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Resumo 
Este estudo combina os conceitos de jornalismo canalha e showrnalismo. Trata-se de 
uma metodologia de análise a fim de explicar o comprometimento político do programa 
Globo Esporte. São analisadas reportagens produzidas entre 26 e 30 de setembro de 
2005 comparativamente com o mesmo período em que foram veiculadas essas matérias 
semelhantes no jornal Folha de S. Paulo. A expressão que dá título ao trabalho pode dar 
a entender algo depreciativo ou contundente. Na realidade, showrnalismo e jornalismo 
canalha são expressões cunhadas por José Arbex Jr. (2001 e 2003), e aqui são utilizadas 
na composição de um conjunto de vetores destinados a sustentar as análises. Consegue-
se mostrar que o programa fragmenta a informação de uma forma a perder relevância ou 
torna- la superficial. 
 
Abstract 
This study combines the concepts of canaille journalism and showrnalism. It is meant to 
work as a methodology for analyses aimed at explaining the political commitment of 
Globo Esporte broadcasts. A group of programs broadcasted within the period of 
september 26 through september 30 is ana lysed in comparison with news published in 
the same period by Folha de S. Paulo news paper. The expression in the title might 
suggest somewhat depretiated or aggressive. As a matter of fact, showrnalism and 
canaille journalism are expressions named by José Arbex Jr. (2001 and 2003) and are 
here employed in the composition of a set of vectors to properly address the analyses. 
There is evidence that such program breaks the information into pieces inasmuch as it 
loses relevance or become superficial. 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao I Altercom, Jornada de Inovações Midiáticas e Alternativas Comunicacionais. 
2 Jornalista graduado pela UEL; cursa especialização em Ciência Política na Universidade de Brasília; e-mail: 
marcusviniciusfraga@yahoo.com.br 
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Introdução 
Este artigo é resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso que, por sua vez, foi 

desenvolvido a partir de um subprojeto de iniciação científica intitulado O conceito de 

cidadania e a falta de comprometimento das matérias do Globo Esporte. Esse 

subprojeto foi concluído e apresentado no XIV Encontro Anual de Iniciação Científica, 

na Universidade Estadual do Centro-Oeste, na cidade de Guarapuava, no Paraná. O 

projeto ao qual esse subprojeto se vincula chama-se Análise do Resultado do 

Aprendizado dos Conceitos Básicos de Sistemas Estruturais no Curso de Arquitetura 

numa perspectiva Fenomenográfica. 

Esta é uma pesquisa teórica que dialoga com autores e desenvolve uma metodologia de 

análise do comprometimento político, de qualquer veículo de comunicação, com a 

sociedade. São desenvolvidos dois conceitos: jornalismo canalha e showrnalismo. O 

primeiro é aquele que está alinhado com interesses políticos e econômicos dos veículos 

de comunicação. O segundo é aquele alinhado com o entendimento de sociedade do 

espetáculo que Guy Debord (1997) desenvolve. 

Pretendemos demonstrar que a abordagem do Globo Esporte busca defender a 

existência do produto de venda, que são as transmissões esportivas, ao invés de se 

pautar pela característica de um jornalismo comprometido com a sociedade. Optamos 

por analisar o Globo Esporte, pois entendemos que esse é o programa no qual a 

perpetuação da sociedade do espetáculo é evidente. 

O Globo Esporte, programa esportivo diário da Rede Globo, vai ao ar de segunda-feira a 

sexta-feira por volta das 12h35 e sábado por volta das 12h30. Sua duração é de 

aproximadamente 35min, com três blocos. O programa dedica um dos blocos para a 

programação estadual e os outros dois para a programação nacional. O primeiro bloco é 

o das notícias estaduais. As notícias que saem no primeiro bloco podem sair também em 

qualquer um dos outros, mas a edição é diferente. O programa de sábado funciona como 

uma revista que apresenta os espetáculos que serão apresentados para o telespectador no 

final de semana. 

Para a análise, foi gravada a programação apresentada no Paraná. Foi escolhido o 

período de 26 de setembro de 2005 a 30 de outubro de 2005. O motivo dessa escolha é 

relativo à publicação de uma matéria de capa na revista Veja, de edição número 1924, 
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na qual é feita a denúncia da existência de uma “máfia do apito” no futebol brasileiro. 

