foto com mudar com o estilo de 

texto...conforme a gente muda o título também..., mas não é só título, vai muito da ideia 
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de que tá por trás daquela reportagem né!? Ter uma ideia diferente do normal, a gente 

terminando mudando e fazendo um título diferente do normal, na imagem diferente... 

André( 18:15) mas você acha que não é tão fundamental então...?Ou pelo menos 

hoje você avalia que no A tarde não é fundamental... 

Teles: ...isso.. no A Tarde não é fundamental... 

André( 18:23): pensando na editoria como um todo como você avalia assim? No 

espaço do esporte, não necessariamente vinculado ao A tarde...pela sua experiência 

no esporte, você acha que importante, pouco importante... 

Teles: do que do título!? 

André( 18:35):  é...do título...pensando no título criativo...ou uma boa sacada 

assim... 

Teles: Eu acho importante, eu acho importante....eu já tinha dito.. ( risos) é diferente... 

eu acho importante mas não acho fundamental... 

André (18:52): Quais são as principais diferenças observadas por você na 

linguagem de editorias de esportes e nas demais...? o que você percebe de diferente 

na linguagem? É mais permitido no esporte do que nas outras editorias não tem... 

ou que o esporte... 

Teles: tem muito mais liberdade... muito mais liberdade...eu me sinto com 100% de 

liberdade pra trabalhar, é claro que eu não vou atropelar o que o jornal já tem ou a 

linguagem que o jornal já carrega né? Mas a gente tem liberdade pra moldar isso, 

acho que o caderno dois tem um pouco também...mas me sinto bem livre pra trabalhar 

um título diferente...fazer gracinha, fazer piada, vejo com bastante liberdade. 

André (19:53): você acha que o esporte acaba tendo mais aqui no A tarde do que 

nos demais? Ou acaba sendo igual pra todo mundo? A linguagem no nível de 

esporte assim...você acha que é mais fácil do que...as demais? 

Teles: eu diria que tem mais liberdade... 

André( 20:12) você acha que por que assim...? como você julga esse processo!? 

Teles: eu acho que... por um certo distanciamento... eu diria falta de conhecimento da 

área em relação as chefias, etc. são poucos que conhecem realmente como funciona 

uma editoria de esportes quais são as necessidades, quais são as necessidades dos 

leitores.. etc...então mexe-se pouco... confia-se muito.. confia-se muito por exemplo no 

meu perfil ou no perfil de quem chega a coordenação, é claro vão estar observando, 

vão ter feedback de leitores pessoas que conhecem de outras editorias e ajustes a serem 

feitos...mas eu enxergo que essa liberdade é muito por conta disso assim...não se ter 

confiança de direcionar como acontece numa editoria de política, de economia, então 

assim, eu me sinto duplamente responsável por manter uma linha, manter aquilo 
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funcionando corretamente, por conta disso, agora ganho essa liberdade de trabalhar 

da maneira que eu quiser... 

André( 21:32): ... entendi... é... quanto dessa liberdade vocês acabam utilizando 

para um conteúdo mais humorístico? Assim ... mais espaço com humor... pra fazer 

piada, uma brincadeira, um trocadilho!? Quanto vocês permitem de humor?  

vocês acompanham isso? É um processo natura? Vocês geralmente cobram pra  

que tenha essa cobertura? 

Teles: quando eu tinha um caderno, a gente trabalhava bastante isso...nao bastante 

mas com mais frequência...vamos dizer que pelo menos duas ou três vezes por semana a 

gente tinha uma matéria “engraçadinha” vamos colocar assim....mas que quando a  

gente foi pra “dentro do caderno” e hoje tem duas páginas e meia média por dia para 

tudo, muito mas muito raramente eu trabalho com mais humor... é muito raro...  

André( 22:19): mas vocês é só a matéria ou título...? 

Teles: título... é muito raro... muito raro...ficou mais duro... eu preciso passar o mínimo 

de várias informações por dia, o espaço menor me corta, me tole nessa possibilidade 

muitas vezes... eu vejo que daqui a um tempo isso vai voltar a ser necessário, eu torço 

para que a linha editorial me permita não trabalhar mais com esse factual geral que eu 

ainda tenho que trabalhar..mas enquanto eu tiver que trabalhar o factual geral... de 

todos os esportes, de vários clubes de várias notícias e tudo de esportes .. eu não 

consigo trabalhar esse conteúdo dessa maneira mais solta digamos assim. 

André (23:25):  você obviamente, preferiu o último modelo né? Modelo com mais 

liberdade... 

Teles: sim! Com mais espaço, e que eu tinha mais tempo pra pensar...trabalhar 

matérias mais originais, mais especiais... hoje não é só isso né? Não tem equipe para 

fazer isso... hoje minha equipe sou eu e mais quatro pessoas...um outro subeditor que 

está acumulando o setorismo do Bahia, eu só tenho dois repórteres e um 

estagiário...então eu não tenho equipe o suficiente para trabalhar matérias especiais, 

espaço tem pra trabalhar uma imagem boa... e é muito complicado assim...e eu compito 

com outras editorias dentro do caderno...tenho as páginas mas posso não ter por 

exemplo: ... não! eu preciso de uma página totalmente limpa. Sempre entra publicidade 

e se não entrar eu vou perder...então pedir pra que se produza um material do tipo com 

mais frequência ou pensar nisso com mais frequência é uma carga a mais de trabalho 

que nesse momento com o grupo que eu tenho meio que seja complicado. Outa coisa 

que posso colocar aí que é importante é o perfil dos meus repórteres hoje também não 

me deixe trabalhar mais dessa maneira. Eu tinha um perfil de repórteres há dois anos 

que eu poderia trabalhar dessa maneira...e eu tinha um caderno também... mas hoje eu 

não tenho mais...então é um fator importante eu  diria aí...meu perfil de reportagem 

também não me permite eu diria aí.. 
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André( 25:09):  você acha que o fato do caderno  ter sido anexado pra dentro do 

jornal em si né, isso também mudou um pouco a linguagem? É um fator que 

contribui pra uma linguagem mais próxima da outas páginas, ou uma linguagem 

não tão humorística ou tem um fator mais...? 

Teles: sim! Em nível pequeno, não necessariamente, mas nunca foi pedido pra mim... 

mas eu vejo uma necessidade de adequar... também não tenho mais o caderno...não 

posso trabalhar uma capa por exemplo...eu não trabalho mais uma capa... esses 

momentos mais de humor...mais leves eles geralmente têm a capa como gatilho vamos 

colocar assim...então... 

André (26:06): Certo... é... essa pergunta você acabou respondendo mais se você 

quiser acrescentar...mas existe algum estimulo da redação para que os títulos de 

humor sejam utilizados no esporte?  

Teles: não... não necessariamente. Acho outra coisa que é importante colocar que 

influenciou bastante nisso é de tomar uma decisão editorial aqui...por conta da 

limitação de espaço, nos tínhamos seções a dois, três, quatro anos atrás que 

contemplavam esporte educação, esporte participação né? Esporte lazer...e o esporte 

amador e local...coisas que não estão no topo de visibilidade  ou até que não são 

consideradas as vezes esportes.. né!? Mas tirei todos esses conteúdos da parte do 

esporte, não tenho mais espaço. Esse conteúdo passou para a página de cidade. E era 

um conteúdo que eu conseguia trabalhar o humor... 

André( 27:03): era uma coisa que você inclusive sempre gostou né?! Imagino a sua 

dor... 

Teles: é ...exatamente... pra mim é muito complicado ainda mais tomar essa 

decisão...hoje só consigo tratar isso aí dentro do meu caderno quando tem relevância 

esportiva...pros esportes de alto rendimento, esporte escolar eu só consigo trabalhar 

dentro de um contexto de jogos escolares nacionais...ou que eu consiga trazer... “ ó 

esses são os nossos atletas que devemos ficar de olho no futuro...” mas não por ser 

esporte escolar apenas esporte escolar....é a mesma coisa em relação ao esporte 

participação né?  Esporte da galera da caminhada, a galera do esporte do fim de 

semana, ou faz esporte por saúde.... então só consigo trabalhar esse conteúdo ou 

quando ele tem um resultado que possa ser mixado com esporte profissional ou um 

fenômeno assim, eu digo fenômeno um recorde, ou um menino que bateu recorde e que 

mandou dos livros dos recordes, tipo: cesta de mais longa distância... 

André ( 28:22): tem que ser uma coisa que puxe para o excesso... pra cima.. 

Teles: exato! Ou... me deu branco agora, o do velhinho que corre salvador-feira de 

Santana (risos) esqueci o nome dele agora...conteúdo desse tipo que são acêntricos que 

eu consigo puxar aí né? Mas de uma maneira geral tudo isso está indo para o caderno 

de cidades... 
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André ( 28:48) : não precisa ser necessariamente dessa época né...tanto da sua 

carreia, quanto do aqui no A tarde, enfim...ou da carreira como um todo... você 

lembra de um bom título humorístico que você fez ou que alguma coisa que você 

aprovou e de momento.... 

Teles: Ah! Vários.... de Bahia e Vitória... um título que....meu não né, foi da edição... 

mas foi de Marcio, Zé Roberto... zé Roberto veio pro Bahia e passou três ou quatros 

meses não tinha nem gol nem assistência...o de zé Roberto foi bom... a gente trabalha 

brincando muito com filme, fazendo trocadilho com os títulos de filme, usa as capas os 

pôsteres...tinha o “ilha do medo” eu gostei bastante, que era o Esporte e a ave do 

esporte e o Vitória, o Vitória ia jogar contra o Esporte lá,  e o Neto Baiano, combinou 

que ia fazer gol... e aí tinha .. são coisas desse tipo assim...especificamente não consigo 

lembrar de muitos não... 

André ( 30:04) : você lembra de um título que relacionou com humor  e acabou 

não sendo bem aceito pelo público? Que teve uma reação negativa, teve uma 

resposta exagerada, ou mais calorosa assim...? 

Teles: não... não... calorosa não. De reclamação não. 

André (30:24): e positiva assim...? respondeu bem... pô gostou...ou teve boa 

aceitação... 

Teles: essa de zé roberto a gente recebeu bastante... (risos) na imprensa, aparece 

bastante! Teve um que foi legal também que foi um jogo que o Brasil ganhou, Neymar 

fez um gol de pênalti, e bateu um pênalti muito ruim, muito ruim!! Aí colocou assim: um 

no gol e um na lua! (risos) e o título era só esse e a gente colocou duas fotos dos dois 

momentos do pênalti...e aí circulou na redação do esporte tv... sempre acontece... 

sempre mostra algo especifico... Positivamente acontece bastante...e tem esses 

programas... sporte tv .. talvez seja legal colocar na redação do stport tv que trabalha 

com as manchetes, trabalha com assuntos do dia de acordo com as manchetes dos 

jornais...e dos sites, etc! e aí, interessante porque eu gosto muito de medir a qualidade 

do trabalho do dia de acordo com quando eles passam coisas da Bahia, eles passam o 

que a gente colocou ou o que ocorreu e colocaram ou se dão relevância ao que a gente 

colocou acho isso interessante! 

André ( 31:43): você acha que geralmente o título humorístico ele tende a ter mais 

uma resposta do público mais do que o título convencional!? 

Teles: Sim! Sim!  

André: (31:51): porque você acha isso!? 

Teles: porque circula mais...hoje ele circula mais...por exemplo em redes sociais...então 

quando a gente trabalha um titulo que tem uma capa tem uma página mais trabalhada, 

ela circula mais, tem mais retorno, não retorno direto em venda eu diria, mas um 

retorno de circulação da notícia... 
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André(32:17) vocês pensam isso na edição: “pô, vamos pensar isso, porque isso vai 

ter circulação...” ? 

Teles: não... não necessariamente, eu penso.. “isso vai dar” mas não penso que isso vai 

fazer o dia porque .. por todos os outros motivos que já dei anteriormente, eu não 

consigo fazer isso...não tenho como produzir matérias originais pra trabalhar aqui o 

tema... não tenho...pessoas e espaço suficientes pra fazer isso... mas... 

André( 32:54):  mas geralmente assim... você pensa: “pô eu tenho que pensar 

numa coisa que tem que dar circulação” ou  “fiz esse título, isso aqui vai dar 

circulação”? 

Teles: a segunda opção... fiz esse título...quando casa.. de...quando da tempo... de ...vir 

o título certo, do assunto permitir o humor, a gente trabalha. 

André (33:21) : você acha que é possível afirmar que as vezes de uma boa sacada 

humorística ou de um bom trocadilho, ou uma situação ou próprio título que você 

tem na cabeça, é possível pautar uma reportagem esportiva? 

Teles: sim totalmente! 

André ( 33:38) : você lembra de alguma situação assim que você... a matéria veio a 

partir de uma brincadeira, isso aqui é uma piada, e vai virar ... ou isso aqui vai 

virar um título e isso vai dar um bom ... vamos investir aqui nesse gancho de 

reportagem! 

Teles: bom... eu não sei... é difícil...lembrar por exemplo assim... torre gêmeas...quando 

tava o Souza e.. quem era o outro...  não era júnior pipoca..( lembrando) acho que era 

Joel... várias! Não consigo lembrar aqui.. mas por exemplo... o próprio Zé Roberto.. o 

título veio depois de pensar na pauta.. mas uma vez que veio o título, a pauta toda, o 

texto todo funcionou segundo isso e é muito, muito normal isso acontecer!  São vários 

caminhos né!? As vezes a gente tem uma foto, que saiu engaçada, ou sai engraçada, ou 

com a possibilidade de se fazer humor em cima daquilo, e ai muda toda a pauta, 

sempre que a gente tem a oportunidade de fazer a gente faz, no passado isso acontecia 

mais frequente. 

André( 34:52):  como você observa o grau de prestigio entre as editorias aqui no 

jornal A tarde? Quais as editorias que você tem mais prestigio? Como um 

todo...prestigio assim... de estampar manchete, ter mais destaque... você acha que o 

esporte está entre as mais prestigiadas, os menos, ou o mesmo estágio!?  Como 

você enxerga? 

Teles: sem dúvida nenhuma a editoria prestigiada aqui é a política, diria que a 

economia vem em segundo lugar, e o esporte tem o seu espaço...todo dia praticamente 

tem esporte, espaço na capa, o esporte nas segundas-feiras e nos pós jogos  tem espaço 

na capa com foto, espaço destacado geralmente, já foi mais contemplado, mas de novo, 

por uma situação que o jornal teve, por um outro momento também e até a própria 
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editoria num outro momento nós estávamos, a pouco tempo com dois mega eventos , 

dois maiores eventos esportivos do mundo, os mais importantes do Brasil,  e salvador 

teve participação importante, Bahia teve participação importante né? Então o esporte 

ganhou muito espaço importante durante esse período aí...durante os últimos quatro ou 

cinco anos por conta desses eventos também, ta difícil medir aí pra o que ta 

acontecendo hoje com relação a capa, mas eu acho que continuamos com espaço, é 

muito raro nos não termos espaço na capa  do jornal nem que seja pra uma chamada, e 

geralmente nós temos uma chamada com foto. 

André (36:38): é costume estampar manchete? 

Teles: muito raro, muito raro. Mas sempre foi. A não ser um momento de título, um 

momento de rebaixamento, um momento em que o esporte se misture com outras 

editorias, como aconteceu muito durante a copa, ou as olimpíadas, então assim, fora 

isso é muito raro, o esporte sozinho emplacar manchete. 

André: (37:12): é.. Você falou... já se nesse momento que já ta mais difícil e 

tal...mas fazendo assim até antes né, da existência do caderno e tal, você conseguiu, 

mensurar quantos títulos humorísticos haviam por edição no caderno? Vocês 

faziam essa contabilidade? Vocês tinham um número mínimo?! 

Teles: não, não...nunca foi pensado dessa maneira. Mas eu diria pra você que quando 

tínhamos um caderno maior, o que variava de quatro e seis páginas, a gente tinha 

talvez um por dia, não exatamente com objetivo de se fazer humor, mas era uma coisa 

mais leve. Era coisa de uma palavra só, era uma coisa que.... era uma sacada, sacou!? 

Era muito mais relacionado talvez a criatividade, de se mostrar: tivemos uma sacada! 

Não exatamente com o perfil do humor, mas que você pode com certa leveza, 

contabilizar... 

André ( 38:15): você acha que talvez mais de um seria muito para um caderno?! 

Teles: não, não... nem sempre a gente consegue levar tudo nessa...nunca foi um 

direcionamento do jornal e nunca foi um direcionamento da editoria. Quando eu não 

era coordenador por exemplo, mas sempre foi um pedido de se usar matérias originais, 

que se possível criatividade para se possível se diferenciar da corrente, e não 

necessariamente essa criatividade se levava ao humor, as vezes era pautada a 

criatividade em relação a análise de número, analise tática, ao que se misture com a 

excentricidade 

André( 39:15): em relação quando vocês usavam o título humorístico, uma coisa 

assim mais leve, mais engraçada, como os outros editores e os outros repórteres 

viam o esporte?! Você acha que existia algum estranhamento, por ser uma 

linguagem mais humorística, mais solta? Do que por exemplo política, cidade..., ou 

entendiam que aquilo ali era um espaço... 

Teles: não, de novo, o esporte sempre foi visto muito com essa liberdade...sobretudo, 

não só aqui no A tarde, mas diria sobretudo eu diria que depois de 2002 mais ou 
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menos, nessa virada de século, acho que passou a trabalhar com mais leveza, as 

matérias de esporte. Grandes jornais passaram a trabalhar dessa maneira, meio que 

influenciando uns aos outros, acho que “O Lance” tem grande responsabilidade nisso, 

o próprio Gazeta Esportiva, e o próprio crescimento dos jornais populares, de uma 

maneira geral todos eles carregam, deram um pouco de influência para mudar essa 

maneira de se tratar o jornalismo , do jornalismo esportivo se portar em relação aos 

demais...mas acho que só colocando André, acho importante que não é só do 

jornalismo esportivo, acho, de uma maneira geral,  as páginas especializadas, exceto 

economia  e política, elas passaram a mudar, cultura por exemplo você vai enxergar 

isso, até paginas que tratem mais sério, automóveis você vai ver isso...imobiliária você 

vai ver isso,  agora depende do assunto que você ta tratando. Se você tratar de política 

isso vai acontecer menos, economia acontece menos, caderno de emprego tende 

acontecer menos. Quando tinha polícia acontecia mais, dependendo do que era o 

assunto também...se o assunto era muito bravo, depende muito do que se está tratando, 

se cabe a leveza em jornalismo especializado ganhou essa autorização...e é um 

fenômeno do novo século. E não só de impresso, de geral.  

André: (41:49):  é...ainda assim, quando tinha o caderno, você falou muito desse 

novo momento, mas quando tinha o caderno vocês contabilizavam furos também!? 

Tipo: “nós precisamos de tantos furos por edição.” Como funcionava isso!? 

Teles: não se contabilizava assim, mas era uma ideia de Marcelo que eu fazia e com 

márcio que a gente fazia um monitoramento dos jornais locais, e a gente fazia uma 

competição de matérias que eram “furo”, matérias originais, e meio que a gente fazia 

um boletim por semana meio que assim, a gente ia contabilizando ao longo da semana 

e via o que tinha dado e se foi satisfatoriamente. O objetivo era trazer matérias 

originais todos os dias e furos que eram sempre que possível, mas não aceitava tomar 

furo de outros veículos impressos, e existia uma tolerância a veículos não impressos. 