De acordo com a reportagem, essa máfia era comandada por um grupo de empresários 

do São Paulo e de Piracicaba (interior de SP) que apostavam em sites clandestinos. Este 

grupo de empresários contava com a colaboração de árbitros para que fosse garantida a 

vitória da equipe em que eles apostaram. 

O motivo da escolha dessa semana se justifica em ser mais um escândalo no futebol 

brasileiro e, teoricamente, seria o momento em que o Globo Esporte teria mais matérias 

de bastidores para serem analisadas. Optamos por utilizar o caderno de esportes da 

Folha de S. Paulo por ele ter a característica de divulgar matérias de política que 

envolve o esporte. “A Folha ainda não tem o caderno de esportes exatamente forte. 

Tem, sim, o melhor e único caderno de política do esporte do mundo” (COELHO, Paulo 

Vinicius, 2003, p. 88). 

 

Jornalismo Canalha 

Para conceituar o termo jornalismo canalha, utilizaremos alguns argumentos deferidos 

por Arbex Jr. (2003). De acordo com o autor, jornalismo canalha é o “jornalismo 

subordinado a determinados interesses políticos, econômicos e financeiros” (p. 144). 

Mas, para se ter um entendimento claro do conceito, é necessário acrescentar a leitura 

de Perseu Abramo (2003) e Leão Serva (2001). Assim, torna-se completo o 

entendimento de jornalismo canalha que propomos. 

São cinco características que podem ser caracterizadas como jornalismo canalha, não 

interessa se apenas uma se manifesta. Portanto, são cinco padrões: generalização, 

eufemismo ou resplandecismo, omissão3, redução e inversão. Vale ressaltar que os 

padrões de jornalismo canalha não necessariamente devem aparecer objetivamente em 

reportagens. Eles podem ser representados pela construção simbólica dos fatos no 

noticiário de qualquer natureza. 

Generalização 

O padrão de generalização pode ser demonstrado quando percebemos que uma 

informação é passada para os receptores sem o cuidado de respeitar as minorias. Por 

exemplo, chamar todos os estadunidenses de alienados politicamente ou todos os 

brasileiros de descompromissados com a cidadania. 

                                                 
3 Esse padrão possui uma característica diferente, pois não é toda omissão que se caracteriza como jornalismo 
canalha. Isso será melhor explicado quando abordarmos o conceito. 
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Outra forma de representação é a generalização simbólica provocada pela mídia. Um 

caso que demonstra isso claramente é o do jogador Leandro Desábato com o brasileiro 

Grafite.4 “[...] a mídia aproveitou o incidente para purgar velhas xenofobias contra 

estrangeiros” (DINES, Alberto, 2005). 

Praticar generalização é não respeitar manifestações culturais e religiosas diferentes. “O 

leitor é levado a compor o seu imaginário dessa forma, sem que ninguém o diga 

explicitamente, e nisso reside a maior canalhice” (ARBEX Jr., 2003, p. 79). 

Eufemismo 5 ou resplandecismo 

O padrão de eufemismo é o que Arbex Jr. (2003) caracteriza como sendo o “discurso 

único”. A mídia constrói algumas palavras, algumas expressões que não podem ser 

usadas por quem aparecer na imprensa, ou será “demonizado”. Mesmo que a alteração 

da palavra não caracterize uma atitude com o conceito que ela deveria ter, as pessoas 

mudam porque a mídia influenciou na criação do sentimento de aversão. 

A mídia constrói uma versão aceitável ao invés de trabalhar com a realidade dos fatos. 

Ela poupa a sociedade da “verdade verdadeira”. O eufemismo simbólico consiste em 

suavizar imagens ou palavras que possam chocar os receptores. 

Já o resplandecismo consiste em exaltar imagens ou palavras de determinado 

acontecimento de acordo com interesses da mídia, para que esta dê mais resultados 

econômicos ou políticos, sem preocupação com as necessidades sociais. 

Devemos tomar cuidado para não confundir a proximidade de contradição que existe em 

tratar uma mídia de canalha de acordo com o eufemismo e o resplandecismo. Ambos os 

termos têm a característica comum de não deixarem de forma clara ao receptor o que 

realmente está acontecendo. 

Para não cairmos no fatalismo de que não há como deixar de praticar o eufemismo sem 

praticar o resplandecismo, basta que pensemos que o jornalismo que os pratica se pauta 

por interesses econômicos e políticos, por isso é caracterizado como jornalismo canalha. 