Mas nosso objetivo era zerar esses furos de outros veículos e conseguimos eu diria, 

passou ali em 2012 quando eu tava o Daniel Doria no setorismo do Bahia, que de onde 

vem mais furo, tinha você como reporte especial, e tava Moisés no Vitória e que a gente 

passou, a cobrar mais deles, de terem mais fontes, mais penetração, a gente passou a 

dar todos os furos de reportagem.... era muito raro a concorrência impressa ou mesmo 

a concorrência não impressa dar furo no lugar da gente, também podemos dizer que o 

que é q é furo? O cara sair dizendo: Ah! o Bahia, ta contratando não sei quem... não dá 

saindo especulando, especulando...uma hora eu vou acertar! Sendo mais assertivo, 

sendo mais preciso, trabalhando jornalisticamente, corretamente né!? Sem apenas 

dizer... Ah! Uma fonte passava pra gente, olha, isso tá “acontecendo, não tá 

acontecendo...a gente confia nisso? É!” Isso não era o suficiente pra dar a reportagem. 

A gente tinha que conseguir falar com o cara, falar com o empresário do cara, 

aconteceu muito isso durante a copa, tinhas as fontes né!? Não era o suficiente aquilo, 

pra gente cercar e cravar, assuntos que eram mais ...frágeis, vendo do ponto de vista 

politico, econômico...a gente tinha que trabalhar...mas eu diria que praticamente não 

foi furado em relação a copa do mundo não foi furado, em relação a olimpíadas local a 
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gente não foi furado, pelo contrário, só a gente na frente de tudo! Sempre quando teve 

jornalismo investigativo, matérias investigativas, a gente também sempre saiu na 

frente...isso durante o tempo trabalhou-se muito assim. Hoje eu não tenho mais como 

trabalhar assim... hoje eu perdi mais essa verba com o repórter investigativo, eu 

consigo fazer isso monitorando, mas não consigo mais por exemplo... furo é muito raro! 

No Vitória, politicamente, as vezes eu consigo. Mas no Bahia eu não consigo mais 

politicamente.  

André ( 45:32) : é... o Bahia ficou fechado né!? 

Teles: é... mais eu perdi meus repórteres que eu tinha, isso Daniel Dória que é 

subeditor, que é editor fechador, quem tá fazendo isso, ele tem as fontes dele, mas é 

diferente, ele está preocupado com outras coisas, não ta preocupado só com 

isso...então é mais complicado... 

André (45:54):  quando você fala em matérias originais, que vocês também 

contabilizavam, vocês contabilizavam muitos furos, mas também originais, os 

originais por exemplo, a sacada, entrava nesse...? 

Teles: sim! Sim! É exatamente isso, matéria original era tratar, o assunto do dia para 

além do factual. Então era conseguir buscar uma sacada no que estava acontecendo no 

dia...conseguir visualizar um contexto geral daquela semana, um personagem, dois 

personagens, juntar o que ta acontecendo num clube com outro, ou algum assunto 

nacional... 

André( 46:32): tipo: um humor engraçado, uma boa piada... um trocadilho, isso 

entrava também!? então acaba que era sendo um capital da editoria né?!  

Teles: sim! Sim! Agora lembrei uma que foi muito boa que Deola tava aqui no Vitória, 

ele gostava de rock, ai ele foi pro paredão, ai a gente pegou a tipografia do “The  

wAll” e... daí  a gente fez essas brincadeiras.. que a gente sempre faz de capa de 

disco... 

André(47:00): isso tudo contabilizava... 

Teles: sim! Sim! Era o que a gente contabilizava não necessariamente, era um placar 

que a gente ganhava, mas era um placar que exigia ter pontuação diária... 

André (47:13) tinha que ter material... 

Teles: tinha que ter material original diariamente, tínhamos quatro páginas que o 

satisfatório, sabe seria no mínimo três... mas a gente alcançava isso... alcançava...tinha 

uma equipe grande...tinha como colocar isso, a gente planejava direitinho... 

André( 47:30): você, nesse momento de contabilização que vocês faziam, em geral, 

você acha que tinha mais furos ou mais matérias originais humorísticas? Como é 

que ficava geralmente? Numa edição... 
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Teles: uma matéria  mais originais.... matéria humorística é aquilo que falei pra você, 

ela vinha de acordo se um assunto pedia ou não né!? Não tinha obrigação, saía 

aproximadamente uma vez por dia sacada leve...que a gente pode chamar de humor... 

André( 48:03):  mas tinha mais que o furo? 

Teles: bem mais... bem mais...um furo dentro do esporte não é tão fácil, mas 

acontece...era um por semana, dois as vezes... não era uma coisa tão...difícil... muito 

difícil conseguir furo hoje em dia... 

André ( 48:23): e no impresso então... 

Teles: exato! Exato! Fica la na rabeira lá atrás ( risos) ... 

André: (48:31): só mais duas perguntas... uma é o seguinte... como você observa 

hoje ... em relação a concorrência, como você define o A Tarde ? em relação a 

título humorístico e tal, o bom humor, matérias originais, como é que você situa ai 

no campo!? 

Teles: velho, nós não temos mais concorrência...para empresa, para a chefia da 

empresa nós não temos mais concorrentes...nós não estamos nos comparando com o 

Correio mais...então hoje a gente tá fechado aqui dentro...nós fazemos o que achamos 

que os nossos leitores necessitam. Eu não comparo mais.... motivos pessoais eu 

olho....por gostar de ler e por achar que o trabalho do Correio é um trabalho de 

qualidade dentro do esporte, eles levaram alguns da minha equipe pra lá ( risos) , 

levaram Vitor, tinham levado Moisés, mas a gente não trabalha mais assim. Aqui 

dentro por exemplo eu tento não tomar furo, e de uma maneira geral a gente tem 

conseguido não tomar furo deles, Vítor indo pra lá, eles vão dar uns pulos aí...ele é 

muito articulado em várias áreas...e eu acho que isso vai acontecer... ainda não 

aconteceu...pra valer... uma vez só no Nordeste, mas também não foi nada muito 

forte...mas vai acontecer eu acho...mas hoje eu não faço mais se comparando coisas se 

tem humor, se não tem... a gente não olha mais..... 

André( 50:41): aquele monitoramento que você falou que fazia antigamente não 

faz mais? 

Teles: não faço mais.... as vezes eu uso outros veículos, mais pra me informar, pra ter 

certeza no que estou trabalhando, porque houve uma mudança tanto aqui dentro do 

jornal quando de outros veículos em relação ao factual...o factual ele é coberto de uma 

maneira mais... de uma velocidade maior...para o online, para a internet... veiculação 

na internet...e o que sai dentro das nossas matérias hoje ele é uma mistura meio a meio 

de o factual do dia, um resumão do dia que acontece ou aconteceu de mais importante 

com uma mini sacada. É hoje o que a gente consegue fazer... 

André ( 51:41) : é... só a última pergunta... você acha que a habilidade.. enfim.. de 

escolha do titulo, maneijar alguma coisa do humor, ter uma sacada de enxergar o 

esporte além do factual, uma piada daqui, um trocadilho e tal, você acha isso acaba 
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sendo um capital do jornalista esportivo? Uma habilidade que ele necessariamente 

ter? 

Teles: necessariamente não, mas é um capital excelente!  

André ( 52:08): Você acha que como ele pode inverter isso no dia a dia ? na 

profissão!? Se isso ajuda de uma forma... 

Teles: olha, nossa maneira de produzir ela muito... dá se muita liberdade na 

reportagem...aí vai desde a concepção da ideia, é muito raro o editor chegar com uma 

ideia concebida, olha! Hoje vai ser assim e assado...é raro isso aí... diria que acontece 

uma vez por mês...uma vez a cada duas semanas...tipo: eu tive uma sacada e amanhã 

vai ser assim... é muito raro...na verdade acontece mais mesmo assim a gente ainda 

pergunta... você tem um diferencial pro Bahia hoje!? Um diferencial pro Vitória? Mais 

fora isso há liberdade total! Então é desde o fazer do texto a colocar o título... hoje o 

repórter trabalha já algum tempo vamos botar aí... talvez uns oito... nove anos...que 

mudou-se a maneira de se produzir o texto... você bate diretamente  o texto na forma 

né!? Então o repórter coloca, “linha fina” coloca título coloca legenda e foto, aqui 

inclusive eu dou a liberdade deles escolherem inclusive inicialmente as fotos, claro! 

Sempre peço para que me consultem...que me mostrem o que é... o que tem mais tem a 

liberdade muito grande e aí eu acho que dentro dessa liberdade que eles tem acontece 

outros veículos também...sobretudo na hora da concepção da ideia, e na hora da 

produção do texto, de ele ter essa veia humorística, esse verve esse texto mais solto...é 

um senhor capital.  

APÊNDICE H – Entrevista com Herbem Gramacho, editor coordenador do Jornal 

Correio. Realizada no dia 22 de setembro de 2017. 

André( 00:12): Queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional 

Herbem: Perfeito. Estudei na Facom, você também inclusive, entrei lá em 2003.1. 

Peguei logo de cara uma greve... (risos) mas aí indicando para o lado profissional... no 

terceiro semestre comecei a estagiar... curiosamente na pastoral de comunicação da 

igreja católica, no Garcia né? Era um estágio voluntario na verdade, não era nem 

remunerado, mas eu já queria estar na prática mesmo do jornalismo e surgiu a 

oportunidade e fui, era terceiro semestre ainda. Fiquei um mês lá até aparecer uma 

oportunidade de estágio lá no Bahia...esporte clube Bahia, pra onde eu fui logo na 

sequencia, aí fiquei no Bahia 5 meses, a gente está falando aí de agosto de 2004 a 

janeiro de 2005. E sai do Bahia, e depois que saí do Bahia, ainda em 2005, já em 

setembro entrei no jornal a tarde era um setor que nem existe mais, inclusive chamado 

“alô redação” que resumidamente era para fazer sugestão de pautas, na época para 

você ver como as redações eram maiores, tinha um setor no jornal a tarde com dois 

estagiários por turno, 4 ao todo, em que nossa função era oferecer pautas para os 

editores do jornal, tanto pautas externas que os leitores ligavam oferecendo quanto 

pautas que a gente propusesse mesmo. E fiquei 2 anos no jornal “a tarde” como 

estagiário... o primeiro ano nesse setor do “alô redação” e o segundo ano já na 
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editoria do esporte. Eu sempre quis entrar no esporte e teve uma coincidência feliz na 

minha vida que eu fui aluno no primeiro semestre de faculdade de Paulo Leandro que 

na época era editor esporte do jornal a tarde e quando eu estava lá no “alô redação”, 

depois de um ano no alô redação, abriu uma vaga na editoria do esporte e aí Paulo já 

sabia do meu interesse por esporte, vou até fazer um aposto aqui... foi até uma 

experiência frustrante da faculdade que eu imaginava que uma disciplina com o editor 

de esportes do Jornal a Tarde seria estudo do jornalismo esportivo ( risos) e peguei 

essa optativa pensando  nisso .. mas não foi! 

André( 02:33): Foi o que? 

Herbem: .... Huum... era qualquer nome assim... voltado para os tipos de jornalismos 

digamos assim, e que Paulo Leandro democraticamente fez uma enquete na turma pra 

saber o que, qual era a preferência da maioria... resumindo... você sabe que na Facom 

não é dos assuntos mais... preferidos ( risos) e o esporte deve ter ficado em décimo 

lugar nessa enquete! ( risos) resumindo.. a gente viu tudo.. menos esporte! Mas ficou o 

contato com o Paulo Leandro e que quando ele precisou de um estagiário lá pro jornal 

“A tarde” eu sentava na bancada ao lado fazendo minhas sugestões de pautas e ele me 

perguntou se queria.. eu falei...(risos) na verdade eu que devo ter me oferecido, 

provavelmente: “Paulo tô aí se você quiser...me levar para o esporte!” (risos) e foi 

assim que eu enveredei novamente na área esportiva já que eu já tinha passado pelo 

Bahia. Venceu meu estágio no Jornal “ A tarde” de dois anos regulamentares eu não 

podia ficar mais tempo e coincidiu com a minha graduação ... 3 meses de diferença 

venceu meu estágio e ... até me graduar. 

André(03:35): Você formou que ano!? 

Herbem: eu formei em 2007.2, na verdade foi em Janeiro de 2008, meu estágio no 

jornal a Tarde venceu em Setembro.. Outubro de 2007... uma coisa assim...e quando eu 

me formei aí passei a cobrir férias no jornal A tarde. Só que não no esporte, tava 

cobrindo férias em cidade. E novamente Paulo Leandro apareceu no meu caminho... 

(risos) Paulo Leandro tava assumindo o Correio como editor de esporte e eu tava 

cobrindo férias só que em cidade né? Só que em Jornal a Tarde... lá no Jornal a Tarde.. 

mais um parênteses aqui.. era comum você cobrir férias durante meses seguidos.. não 

era só um mês.. porque sempre tinha repórteres tirando férias e na verdade era um 

prestador de serviços que tinha ficado lá 6 meses a um ano.. enfim... e ia ficando 

sempre com a perspectiva de ser contratado né mas sem a garantia e quando Paulo me 

chamou para cá que era ao esporte, eu falei: porra! Eu também.. na época o jornal a 

tarde...Na época o Correio não tinha passado pela reforma.. 

André (04:33): (faz uma afirmação que não entendi) 

Herbem: isso, exatamente ia passar por essa reforma... era um cenário meio incerto, 

mas que eu decidi apostar porque era com esporte... 

André( 04:43): e era contratado também né? 
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Herbem: era contratado também né... aí falei: sabe de uma? Eu vou! E vim pra cá... 

maio de 2008 e tô até hoje. Aí... cheguei como repórter, né o caminho natural das 

coisas mesmo... cheguei como repórter, passei a subeditor e desde 2014 após a copa do 

mundo estou como editor de esporte aqui... 

André (05:09): Você chegou como repórter um e foi passando por todos os estágios 

né até chegar...!? 

Herberm: Isso! Repórter um, subeditor... na verdade... não exatamente todos os 

estágios que não teve a subida de repórter um para repórter dois para repórter três... 

foi de repórter para subeditor, de subeditor para editor...mas enfim, todas as funções 

que todo jornalista faz em uma redação. 

André (05:28): Quando você foi subeditor, você lembra o ano!? De repórter para 

subeditor? 

Herbem: 2010.. 

André (05:31)? 2010? 

Herbem: eu não lembro o mês... mas eu lembro que foi em 2010 porque as copas do 

mundo foram marcos. 

André ( 05:38): ah sim.. você chegou então em 2008  repórter.. dois anos você já 

virou subeditor e mais  quatro já virou coordenação. 

Herbem: exatamente. 

André ( 05:46)... é uma função que você está a 3 anos então.. 

Herbem: 3 anos..  num instante..!! 

André(05:51): legal! É... bom... a segunda pergunta: Em geral, como funciona o 

sistema de promoção de repórteres para editores  aqui no Correio? Existe uma 

escala definida? Como é pensado isso? Pode falar baseado na sua experiência...ou 

como... enfim... como você enxergar... 

Herberm: Tanto baseado na minha experiência como o que eu percebo no jornal é que 

vai muito de surgir a vaga né!? Na verdade ficou uma vaga livre para subeditor ou pra 

editor.. cabe meio a quem vai escolher observar da equipe dele se não tem alguém que 

possa a ser promovido e se não tiver aí vai contratar uma pessoa de fora.. mas eu 

arrisco dizer até que é de certa forma é uma política da empresa por exemplo abrir 

uma vaga para subeditor você automaticamente pensar: poxa entre os repórteres da 

equipe tem algum com perfil para ser subeditor ? ou abriu vaga para editor e no meu 

caso eu era subeditor... foi quando Eduardo rocha saiu ... ele foi morar em Santa 

Catarina e aí pensaram aí se eu tinha o perfil pra ir de subeditor para editor e eu fui. 

Se não tivesse contrataria outro editor...mas...basicamente respondendo sua pergunta 

... sistema de promoção é baseado na existência de vaga. 
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André( 07:09): na abertura de vaga né!? 

Herbem:  é. 

André( 07:12): A segunda pergunta é exatamente... assim... se tem uma politica da 

casa de apostar nos profissionais da casa ou se.. é...pensam em fora e qual a razão 

desse modelo: tanto de apostar nos da casa ou os de fora..? (3 – O veículo, em 

geral, prefere apostar na formação de editores da casa ou contratar profissionais 

que já passaram por esta experiência em outros veículos? Qual a razão da escolha 

deste modelo?) 

Herbem: é uma pergunta mais para RH né? ( risos), mas falando na minha seara 

aqui...eu observo muito o perfil, entendeu!? Vamos supor que aconteça hoje na minha 

equipe se eu precisar... um dos subeditores de sair...eu vou pensar entre os repórteres 

se algum deles tem perfil.. e tendo eu vou privilegiar promover um repórter e contratar 

um jornalista pra vaga de repórter do que contratar um subeditor, entendeu? Mas se 

não tiver o perfil , realmente... 

André (08:00): no seu caso, essa opção é mais para estimular a equipe, você acha 

que as pessoas  já estando aqui... já tem... 

Herbem: Pra estimular a equipe e para quem já faz o seu trabalho bem feito..porque o 

que acontece...na realidade da nossa profissão.. não só do Correio.. mas pelo que 

acompanho das redações... a função de repórter é uma função mal remunerada...e que 

quando você sai da faculdade...tudo é lindo.. pô você...conseguiu seu emprego e 

tal..mas depois que você já tem alguns anos numa função mal remunerada isso passa a 

ser um incomodo.. passa a ser desgastante..e então essa promoção na verdade é a 

forma de você premiar um repórter que se destaca. O ideal... bom no mundo ideal... 

vamos supor...seria o que.. eu tenho um repórter se destacando... poxa...o cara é 

repórter um ... ele merece ser promovido a repórter dois... só que na realidade...as 

empresas não tem essa condição financeira de sair promovendo e dando aumento para 

os repórteres... na pratica o que acontece...é que o aumento para um repórter acaba 

que sendo uma mudança de função, entendeu?! 

André( 09:00) : você perde  um bom repórter né... 

Herbem: é um pouco estranho isso né? Você tem um bom repórter.. mas você quer 

premiar esse cara e a maneira de fazer isso  é tira-lo da função de repórter e colocá-lo 

numa função de subeditor que é uma função mais interna né? De menos 

aproveitamento do texto..da apuração que esse cara tem..como ponto forte digamos 

assim. 

André( 09:21) : seria mais uma ( n entendi) .. porque... o ideal era o cara continuar 

na reportagem né!?  

Herbem: (risos) o ideal era ter aumento pra todo mundo aí né? Que vem se 

destacando.. (risos) mas não é a realidade das empresas não. 



298 
 

André( 09:32): Quando você puxa um cara da própria equipe para um função 

maior.. comum isso né? De um repórter para um subeditor, uma das causas seria 

que o cara já conhece a linguagem, já sabe com agir, sabe a linguagem própria do 

Correio. Você acha que é uma coisa a se levar em conta? 

Herbem: Isso é um fator a se levar em conta. Mas não mais do que o fato dele ter o 

perfil para ser subeditor. As vezes a pessoa pode ser um excelente repórter e não ter o 

perfil pra edição e vice versa. Eu diria que não da pra considerar os fatos isolados e 

esse que você citou entra no contexto mas não é o preponderante. 

André( 10:13): entendi. Quando você fala de perfil assim... perfil para um 

subeditor...ou até pra sua função de coordenação... quais são as características 

principais que você pensa: Cara tem esse perfil por isso... o que ele precisa ter 

assim, para até uma forma de hierarquia do principal ao menos importante . 

Herbem: Bom, vamos lá... na minha função eu costumo avaliar que editor aqui ele é 

mais um gestor de pessoas que um jornalista do ponto de vista técnico, entendeu? 