Omissão 

                                                 
4 A mídia “caiu em cima” de jogadores argentinos que jogavam no Brasil para saber se todos os argentinos eram 
racistas. Essas perguntas só levaram a contribuir para uma perpetuação de um preconceito xenofobista. Isso só leva à 
construção simbólica de que todo argentino é racista, não gosta de brasileiro, é mal-educado, etc. Basta uma viagem a 
Buenos Aires para qualquer um perceber o quão hospitaleiros eles são, inclusive com brasileiros. Racistas há em 
todos os lugares, assim como pessoas mal-educadas. 
5 De acordo com o dicionário Houaiss (2001), eufemismo é: palavra, locução ou acepção mais agradável, de que se 
lança mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, locução ou acepção menos agradável, mais 
grosseira ou menos tabuística. 
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O padrão de omissão é praticado de três maneiras de acordo com Serva (2001): omissão 

não intencional, omissão por sonegação de informação e omissão por submissão de 

informação. 

A omissão não intencional é causada pela ausência de uma informação no noticiário. 

Ela ocorre, por exemplo, por falhas na comunicação interna da empresa que impediram 

que determinada informação chegasse ao conhecimento de seus receptores. Um 

correspondente no fronte de guerra que não tenha como entrar em contato com seu 

veículo antes de seu dead line pratica omissão não intencional. Devemos ressaltar que a 

omissão não intencional não se caracteriza como prática de jornalismo canalha. 

Contudo, essa omissão não intencional pode tornar-se omissão por sonegação a partir do 

momento em que a informação deixa de ser passada e publicada posteriormente. A 

omissão por sonegação pressupõe que há intencionalidade em que determinada 

informação não chegue ao conhecimento do público. 

O outro termo, que é a omissão por submissão, geralmente é provocado por critérios de 

atualidade, com os quais a cadeia de produção de uma notícia decide qual deve ter mais 

importância ou não. Essa omissão pode ser provocada intencionalmente ou não. A 

intenção ou sua falta não faz com que deixe de ser jornalismo canalha, principalmente 

se uma notícia com forte conotação política para a sociedade é deixada de lado. Além 

disso, ela 

[...] tem uma edição que não permite ao receptor compreender e deter a sua real 
importância ou mesmo o seu significado. Por exemplo, a revelação de um caso 
de corrupção para o qual a edição não confere o destaque merecido diante da 
importância histórica ou política do fato; ou o seqüestro de um empresário que 
se desvenda no dia de uma eleição presidencial: um dos fatos ou ambos terão 
uma edição menos impactante do que teriam em outra oportunidade, pois vão 
dividir espaço nas edições e na atenção do espectador. A submissão pode 
também colocar os dois temas sob um mesmo paradigma para o leitor, 
confundindo notícias que nada têm em comum, submetendo um fato ao enredo 
do outro (SERVA, 2001, p. 66-67). 

A omissão por submissão ocorre quando um fato é noticiado sem a devida repercussão 

que merece. O que queremos deixar claro é que a omissão pode ocorrer quando o 

jornalista não se preocupa em estar incansavelmente atualizado e informado dos 

interesses por trás de determinado assunto. E esse é o motivo que não o redime da 

prática de jornalismo canalha. As notícias são publicadas, quando publicadas, sem 

contexto e crítica social que merecem. 

Redução 

O padrão de redução é praticado pelos jornalistas para “facilitar” a compreensão do fato 

pelo receptor. A redução pode acontecer, por exemplo, quando a imprensa busca 
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paralelismos locais para que o leitor tenha uma comparação de paradigmas, na tentativa 

de facilitar sua compreensão. 

A notícia não esclarece os leitores e sim os confunde. Isso é gerado pela falta de 

historicidade nos meios de comunicação. Por exemplo, tratar políticos antigos, nos 

moldes de Paulo Maluf6, sem contextualizar os receptores de seu passado obscuro, 

apresentando-os como novos. Informações que poderiam ser úteis para os receptores 

não são divulgadas, pois há um pressuposto de que elas já fazem parte do imaginário da 

população. Há uma simplificação do conteúdo da notícia. 

Embora tenha sido escolhido como um fato jornalístico e, portanto, digno de 
merecer estar na produção jornalística, o fato é decomposto, atomizado, 
dividido em particularidades ou aspectos, e a imprensa seleciona os que 
apresentará ou não ao público. Novamente, os critérios para essa seleção não 
residem necessariamente na natureza ou nas características do fato decomposto, 
mas sim nas decisões, na linha, no projeto do órgão de imprensa, que são 
transmitidos, impostos ou adotados pelos jornalistas desse órgão (ABRAMO, 
2003, p. 28). 