Então pra você liderar uma equipe você tem que ter isso como ponto forte sabe? Saber 

organizar para que o trabalho de todos funcione bem entendeu!? Minha equipe tem oito 

pessoas cabe a mim conseguir organizar para que todos possam estar produzindo bem 

e fazendo trabalhos interessantes. é... um subeditor por exemplo... aqui o subeditor é 

quem mais fica no fechamento do jornal impresso né? O editor está vindo pela manhã e 

saindo no final da tarde...isso aí já é... não sei se está no questionário... mas desculpe o 

parênteses novamente..isso ai é uma mudança de visão que o digital se tornou muito 

forte né isso? E a partir que o digital se torna prioridade na empresa os editores 

passaram para esse horário crucial da internet que é você estar no início da manhã e 

no horário de meio dia ali...até o final da tarde já estão me liberando que aí volta 

mesmo as atenções para o impresso. Mas sendo o subeditor que vai fechar o impresso 

esse cara ele tem que ter um... tem que ser o cara que vai melhorar o texto sabe?! O 

cara “cri cri” mesmo... o cara que vai exigir que a apuração não tenha nenhuma 

brecha... que o texto esteja o melhor possível... o cara que vai pegar o texto de repórter 

e pensando: vou entregar para o leitor um texto melhor que o texto que recebi. Então 

tecnicamente o subeditor tem que ser um cara muito forte assim... de texto de apuração 

mesmo...de “jornalistão” como a gente gosta de ser né!? (risos). 

André( 12:29): Ainda falando sobre o subeditor...o quanto da habilidade criativa 

pra formular um título é importante? Você fala muito assim.. de melhorar o texto 

e tal, mas assim...a sacada de ter um título criativo... isso é um ponto forte 

também? Você considera ou estaria um ponto abaixo disso? (5 – O quanto da 

habilidade criativa de um profissional para formular um título é levado em conta 

neste processo?) 

Herbem: isso é fortíssimo né!? Ainda mais aqui no correio que a gente tem essa 

liberdade vinda do jornal e na própria editoria do esporte a gente já tem também essa 

afinidade pelos títulos mais leves e soltos... as vezes um título é que faz... as vezes não, 

muitas vezes o título é o que faz o leitor olhar para a matéria. você pode ter a melhor 



299 
 

matéria se você não souber vender bem você vai subutilizar aquela matéria por causa 

do título que não foi tão bem feito. Título é fundamental. 

André (13:19): um editor assim que tenha essa habilidade de titulo você leva em 

conta quando você contrata: tipo: o cara tem bom saques, tal...ou o texto ainda é 

mais importante? 

Herbem: essa habilidade do título a gente percebe mais no dia a dia né? Na verdade, eu 

acho que no momento da contratação... a não ser que seja uma contratação interna... 

você não vai saber isso.  Tá contratando o cara porque tem um título maravilhoso. 

Mas....Pô me perdi... 

André(13:44): é isso... se do título...se isso ... 

Herbem: Ah! Se é uma habilidade necessária né!? 

André(13:52): isso.. 

Herbem: é.... é uma habilidade necessária...e não só o subeditor porque  aqui é..vou 

falar do esporte especificamente...eu não sei se nas outras editorias é assim...mas no 

esporte a gente estimula que o repórter sugira o título ao invés dele só entregar o 

texto...para o editor fazer..títulos, legendas, como é o tradicional.. A gente estimula 

muito que o repórter dê título. E alguns repórteres aqui gostam muito de pensar títulos 

criativos e tem essas mentes criativas que ficam ali pensando... as vezes o próprio 

editor chega para o repórter e fala: que titulo a gente pode conseguir que é diferente 

para essa matéria? Mas de um pensando, acaba saindo na hora. 

André(14:26): mas vocês já buscam isso... já é uma meta de vocês...numa editoria... 

um título com essa pegada mais criativa...? 

Herbem: sempre que possível. Eu não goste de faze sempre porque tem assuntos que o 

melhor é você não brincar, entendeu!? Principalmente assuntos mais densos de 

denúncia de corrupção, de fraude ou de uma morte, ou um acidente por exemplo... as 

vezes é melhor você ir no tradicional...do que correr o risco de tentar fazer uma graça e 

passar do ponto..., mas de um modo geral...dá para você sempre ir buscando um título 

mais atraente. 

André (15:08) : Como vocês avaliam assim.. Já publicado o jornal? Pô o título foi 

legal, foi bem recebido...como vocês funcionam já com a edição pronta? 

Herbem: Cara, as vezes eu chego aqui...pra trabalhar de manhã.. como te falei...eu não 

fico n fechamento... aí eu abro o jornal. Vejo um título assim e digo: poxa! Sensacional! 

As vezes também internamente, as pessoas aqui comentam também: pô! O título ficou 

legal! Mas não tenho tanto esse feedback do público né!? A não ser que seja algo muito 

grande... enfim...como aquela capa do vice por exemplo... até hoje o Correio é 

lembrado pela capa do vice que foi em 2010. 

André (15:44): a história curiosa é que no dia seguinte você foi no barradão né? 
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Herbem: no dia seguinte eu fui no barradão e no dia do jogo eu estava no barradão! Eu 

fui o repórter que assinou o texto do jogo né (risos)  que estava na contracapa do 

jornal.. e na capa do jornal... e eu não tinha nada haver! E tem gente inclusive... o 

leitor não tem nada haver com isso...teve muito torcedor do vitória  que ficou 

insatisfeito  e achou que eu que tinha dado aquela capa porque meu nome estava 

escrito na matéria! E não tem nada haver né!? (risos) a gente que é do meio sabe disso! 

Quem faz a capa não é o repórter! ( risos)  

André (16:13): Quais são as principais diferenças observadas por você na 

linguagem da editoria de esportes que você coordena e nas demais editorias do 

jornal...o correio tem muita liberdade... com esportes e com outros também ne? 

Mas com o esporte parece que se tem um espaço maior... o que você observa de 

mais liberdade e porque você acha que tem essa liberdade maior?  

Herbem: é... bom.. eu observo realmente que tem uma liberdade maior...acredito que 

tenha porque.. primeiro o esporte é visto de certa forma...como um assunto mais “leve” 

digamos assim...embora os princípios de jornalismo sejam os mesmos né!? Jornalismos 

esportivo é tão jornalismo como qualquer outro..mas de fato você está cobrindo toda 

esse problema da lava jato...toda essa situação do congresso nacional de Temer e 

tal...não da pra você ficar procurando titulo engraçadinho. O esporte consegue não se 

levar tão a sério isso vem do perfil do próprio jornalista... acho que o jornalismo de 

esporte não se leva tão a sério assim ( risos)  e o tema muitas vezes, lógico tem matéria 

de denuncia no jornalismo esportivo que a gente também não vai brincar mas de 

maneira geral.. você tem a situação do Bahia, do Vitória... o Vitória é o pior 

mandante...dá pra você fazer uma graça em cima disso sem desrespeitar o Vitória 

entendeu!? Ou o Bahia que quando tomou 5 ou tomou 7, entendeu!? Dá pra você 

brincar com isso... acredito que são esses os dois motivos, o perfil do jornalista 

esportivo, me parece.. isso é observação... empirismo mesmo... é opnião minha... me 

parece que se tem um perfil que não se leva tão a sério...e eu falo isso como virtude. 

Não como crítica não... 

André( 18:01): sim... 

Herbem: acho que a gente não tem que ser o jornalistão sério que não vai brincar que 

não vai permitir um bom.. e o segundo é isso... o ambiente esportivo propicia que dê 

margem a isso... 

André ( 18:20) : Parte disso, de não levar tão a sério... você acha que no geral assim 

muitos jornalistas, o fato de os jornalistas esportivos não levarem tão a sério você 

acha que os jornalismos de editoria mais consagrados como política, 

economia...tem um olhar mais discriminatório para o jornalismo esportivo, tem 

um olhar atravessado...ou acha que é uma atividade menor…como você vê com 

relação a isso?  

Herbem: achar que é uma atividade menor não é isso, acho que não é essa palavra 

não...também não diria discriminatória... mas é um... seria um... eles enxergam como 
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algo diferente..e que sim entendeu? e geralmente a editoria de esportes é diferente 

numa redação né? É a televisão ligada sempre em um jogo.. em algum campeonato ( 

risos) 

André( 19:08) : mais barulhenta! ( risos) 

Herbem: isso! Mais barulhenta. também... cada um tem seu perfil... não é a toa que a 

gente está no jornalismo esportivo é porque a gente tem esse perfil de lhe dar com o 

esporte desde cedo e tem gente que não! Tem gente que tem o perfil de lhe dar mais 

com números, com política, com moda, com.... enfim! 

André (19:31) : Certo... no conteúdo do Correio em geral que técnicas de humor.... 

que módulos de humor vocês fazem? Assim... quando vocês vão pensar no título... 

o que é que é humor mais usual no correio e coisas que vocês já perceberam que já 

deu certo, que isso funciona, o torcedor gosta...?  

Herbem: gosto muito de fazer trocadilho né!? E isso é perigosíssimo! (risos) porque um 

trocadilho mal feito põe uma boa matéria a perder, inclusive! ( risos).. as vezes a gente 

recorre ao humor pastelão... mas não é regra não! Eu gosto do humor sutil, mas que 

vai ser visto logo de cara como “muita”..., mas enfim...não tem uma regra! Eu acho 

que quando a gente recorre ao humor na verdade a gente tenta desconstruir a 

seriedade daquilo ali e ao surpreender o leitor faze-lo consumir seu produto digamos 

assim, ler seu texto. O cara vai enxergar que ali tem algo diferente. Na verdade, na 

tentativa quando a gente recorre o humor e na verdade uma tentativa de ser criativo 

né!? Que acho uma grande virtude em qualquer ambiente de trabalho e se você 

consegue ser criativo e ser obviamente informativo aí sim você está fazendo o certo!  

Não é só ser criativo pra fazer sempre algo diferente. Você conseguir informar da 

maneira mais criativa possível aí sou totalmente a favor! Aí quando a gente acerta em 

cheio! 

André (21:07): É.... na secretaria de redação, nos cargos de comando aqui do 

Correio, existe um estimulo que o esporte faça esses títulos criativos? Não! Façam 

lá e tal...tenha mais humor e tal. está bom.. está fazendo bem...tem esse estimulo 

assim , direto!? 

Herbem: Tem estimulo para que a gente conte historias na verdade, né? Isso é algo que 

de fato a editora chefe Linda Bezerra, ela sempre fala com a gente: poxa! Eu gosto 

quando vocês contam histórias! Porque o que acontece... o esporte tem um pouco de 

nicho que é o torcedor fanático de modo geral né!? Não só o torcedor de futebol, mas o 

apreciador de esportes do modo geral, principalmente torcedor do Bahia e torcedor do 

Vitória no nosso caso aqui, mas a gente não pode pensar só no público de nicho. 

Quando a gente conta uma história, ainda que seja de um jogador, já contamos várias 

histórias de jogadores inclusive, você consegue alcançar um público maior, além 

daquele público que já estaria com você independentemente do que você contasse. Ai 

quando a gente contou uma história... vou dar um exemplo aqui... das viúvas dos 

jogadores do Arthur maia e Ananias que morreram no acidente da chapecoense, aí 
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você consegue alcançar o torcedor do Bahia que conhece Ananias o torcedor do 

Vitória que conhece Arthur Maia e pessoas alheias ao esporte que enxergam ali de 

alguma maneira e que te toque seja pela curiosidade, seja pela identificação, pela dor 

humana que tá ali, você tem um interesse né? Quando a gente conta boas histórias 

acredito que a gente aumenta o nosso público. E é isso que a gente é muito estimulado 

a fazer aqui ao contar histórias. Por outro lado, a gente tem ciência de que o carro 

chefe da nossa produção é o BAxVI mas não o jogo, não o clássico BaVi, mas o dia a 

dia do Bahia e o dia a dia do Vitória, então até por isso as histórias estão geralmente 

no entorno desses dois assuntos aí. 

André(23:09): é.. vou perguntar de estimulo...mas existe alguma restrição assim... 

você fala muito dessa coisa de brincar e tal.. isso é uma posição sua e tais coisas a 

gente não usa humor...então.. como é que é? 

Herbem: não... nunca veio uma orientação de cima pra baixo não...não que eu me 

lembre, mais eu acho que é uma questão de bom senso! É... se você tem um assunto que 

vai ser muito doloroso pra alguém talvez o seu riso soe como escarnio.. seu humor soe 

como ofensa.. entendeu? Então não é o momento...você tem que ter o bom senso 

mesmo.. para tudo né? (risos) mas em momentos mais delicados..eu fico mais atento a 

isso, realmente.. De...: “será que esse título aqui ...” as vezes até gosto do título, mas 

consulto pessoas aleatórias assim... “ vem cá, você acha que esse título te diz o que?! 

Se a pessoa bater o olho e falar: “não... (contradições) ” se a reação daquela pessoa 

não foi boa, provavelmente a de outras também vai ser. não vai ser boa..., mas é bom 

“senso” mesmo. ( risos). 

André(24:05): Você lembra de um título humorístico assim... que lhe 

marcou..tanto que você tenha feito ou alguma reação com o título que foi 

marcante...alguma coisa assim que trouxe impacto, tanto positivo quanto negativo, 

assim... ou foi algo muito bom tipo “eu gostei” ...( 12 – Lembra de algum bom 

exemplo de título humorístico que você fez?) 

Herbem: sim... permitam-me voltar a ao tópico anterior... mas nessa questão aí... uma 

vez a gente ia fazer uma matéria aqui sobre um nadador.. um “ultraman” praticamente 

né? Ele se propunha de ir nadando de salvador a morro de são Paulo, só não lembro 

corretamente o pré nome dele mas era Serravale o sobrenome, se não me engano 

Ricardo Serravale, e a história desse cara... ele já tinha tido velho: infarto, avc.. tudo 

assim..( risos) e aí nessa de pensar um titulo criativo, chegou-se a conclusão de colocar 

um titulo: sem morrer na praia!( risos) porque o cara ia atravessar nadando e tal.. pô 

salvador-morro de são Paulo e tal..e justamente por ele ter tido avc ou infarto, eu não 

me lembro agora.. aí a gente freou... não! Esse título embora caiba até o “sem morrer 

na praia” esse título não saiu justamente devido a história de vida do nadador que já 

tinha passado por tanto problema e que de repente poderia ficar uma piadinha sem 

graça. Esse título não saiu. 

André (25:34): Você lembra qual foi o título que entrou? Se  foi mais convencional 

e tal.. 
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Herbem: foi .. foi mais convencional.. eu não lembro qual foi, mas foi mais 

convencional. ( risos) 

André (25:42): Realmente era um bom título! (risos) 

Hebem: ai disso de “sem morrer na praia” a gente pensou ah! Então vamos colocar 

sem morrer na raia! ( risos) Não! Não vai dar certo, deixa pra lá! Vamos perder um 

bom título mas fica como história interna. ( risos) quanto titulo engraçado, que saía! ( 

risos)  

André (26:00): Alguma coisa assim que tanto você tenha feito.. tipo:que você: Pô! 

esse titulo que eu fiz isso aqui, é uma coisa legal, ou que você até errou.. apostei 

mas não saiu legal...?  

Herbem: Pior que tem, sabe? Mas eu não estou lembrando...de cabeça assim, eu não 

lembro não! 

André ( 26:19) Tem algum assim, que você tem orgulho de ter feito.. Pô esse aqui 

achei “do caralho e tal”? 

Herbem: agora não! Mas eu vou lembrar... Bruno Queiroz é um dos que gosta muito de 

títulos criativos também! De vez em quando eu fico trocando ideias com ele aqui 

quando a gente precisa procurar um título (risos) até que sai um título bom! Mas eu 

vou tentar lembrar algum! 

André( 26:42) Certo! Você lembra de alguma resposta do público pra um titulo 

humorístico que não foi bem aceito? Alguma repercussão... alguma coisa mais 

forte em relação a isso!? 

Herbem: tem esse caso emblemático da capa , de quando o Vitória perdeu a copa do 

Brasil que o Correio botou o título do vice, a manchete regional na verdade, toda a 

capa dedicada ao vice... 

André: ( 27:02): como foi essa história? assim...você que viveu bem de perto... 

Herbem: Exato! Estava na cobertura, inclusive a gente foi pra Santos, no jogo de ida 

pra final, então vamos dizer... foi 10 dias de intensa cobertura, acompanhando o 

Vitória em todos os momentos e tal.. e no dia anterior ao jogo.. no caso, o jornal que 

chegou a banca no dia do jogo ele chegou com a capa do sonho do vitória ter uma 

estrela, então o correio pegou o escudo do vitória que não tem um estrela e colocou 

uma estrela em cima. Como que falando: vamos botar uma estrela no escudo do 

Vitória! E até então tava tudo bem né!? Era humor também, mas meio que era um 

humor junto com o sentimento do torcedor caminhando na mesma direção, e que todo o 

problema com o torcedor do Vitória foi justamente a desconstrução dessa campanha 

digamos assim... no momento da derrota né!? Meio que no momento da dor o torcedor 

do Vitória ficou chateado porque o correio não estava mais com ele. E aí o correio 

colocou a estela caindo e o nome vice, pegando o formato do escudo do Vitória que se 
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assemelha a um “v” e completando com um “–ice” completando a palavra “vice”. 

Essa daí é uma capa bem polêmica. 

André(28:22): você vê.. já tem 7 anos e até hoje é lembrada... 

Herbem: e até hoje é lembrada..eu não arrisco dizer se...se foi certo ou se foi errado 

mais eu diria que o torcedor do Bahia, com certeza achou a capa fantástica! Esgotou.. 

o cara empendurava em borracharia(risos) e tudo mais... mas o torcedor do vitória tem 

um pé atrás com o Correio, e acredito que muito por causa dessa capa, então você vê 

que humor atende, pode atender das duas maneiras.. deixa eu ver se tem uma outra... 

essa foi tao emblemática que eu não consigo pensar em outra não. ( risos)  

André ( 29:05): foi bem marcante né!? É...falando do dia a dia da reportagem e 

tal..da coordenação..ja partiu da ideia uma sacada humorística, de uma sacada 

vocês pensarem em uma reportagem!? Ou pensarem em uma pauta.. po isso aqui, 

essa pauta é boa, esse titulo é bom..vamos pensar uma história sobre isso..uma 

sacada, sei lá! Um trocadilho com um jogador ou uma situação que: vamos apostar 

nessa história!” acontece essa...? 

Herbem: acontece! Eu não lembro uma especifica, mas acontece tanto da  gente pensar 

um título engraçadinho assim..diferente, daí conduzir a matéria. Como as vezes também 

de ver uma foto e ter uma ideia de uma pauta! As vezes uma foto muito boa te dá uma 

ideia de uma pauta! Por isso a gente gosta sempre de ver as fotos primeiro porque as 

vezes a foto conduz a matéria. Mas essa do título conduz a pauta lembro que.... 

André (29:58):  as vezes não é nem o titulo propriamente dito mais..um jogador 

com um trocadilho tal...e pô vamos fazer uma matéria sobre isso porque esse é um 

trocadilho legal e tal.. isso vai dar uma boa e tal... o leitor vai gostar..alguma coisa 

dessa linha. 

Herbem: Pior que tem sabia...voce falou de humor , lembrei! Essa tem tempo que a 

gente fez..mas essa foi legal, essa foi legal...se eu não me engano, foi Angelo Paes o 

repórter, na época.. ele não trabalha mais aqui, mas matéria era: Prazer, Canivis. 