O jornalista canalha reduz a quantidade de informação que existe em um acontecimento, 

o que distorce o fato. O padrão de redução pode, na descrição de um fato jornalístico, 

gerar uma alteração de paradigma que inverte o sentido da história, funcionando de 

forma maniqueísta, “descomplicando” histórias complexas. O jornalista canalha é 

aquele que mostra apenas um pedaço do fato como verdade absoluta. 

Inversão 

Fragmentando o fato em aspectos particulares, todos eles descontextualizados, 
intervém o padrão de inversão, que opera o reordenamento das partes, a troca 
de lugares e de importância dessas partes, a substituição de umas por outras e 
prossegue, assim, com a destruição da realidade original e a criação artificial da 
outra realidade (ABRAMO, 2003, p. 28). 

Ou seja, o padrão de inversão opera uma estratégia de dar mais importância a um 

aspecto, a um fato, além do que deveria realmente receber importância no noticiário, em 

relação ao que deveria ser divulgado com relevância e com cobertura ampla. O padrão 

de inversão preza pela continuidade de um problema, pois isso faz com que a imprensa 

tenha sempre “o peixe fresco” a ser vendido. 

 

Showrnalismo 

Para termos o entendimento do que é showrnalismo, primeiramente precisamos 

conceituar sociedade do espetáculo e ídolo. A sociedade do espetáculo é uma sociedade 

                                                 
6 Maluf governou o Estado de São Paulo entre 1979 e 1982, viu-se envolvido em uma série de denúncias de 
corrupção e saiu cavalgando índices elevados de impopularidade. Mas após uma sucessão de campanhas eleitorais, 
com ampla cobertura da imprensa, dez anos depois foi eleito prefeito da capital do Estado. 
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na qual o espetáculo é provocador de alienação na população. É uma alienação 

ideológica, que como toda ideologia se implanta através do desconhecimento. 

Sociedade do espetáculo é aquela que tenta exaltar alguns acontecimentos para acalmar 

as grandes massas, para não criar distúrbios sociais, para não criar caos. E o espetáculo, 

de qualquer natureza, serve para os fins dessa sociedade. 

Considerado de acordo com seus próprios termos, o espetáculo é a afirmação 
da aparência e a afirmação de toda vida humana – isto é, social – como simples 
aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo o descobre como a 
negação visível da vida; como negação da vida que se tornou visível. 
[...] No espetáculo, imagem da economia reinante [imperialismo neoliberal], o 
fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada que 
não seja ele mesmo. 
[...] O espetáculo é a conservação da inconsciência na mudança prática das 
condições de existência (DEBORD, 1997, p. 16-21). 

Na sociedade do espetáculo, as notícias funcionam como uma novela. Ao invés da 

mídia formar cidadãos, ela trabalha com informações que nunca acabam. Debord (1997) 

afirma que a sociedade do espetáculo é decorrente de interesses econômicos. 

Esta é uma fórmula infalível: onde houver a melhor estética de espetáculo, haverá 

necessariamente poder econômico por detrás. A sociedade do espetáculo só existe por 

causa da alienação. Ela provoca alienação para se manter viva. A vontade das classes 

baixas de conseguirem condições justas de vida é contrária à lógica da existência da 

sociedade do espetáculo. 

A consciência do desejo e o desejo da consciência são o mesmo projeto que, 
sob a forma negativa, quer a abolição das classes, isto é, que os trabalhadores 
tenham a posse direta de todos os momentos de suas atividade. Seu contrário  é 
a sociedade do espetáculo, na qual a mercadoria contempla a si mesma no 
mundo que ela criou (DEBORD, 1997, p. 35). 

Quando Debord (1997) diz que a mercadoria contempla a si mesma ele quer dizer que o 

espetáculo contempla o próprio espetáculo. No espetáculo midiático, por exemplo, a 

abordagem jornalística do esporte (espetacularizante) contempla o próprio espetáculo, 

que é o esporte. 

E, nesse contexto de sociedade do espetáculo, 

O ídolo é um personagem psicologicamente necessário durante o processo de 
desenvolvimento no qual serve como elemento ou tela de proteção de um objeto 
interno idealizado, que encarna as aspirações de sujeito, e que cumpre uma 
função protetora contra o constante assédio de seus medos básicos (PICHON-
RIVIÈRE, 1998: p. 127). 

O ídolo é alguém exposto que representa as ânsias de uma sociedade alienada. Quando 

ele faz uma apresentação com uma estética espetacular impressionante, será aclamado 

como um deus, pois fez algo que entrou no imaginário de seus fãs como impossível, um 

milagre realizado e que transcende a condição humana, algo que todos os receptores fãs 
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do espetáculo gostariam de apresentar publicamente um dia (gostariam de estar na 

posição do ídolo). 

Contudo, o que os meios divulgam dos ídolos não faz parte da realidade vivida a cada 

momento por ele. Ele não é aquilo como os meios o representam o tempo inteiro. O 

papel do ídolo é ser o representante da sociedade do espetáculo dentro dos eventos 

espetaculares. Ele é um objeto do espetáculo usado para tornar possível uma alienação 

provocada pela subjetividade dos pensamentos dos fãs em relação ao comportamento 

dele. 

Outra forma de abordar o conceito de ídolo foi desenvolvida por Neal Gabler (1999). 

Ele explica que o entretenimento funciona para escaparmos da realidade, vivendo uma 

pseudovida, uma vida que não é realmente a vida da sociedade, mas apenas uma fração. 

Ele usa o termo “filme-vida” para dizer que, se em um filme os elementos necessários 

para chamar a atenção do público eram as estrelas, os atores, nesse filme-vida os 

elementos são as celebridades, que Pichon-Rivière (1998) chama de ídolos. 

Para Gabler (1999), o entretenimento leva à alienação do consumo pelo consumo. O 

entretenimento funciona como uma ideologia de fuga da realidade e a celebridade 

cumpre seu papel enquanto peça de inspiração para essa fuga. 

Entendendo esses conceitos de sociedade do espetáculo e ídolo (ou celebridade), 

podemos partir para o entendimento de showrnalismo. Para identificarmos este, 

devemos avaliar se as informações dadas pelos jornalistas estão alinhadas com a 

sociedade do espetáculo ou não. A atitude do jornalista de não fazer matérias que 

contextualizem o receptor da ideologia por detrás de um espetáculo, que não expliquem 

a engrenagem de sua ideologia, trata-se de showrnalismo. 

A falta de existência de matérias sobre o funcionamento dos mecanismos da sociedade 

do espetáculo demonstra falta de comprometimento do jornalista com a sociedade. 

Estando ciente ou não, sua atitude é prejudicial para que a sociedade supere a barreira 

da alienação ideológica provocada pelo espetáculo. São três padrões de showrnalismo 

que conceituamos: “peixe fresco”, sensacionalismo, e superficialidade. 

“Peixe fresco” 

A principal característica desse padrão é a atitude do jornalista de expor em suas 

matérias informações que não prezem por contextualizar historicamente o receptor. 

Conseqüentemente, isso faz com que um fato noticiado não tenha uma conclusão. 

Esse showrnalismo trabalha, voluntária ou involuntariamente, pela inconsciência dos 

receptores sobre os problemas sociais decorrentes da sociedade do espetáculo. Ele preza 
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pelo desenrolar de um acontecimento, e não por suas conseqüências e motivos. Há um 

excesso de matérias factuais que não têm preocupações em divulgar os problemas da 

engrenagem política de funcionamento do espetáculo. 

Sensacionalismo 7 

Esse tipo de showrnalismo tem a característica de ao invés do jornalista prezar por uma 

abordagem informativa se preocupa em exaltar um aspecto da notícia para torná- la mais 

impactante, mesmo que não seja. Os jornalistas sensacionalizam uma notícia 

exatamente para suprir a aspiração por dramaticidade dos receptores, mesmo que essa 

notícia não contenha os elementos dessa dramaticidade, que ela não seja show, que não 

tenha essa necessidade, eles a constroem assim para vender seu produto. 

A lógica desse padrão determina que é importante acontecer eventos que tenham alta 

possibilidade de conter imagens e textos escandalosos, ao invés de evitá- los com 

matérias conscientizadoras que poderiam levar a sociedade a prevenir esses eventos. 

Sensacionalismos são temas que não têm compromisso com a verdade. O 

sensacionalismo nada mais é que a exaltação do espetáculo. Debord (1997) fala que o 

espetáculo funciona como um termômetro social: onde há bastante espetáculo há 

bastante crise social. Portanto, se vemos bastante sensacionalismo na televisão, então 

estamos em uma sociedade desvirtuada. 