(risos). Desnecessário em Salvador explicar porque a gente usou o titulo Canivis e não 

Canú né, na matéria! Mas era justamente brincando com essa baianidade, Canu era um 

jogador nascido em Salvador, na boca do rio, então tinha tudo haver! O cara é 

soteropolitano, ele tem um jeito bem, o baiano estereotipo assim..de falar e de resenhar 

e de brincar... e aí nesse dia a gente fez o título assim: Prazer, Canivis. É um tipo de 

título que nesse momento que o restante da Redação olhe para o esporte e pense:  Pô! 

esses caras são malucos mesmo! Aquilo que você perguntou se é discriminação... ( 

risos) é.. uma liberdade tão grande que eles pensam: será que é isso mesmo!? ( risos) 

“Prazer, Canivis?!” ( risos) 

André( 31:24) é.. essa é legal ( risos).. mas você lembra se partiu o titulo primeiro 

ou depois!? Como foi a relação, inversa assim!? Veio a pauto e vocês fizeram o 

titulo, ou veio o titulo e fizeram a pauta? 
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Herbem: ai eu não lembro mesmo, até porque foi na primeira passagem de Canu pelo 

Vitória, tem mais tempo... 

André( 31:43): é tem mais tempo....não, beleza..! é...como você observa, voltando 

aquele assunto das editorias, das diferenças das editorias..como é que você percebe 

a relação de prestigio nas editorias do jornal!? Você acha que o esporte nos 

correios é um dos mais prestigiados!? Ou menos? Tem grau de equivalência!? 

Vocês tem uma coisa boa que na segunda feira vocês sempre são manchete e vao 

pra frente do jornal né!?   

Herbem: isso! 

André: ( 31:12) como você percebe essa relação de prestigio entre as editorias?! 

Herbem: eu percebo no correio, uma valorização e um prestigio ao esporte maior do 

que a média dos jornais convencionais.inclusive esse exemplo que você deu da segunda 

feira esportiva é um exemplo claro! De que... bom...domingo qual é o assunto da 

cidade? É o futebol! Então vamos botar no jornal de segunda pra repercutir o que foi o 

principal assunto da cidade no domingo, então o jornal de segunda é esporte 

praticamente até a metade né, a gente já foi até a treze as vezes até a 17, até a pagina 

vinte e três, eu lembro que eu estava nesse plantão, foi terrível! ( risos) não é possível! 

Quanta pagina! O numero varia mais o principio é o mesmo! É você dar a capa pro 

esporte, e todas as páginas por sequência ,pagina dois que sempre sai um artigo, na 

segunda feira, é um artigo com temática esportiva, pagina 3 que é uma página nobre 

em qualquer jornal a gente abre com o jogo principal do domingo, mas além da 

segunda feira nos outros dias  eu percebo também que o correio tem bem claro assim, o 

enfoque nas notícias da cidade, serviço público mesmo ao morador de Salvador e nas 

notícias de esporte, eu não tenho procuração pra falar pelo editor chefe não ( risos) 

mas a visão que eu faço é de que o Correio que tem muito claro que esses dois assuntos 

são os pontos fortes, os caros chefes, do jornal, da cobertura. 

André (33:49): no esporte, de equipe, você falou que são 8 pessoas né? Equivale as 

outras editorias?!  É mais ou menos esse número!? Ou vocês tem mais ou menos... 

Herbem: isso, editora de cidade é maior. 

André( 34:03) você sabe o numero por cidade? 

Herbem: não sei.. não sei..depois do cidade do esporte, é assim o segundo maior.. mas 

assim..tem um pouco a mais que economia, um pouco a mais que a cultua, porque a 

cultura assim.. é desmembrada.. tem o vida... você tem o bazar que é editoria de moda.. 

talvez o leitor enxergue tudo como cultura que somando assim, vai dar mais que oito... 

mas aqui internamente como é dividido...editoria vida tem menos de oito, editoria bazar 

tem menos de oito... mas é um numero que a gente conseguiu crescer a pouco tempo ( 

risos) .. 

André (34:45): oito com você né!? 
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Herbem: contando comigo... um editor, dois subeditores e 5 repórteres. Eram sete até 

maio ... e aí a gente conseguiu fazer um deslocamento interno de economia pro esporte! 

(risos)  

André (34:59) pra sua felicidade né!? (risos) 

Herbem: Pra minha felicidade! Exatamente! (risos).. 

André (35:02): Você sabe mensurar assim, numa edição do correio assim...diária.. 

quantos títulos humorísticos são publicados!? E se isso é uma posição de vocês.. 

tipo: pô! está faltando um humor dessa edição...ou teve pouco humor, ou então 

teve humor demais!  

Herbem: não! Não é uma regra que tem que ter todo dia mas também não acho salutar 

que você queira colocar  mais de um por dia, máximo dois e no dia que você realmente 

tenha uma criatividade acima da média e fatos que permitam a criatividade que 

permitam ser acima da média...mas também não da pra fazer gracinha a todo momento 

não se não passa do ponto! ( risos)..mas em geral, não chega a ter um por dia... 

André ( 35:45) : são quantas páginas hoje que vocês tem diárias? Tirando segunda 

feira que é.. 

Herbem: no dia normal, digamos a edição que sai terça, a edição que sai quarta..o 

esporte vai da 26 a 32.. seriam sete paginas. Mas essas sete não são fixas porque as 

vezes o jornal pode mudar de tamanho, isso é normal..pode crescer ou pode diminuir, 

então no dia que o jornal diminui, por exemplo pra 28.. a gente deixa de ter sete e 

passa a ter cinco.. 

André (36:14): varia então entre sete e cinco ne!? 

Herbem: isso, varia de sete a cinco  sendo que no domingo diminui para quatro, 

domingo curiosamente é dia menor... 

André (36:21) é curioso mesmo.. 

Herbem: é curioso, é uma explicação inclusive relacionado a gráfica, porque domingo 

é o dia que circula os classificados. Então pensando do ponto de vista da gráfica, o 

numero de paginas que vao circular não são só as paginas que é daquele caderno 

principal que é o que agente observa, é esse caderno principal mais os classificados, 

então a soma de domingo é bem maior do que a média. Então por causa disso que tira 

um pouco do caderno principal por causa dos classificados, ai no domingo a gente fica 

da 24 a 28 que dão só cinco paginas, no domingo são sempre cinco.  Eu digo que é o 

dia menos porque nos outros dias pode ser cinco pode ser sete... 

André ( 37:04): domingo é sempre cinco...? 

Herbem: Domingo é sempre cinco. 

André ( 37:06): e a segunda vocês vao até quantas? 
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Herbem: a segunda a gente vai no mínimo até doze, treze.. eu digo doze.. é treze, só que 

com anuncio de pagina..entre 12 a pagina treze, então na pratica seriam 13. 

André (37:25).. então seriam 13 paginas contando a capa? 

Herbem: isso, contando a capa. Isso é o mínimo eu diria. As vezes tem quinze, dezessete 

tem sido mais raro ultimamente, porque se você observar de um ano, dois anos  pra cá, 

o jornal tem  menos paginas do que já chegou a ter.. era normal a gente fazer um jornal 

de quarenta , quarenta e quatro paginas, hoje o normal é trinta e duas.. Vinte oito.. 

Então como diminuiu a média...aí cada editoria vai diminuindo um pouquinho..mas em 

geral em num jornal de trinta e duas, pode ser que vá até a quinze, que é a dezesseis 

que é já mais tecnicamente falando.. um jornal de trinta e duas, a pagina central aquela 

que você abre ao meio, seria a abertura da editoria mais, que é a editoria de cidade. 

Então o esporte iria até a quinze e a dezesseis abriria. 

André( 38:24) também é um espaço super valorizado... né? então você acha que 

numa média de 5 a 7 paginas, você acha que  dois títulos, dois por humor? Ta 

bom? 

Herbem: está bom demais ! até porque a gente não consegue ser tão criativo assim não! 

(risos)  

André( 38:38) certo... 

Herbem: um título criativo por dia está de bom tamanho! 

André (38:44): certo... você sabem mensurar assim...isso é uma pergunta bem 

difícil hoje, enfim, porque hoje o impresso... em média quantos furos vocês 

publicam.. de matéria exclusiva... é uma pergunta bem ingrata, porque com a 

internet o furo em si é bem.. 

Herbem: exato! Com a internet, o furo foi pra a internet! Eu lembro que se você fizesse 

essa pergunta a três anos  quando assumi como editor a noção de furo ainda era muito 

voltada pro impresso ne!? E uma das coisas que foi marcante assim.. foi justamente foi 

essa virada pro digital. Foi quando eu precisei reunir pra a editoria ó a partir de hoje... 

isso eu to falando o que realmente aconteceu.. a partir de hoje se a gente tiver uma 

informação que é um furo, a gente vai publicar na internet! É como a gente fosse furar 

o próprio jornal impresso, mas com o tempo a gente vai perceber que não é isso. É que 

o jornal já não é mais apenas impresso! Entendeu? É jornal em qualquer plataforma. 

Então a gente tendo furo a gente vai soltar na internet. E isso no inicio causa um 

estranhamento porque você pensa, a parti do momento que eu vou colocar na internet 

todos os jornais amanha vão sair com nosso furo! Isso é verdade! (risos) mas você 

colocou na internet primeiro! E o acesso a via internet cresce cada vez mais! 

André( 40:13) Você acha então que é possível dizer que nos tipos do Correio tem 

mais titulo humorístico que furo no impresso!? 
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Herbem: não é relação que eu faço entre dois assuntos não...enxergo como dois 

assuntos diferentes assim.. de furo e titulo humorístico.. assim..nunca fiz essa relação 

não. Mas o furo não é algo realmente banal pra gente, a gente achar que todo dia não 

vai ter furo não! Não sei mensurar mas com certeza na maior parte do tempo não se 

esta se dando furo né!? O furo é justamente... ( risos) tanto é furo porque quando 

acontece realmente chama atenção! Mas acredito que a gente faça uma cobertura bem 

atenta assim, principalmente quando se trata de Bahia e Vitória, a gente está sempre 

atento, as vezes  tem coisa que não é nem furo, mas é aquela situação que o técnico faz 

um treino fechado mas a gente descobriu qual é o time dele assim...isso é um furo? É... 

na boa vontade é sim, um furo mas não é nada que vai mudar a vida do cidadão porque 

o correio teve essa informação! Mas  é uma informação considerável porque ninguém 

viu o treino mas o correio está dizendo qual é o time e chega no dia do jogo o cara 

percebe que o Correio acertou, entendeu!? É um esforço de reportagem... não deixa de 

ser um furo! Embora a gente não vai tratar como tal na cobertura, não vou destacar no 

titulo” nós temos um time do Bahia, nós temos um furo!” ( risos) .. pois é mas de certa 

forma é um furo.... 