Superficialidade  

Esse padrão acontece quando não é dada prioridade à substância da notícia, mas sim a 

sua superficialidade. Fazendo uma analogia, podemos dizer que esse padrão funciona 

como uma esfera: ao invés de atravessá- la e entender como se dão suas relações 

internas, ele apenas se preocupa em mostrar a camada exterior. Assuntos são abordados 

da forma mais floreada possível. 

O espetáculo não precisa acontecer de forma alienada, não questionando a engrenagem 

social de sua existência. Ele pode ser coberto por jornalistas que se preocupem em 

explicar à sociedade a ideologia por detrás desse evento. 

 

Análise-26 de setembro 

A Folha de S. Paulo, de 26 de setembro de 2005, soltou como matéria de capa do 

caderno de esporte a manchete “Pivô de escândalo diz que há mais juízes suspeitos”. 

                                                 
7 De acordo com o dicionário Houaiss (2001), sensacionalismo nos meios de comunicação é: uso e efeito de assuntos 
sensacionais, capazes de causar impacto, de chocar a opinião pública, sem que haja qualquer preocupação com a 
veracidade. 
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Nela, o arbitro de futebol Edílson Pereira de Carvalho, pivô do escândalo da “máfia do 

apito”, diz haver mais árbitros envolvidos. São citados os nomes de Paulo José Danelon 

e Romildo Corrêa. Outro ponto importante dessa matéria é o fato do Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo 

informar que haviam fraudes promovidas pelo grupo de empresários envolvidos com o 

escândalo da “máfia do apito” desde 2004. Analisando a matéria do Globo Esporte 

desse dia, vemos que nada é dito relativo à suspeita de envolvimento de outros árbitros. 

Além disso, nada é dito sobre a atuação da máfia desde 2004. Esse é um exemplo de 

redução. 

Nesse mesmo dia, a Folha de S. Paulo soltou outra matéria na qual o mesmo Edílson 

Pereira de Carvalho afirma ter recebido para manipular dois jogos do Campeonato 

Paulista de 2005, os quais influenciaram diretamente na disputa pela fuga do 

rebaixamento da série “A”. Outro ponto de bastidor importante é a explicação da Folha 

de S. Paulo referente ao Corinthians receber R$400 mil pela segunda colocação no 

campeonato. Se os jogos onde o juiz apitou fossem anulados, o Santos assumiria o 

segundo lugar e teria direito ao dinheiro. Nada do Globo Esporte divulgar informações 

nesse dia sobre esses assuntos. 

Analisando esses eventos, percebemos que há a prática da omissão por sonegação, pois 

nada é dito sobre a máfia atuar desde 2004, assim como nada é dito sobre o direito do 

Santos ao prêmio. Há também omissão por submissão, pois a informação sobre 

interferência de Carvalho no Campeonato Paulista de 2005 aparece no dia 27. Contudo, 

essa informação já estava disponível para o jornalista desde o dia 24 de setembro, que 

foi quando saiu a publicação da revista Veja. Aparentemente, o Globo Esporte preferiu 

divulgar matérias sobre os jogos do fim de semana do que aprofundar o tema para o 

telespectador. 

Também verificamos a prática do sensacionalismo nesse dia. Em um lance inusitado, o 

atacante Leandro, do Fluminense, faz um cruzamento e acerta o go l do goleiro Saulo, do 

Santos. Verifica-se o sensacionalismo quando a sonora do goleiro apresenta a frase 

“mentiroso safado”, repetindo três vezes a palavra “safado”. O goleiro afirmou que 

Leandro seria “mentiroso safado” se afirmasse ter feito o gol “por querer”. Repetir três 

vezes a palavra só faz enfatizar uma atitude ríspida de Saulo para o atacante. Portanto, 

sensacionalismo. 

Ainda no mesmo programa, verificamos a representação da generalização na cabeça de 

uma matéria sobre o título do campeonato de Fórmula 1, de 2005, do piloto espanhol 
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Fernando Alonso. A matéria inicia afirmando que foi “o dia mais importante da vida do 

piloto”. A generalização consiste em fazer uma afirmação forçada de uma informação. 

Ainda sobre o título do piloto espanhol, outra cabeça de matéria afirma que “apenas um 

brasileiro acompanhou o ritmo de Alonso”. Esse brasileiro seria o repórter Pedro 

Bassan. Contudo, a forma como afirma ser “o único brasileiro a acompanhar o ritmo” é 

relativa à presença em todos os grandes prêmios disputados até o momento, naquele 

ano. Isso é generalização, pois não foi apenas o repórter o único brasileiro presente em 

todos os grandes prêmios que Alonso correu. Como exemplo, mais dois brasileiros 

acompanharam o ritmo, de acordo com a idéia construída: Rubens Barrichelo e Felipe 

Massa. 

 

Análise-27 de setembro 

A Folha de S. Paulo desse dia divulga matéria na qual é demonstrado o interesse da 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional que investiga os bingos de 

investigar o caso da “máfia do apito”. Um argumento de interesse público apresentado é 

que seria importante fazer a investigação, pois ela poderia levar a outros fatos, como 

evasão de divisas e lavagem de dinheiro por parte de empresas que se aproximam dos 

clubes. Nada disso é divulgado no Globo Esporte. Omissão por sonegação. 

Há também um box que mostra o pensamento de Leonardo, ex-jogador de futebol e 

dirigente do clube italiano Milan. Nesse pensamento, vemos a representação de uma 

possível solução para não haver mais continuidade e possibilidade de surgir outra 

“máfia do apito” nos mesmos moldes. Leonardo defende que seja legalizado o jogo de 

acordo com o modelo italiano. O Globo Esporte não divulgou informação alguma sobre 

esse assunto. Daí, podemos tirar tanto a prática de omissão por sonegação, como a de 

“peixe fresco” (pois não apresenta uma alternativa para interromper os problemas 

ocorridos). 

Outra informação que saiu nesse mesmo dia é relativa à procedência de promotores que 

querem defender os direitos dos consumidores. Eles afirmam que os torcedores dos 

times lesados poderiam ser ressarcidos pelos danos provocados pelos árbitros. Segundo 

informações divulgadas na Folha de S. Paulo, seria possível exigir da Confederação 

Brasileira de Futebol e da Federação Paulista de Futebol indenização por danos morais, 

já que ambas as entidades não foram competentes em fiscalizar o árbitro. Ele já havia 

falsificado seu diploma de ensino médio em anos anteriores (motivo que o levou a ser 
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suspenso), mesmo assim voltou a apitar. A índole dele não fo i levada em conta. 

Omissão por sonegação. 

 

Análise-28 de setembro 

Em matéria sobre a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de um patrocínio 

da Infraero (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária) para Confederação 

Brasileira de Judô vemos ser operado a inversão e a superficialidade. A matéria, para se 

mostrar mais conscientizadora, poderia abordar informações relativas ao patrocínio, o 

qual previa um investimento de R$800 mil só no ano de 2005. A preferência foi por 

uma abordagem mais floreada do assunto. Foi escolhido mostrar as brincadeiras do 

presidente com os judocas presentes na assinatura. 

Há outra matéria sobre a “máfia do apito” em que aparece a superficialidade. A matéria 

aborda o tema de forma clara, até que um torcedor aparece atrás da entrevista, que 

estava sendo feita com o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o 

desembargador Luiz Zveiter, fazendo sinal de negação. A opção de usar essa imagem na 

hora de compor o off do repórter tira o foco da substância principal da notícia e exalta 

uma superficialidade. O telespectador perde atenção no mais importante para se ater a 

um aspecto floreado. 

 

Análise-29 de setembro 

A Folha de S. Paulo divulgou informação acerca da nomeação do árbitro Edílson 

Pereira de Carvalho para os quadros da FIFA (Federação Internacional de Futebol). 

Nessa reportagem, o chefe da comissão de arbitragem da CBF, Armando Marques, é 

exposto como mentiroso por ter dado declaração no dia anterior negando ser ele o 

responsável pela indicação de Carvalho, o que se comprovou como sendo o contrário. 

Não houve a publicação dessa notícia no Globo Esporte a qual daria ao telespectador a 

noção de quem foi o responsável por não administrar eficazmente os bastidores do 

futebol. Omissão por sonegação que também pode ser considerado showrnalismo “peixe 

fresco”, pois não esclarece o telespectador das responsabilidades que os dirigentes 

possuem e também não mostra que a falta de capacidade administrativa dele foi 

causadora da possibilidade de Carvalho participar da “máfia do apito”8. Encontramos 

                                                 
8 Não adianta apenas substituir um árbitro, pois outros podem ser aliciados e, inclusive, árbitros com histórico de 
fraudes (como era Carvalho) podem apitar campeonatos importantes de acordo com a conivência dos dirigentes. 
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generalização em nota coberta sobre jogo de tênis entre o brasileiro Marcos Daniel e o 

suíço Roger Federer, número um do mundo em 2005. A generalização está na 

indagação e posterior afirmação: “quem tem medo do número um do mundo? O gaúcho 

Marcos Daniel não tem”. Informação jogada para florear a notícia. 