André (41:45) : em relação a concorrência como você enxerga a constituição dos 

títulos do Correio!? Principalmente em relação ao humor, como você vê? Se o 

correio está na frente, faz o que a concorrência faz...  como você situa o correio 

nessa aí!? Nessa posição!? 

Herbem: só voltar aqui de uma coisa que ia falar de uma outa pergunta... eu esqueci, 

na verdade essa questão do furo fica bem acentuada quando chega o período de 

contratação.. inicio de pré temporada.. aí é quando a gente mais vibra com o furo 

quando a gente descobre: “o Bahia ou o Vitória está trazendo tal jogador!!!” ai 

publica isso, ai todo mundo sai correndo atrás !! Pô o Correio conseguiu aí.!!! E 

quando acontece o cotrario também ne? Quando a gente vê que um outro veiculo deu o 

furo a gente sai correndo ligando pra empresário, ligando para dirigente, pra jogador.. 

eu lembro que a gente deu furo de regis, o lateral, na verdade não foi exatamente um 

furo.. a gente viu um outro veiculo.. não lembro exatamente qual, se não me engano foi 

o Bahia notícias, não queria nem citar, porque eu posso estar sendo injusto, se caso 

tenha sido outro, mas a gente viu num outro veiculo, que o Bahia tava trazendo o 

jogador Regis Souza, e tal.. e o Bahia nunca se proncuncia. Aí a gente corria atrás... 

vamos tentar falar com  empresário do cara.. a gente conseguiu o telefone do 

cara..ligou pro cara... e ele falou: “é...to indo pro Bahia mesmo.. to passando aqui por 

Feira de Santana..(risos), daqui a pouco to chegando! Pô! Muito bom isso, né velho!? 

O próprio jogador... 

André (43:08): ele está dizendo : Tô chegando! ( risos)... 

Herbem: ( risos) o próprio jogador.. “furando” assim é sensacional! Daí a gente não 

foi o primeiro a publicar digamos assim: o Bahia negocia com Regis Souza, que até já 

foi embora, mas a gente foi o primeiro a botar Regis Souza, ele falando como jogador 

do Bahia! 
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André ( 43:22) : e nesse caso foi pra internet mesmo? Foi pra internet na hora? 

Herbem: foi pra internet na hora! 

André ( 43:27) já é uma norma, né!? 

Herbem: Já é uma norma. Hoje em dia a equipe nem hesita mais, nem me pergunta por 

exemplo. 

André( 43:34) sim...mas já teve esse momento... 

Herbem: sim.. teve .. teve... é uma transição né!? O momento que a gente combinou que 

era para publicar no site ficava sempre esse policiamento: “pô.. mas isso aqui acho 

que não vai vazar não se não publicar na internet...e aí seguro já? ... não! Vamos 

colocar logo!( risos) 

André( 43:53) vai que vaza né!? (Risos) 

Herbem: é o tempo do jornalista também se desapegar do jornalismo impresso e 

enxergar a internet como um jornal também. Acho que as roximas gerações já não vão 

ter mais isso.. acho não! Tenho certeza..e a própria geração que já esta na faculdade, 

já vai chegar no mercado com esse conceito muito enraizado, muito normal que o furo 

está na internet. 

André( 44:22) tem que achar os seus próprios meios né!? 

Herbem: uhum.  

André( 44:25) : E em relação as concorrências, como você situa o correio, assim, 

em relação aos títulos, como você se posiciona? Ta mais avançado? Ta com uma 

liberdade maior!? Ta com altos e bons concorrentes? Como você enxerga!? 

Herbem: essa questão.. eu não vou citar como o mais avançado por que aí eu acho que 

faz um juízo de valor.. eu sinto uma diferença de estilo né!? Onde você gosta do humor 

um jornalista você vai perceber que o Correio ousa mais do que outros aí...se você não 

gosta também vai perceber isso e talvez, acho que não vai gostar disso. Mas falando 

especificamente do humor, sim, acredito que o Correio explora mais o humor. Se isso é 

melhor ou pior pro leitor cada um vai dizer...mas.. eu acho que sim.. então..eu acho 

não... eu observo que sim... 

André(45:12): Você acha que se deve ao quê assim..? uma construção histórica do 

Correio!? Foi montando uma tradição disso!? É uma marca já da sua gestão!? 

Como você enxerga da onde vem exatamente essa...? 

Herbem: não...não é da minha gestão não, eu falo do jornal até como um todo... 

não.quando digo Correio, não falo só do esporte não.. eu sinto que a partir do momento 

que teve a reforma gráfica editorial do Correio em 2008, né!? Foi em agosto de 2008, 

lembro que foi até na época da olimpiada de Pequim e desde então o jornal tem essa 

proposta de ser próximo do povo sem ser... ser popular  sem ser popularesco..ne? sem 
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ser grotesco.. é saber ser popular... e nisso entra o humor né!? Nessa característica né 

do correio...quando fez essa virada em 2008, que o jornal era standart e que virou 

berlinda que é quase tablóide mas não é exatamente tablóide pela forma da medida né? 

em centimetragem...fotos coloridas, textos.. histórias... é disso que eu falo.. de contar 

histórias entendeu!?...tudo.. nesse contexto todo aí o humor entrou nessas 

características do jornal. Na leveza dos textos... 

André( 46:42) você acha que é dessa tradição de 2008? 

Herbem: sim. De 2008 pra cá... 

André(46:47) certo... 

Herbem: até porque se você for ver o Correio antes, era uns textos... uns títulos.. da um 

exemplo aqui... era mais o padrão tradicional né!? O sujeito “de levar algo pra casa”, 

no titulo .. e de 2008 pra cá mudou bastante, inclusive hoje, um sujeito, um verbo, um 

predicado.. é um titulo que considero até sem graça!( risos) pra citar num 

esporte..(risos) mesmo que eu não vá fazer humor, um titulo: “fulano fez isso” é um 

titulo bem pobre! (risos) ao meu ver né?! Enfim..Conceitos mudam né? Na questão de 

ser bom ou ruim...mesmo no que a gente decidiu seguir... 

André(47:32) você tem alguma coisa que gostaria de acrescentar, que você 

lembra..? 

Herbem: rapaz, na verdade quero lembrar desses títulos que você me perguntou aí.. 

mas não to conseguindo! ( risos) 

André (47:42) se você não lembrar agora, você pode me mandar depois se quiser!  

Até bom pra ilustrar assim... é legal...e vocês fazem muito isso né!? De titulo 

criativo.. enfim.. eu lembro que você falou um negocio da foto e até lembrei da 

matéria que tava no A tarde na época que uma matérias que vocês fizeram, e eu 

tenho quase certeza que foi a foto que pautou a matéria que era uns jogadores do 

Bahia na Praia olhando pra uma mulher passando assim.. e tal..tipo.. era uma 

coisa pra tipo ir pra capa ( risos) com certeza alguém tirou a foto e com certeza 

depois pensaram na matéria( risos)  

Herbem: você lembra o titulo!? 

André (48:11).. não lembro o titulo! Eu lembro que achei sensacional a foto e com 

certeza a pauta veio da foto..foi muito boa... tiveram uma sacada muito boa! ( 

risos)  

Herbem: teve uma também, que o titulo que veio da foto, que era Renato Gaucho que 

era técnico do Bahia, ou seja 2010, e ele sentado no banco de reservas assistindo ao 

treino, e atrás dele aquele jato d’agua! O sistema de irrigação tava passando e os dois 

jatos saindo assim da cabeça dele! Entre aspas na cabeça dele, no fundo ne´? Meio que 
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um sobreposto ao outro. E o título veio: “Panela de pressão”. Meio que o Bahia estava 

passando por um momento assim.. ( risos) esse titulo veio da foto! 

André(48:56) e aí combina tudo né? O título é engraçado, a foto é engraçado né? 

Herbem: aí você consegue realmente né? Você faz o humor e vc tem o casamento foto 

texto que é interessante! 

André( 49:08): Poxa, massa! Se você lembrar mais você me fala que eu vou tentar 

buscar para poder, até pra ilustrar... é legal isso..esses títulos! Mais marcantes 

assim e tal.. 

Herbem: Vou dar uma procurada, vou procurar isso hoje ainda... 

André: deixa eu fazer só mais uma última pergunta: voltando essa questão do 

humor assim... Você acha que o humor acaba sendo um capital do repórter 

esportivo, o cara que domina a técnica do humor, o cara que tem boa sacada, isso 

acaba sendo uma ferramenta boa para ele no trabalho, até pra ele evoluir e tal, 

enxerga, consegue ver algo curioso...a graça.. ou não!?  Você acha que é uma 

técnica 

Herbem: acho que sim, mas não só pra o jornalismo esportivo.. não só pra ele..é 

porque o jornalismo esportivo com o passar do tempo ele se permite mais ao humor.. 

mas aqui no Correio, você conhece João Baldeia por exemplo.. ele é referência em 

títulos criativos e trabalha na editoria de cidade! ( risos) poderia  ser o lugar mais 

difícil pro cara fazer graça, mas o cara que tem esse talento ele consegue tornar esses 

assuntos densos que ao primeiro olhar não seria tão atraente..que não puxasse tanto o 

leitor mas ele consegue transformar em algo que vai fisgar o olhar do leitor 

André( 50:23): uhum... então você acha que pode ser uma técnica que pode ser em 

positiva  assim...? 

Herbem: sim, sim, eu acho que quando você sabe fazer com parcimônia e com bom 

senso é uma virtude! Mas aí da vai da característica da pessoa né!? Tem gente que 

prefere uma linha mais sisuda e é brilhante fazendo uma linha mais sisuda 

também...não vejo como uma condição pra ser melhor...mas vejo como uma grande 

virtude  fazendo bem feito! Né?! 
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