Há também superficialidade em um trecho de matéria na qual a repórter Delisiée 

Teixeira inquire a ginasta Daiane dos Santos para que esta cante para o telespectador. 

Esse tipo de informação estaria melhor encaixada em programas de “coluna social”, não 

em matérias de jornalismo. 

 

Análise-30 de setembro 

Nesse dia, temos uma situação interessante acontecendo. O Globo Esporte faz a 

chamada de bloco de uma reportagem sobre o escândalo da arbitragem, na qual mais 

uma pessoa é presa decorrente das investigações. Falamos que é interessante, pois há a 

chamada para a matéria, mas ela não é levada ao ar. Omissão por sonegação. 

Há outra matéria em que vemos a superficialidade. A reportagem é sobre as Olimpíadas 

Escolares que aconteceram em Brasília em 2005. O repórter Renato Peters narra no 

texto de off informações como: “são hóspedes barulhentos” e “clientes que têm muita 

energia para gastar”. 

Também temos superficialidade em matéria sobre as novas músicas apresentadas pelas 

ginastas brasileiras ao público. Esse padrão se manifesta quando a matéria mostra as 

atletas cantando as letras de suas músicas tema para os exercícios de solo. 

Constatamos generalização em uma reportagem sobre a volta do goleiro Marcos, 

pentacampeão do mundo pela seleção brasileira de futebol, ao gol do seu clube, o 

Palmeiras. Esse padrão acontece no final da reportagem quando o texto composto para 

off afirma que “a torcida perdoa” as falhas do goleiro. Não foi escutada toda a torcida 

palmeirense para saber se ela perdoa o goleiro. Além disso, o motivo de perdão é a falta 

de ritmo do goleiro, causada por tempo de afastamento decorrente de lesão. 

 

Conclusões 

Durante nossa análise, pudemos constatar que a atitude do Globo Esporte sempre esteve 

voltada à proliferação da alienação provocada pelo espetáculo não questionado. O 

programa não apresentou uma possível solução para que casos como esse, da “máfia do 

apito”, não se repitam. 
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Nenhuma matéria mostrando ações de torcedores na justiça para questionar a 

credibilidade do campeonato foi apresentada no período de análise. Pouca atenção foi 

dada ao caso. De um fato que existiu poucos minutos na mídia, podemos dizer que ele 

não existiu. Percebemos que não há um comprometimento do programa com política. 

O Globo Esporte preza por uma linha editorial que não se preocupa em fazer um 

jornalismo que dê as informações para uma conscientização dos mecanismos do 

espetáculo. As matérias não apresentam preocupação com a superação da alienação dos 

telespectadores. Quem só usa o programa como fonte de informação está fadado a não 

se conscientizar das engrenagens da sociedade do espetáculo. 

Também, pudemos constatar que há uma grande semelhança entre os conceitos de 

jornalismo canalha e showrna lismo. Sugerimos que futuras pesquisas, que levem em 

consideração os dois conceitos, aliem-se a estudos de estética, pois ambos os conceitos 

propõe uma estética de comprometimento de ação política nos meios de comunicação. 

O entretenimento, o showrnalismo, ambos funcionam como uma pseudoterapia para o 

escape dos consumidores. 

A mídia do espetáculo tem a necessidade de demonstrar a qualidade técnica que a 

tecnologia propicia, pois a intenção do veículo é transformar jornalismo em show. 

Jornalismo não precisa ser tecnicamente bom para ser de qualidade. Ao invés disso, 

precisa pautar-se pela pesquisa e pela historicidade. 

Para Debord (1997), só há jornalistas que trabalham para a sociedade do espetáculo 

porque falta conhecimento de como agir de forma diferente. A forma de ação do 

showrnalista é igual à do jornalista canalha, ou seja, geralmente permeada pelo 

desconhecimento. 

O espetáculo pode tanto servir para construir o princípio da cidadania quanto camuflar 

sua inexistência. As teorias desenvolvidas até aqui podem ser utilizadas para 

conscientizar criticamente o jornalista no intuito de que este queira se comprometer 

politicamente com a sociedade. 
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