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Resumo 
Este artigo mapeia peculiaridades referentes ao jornalismo esportivo, identificando as 
práticas adotadas pelos jornalistas dessa editoria e as estratégias narrativas utilizadas na 
construção de seus textos, em três sites: Lancenet!, Olé.com e o SportsIllustrated.com. O 
trabalho tem, como corpus, notícias sobre a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 
2010. Utiliza-se a metodologia proposta por Nelson Traquina, que investiga semelhanças 
dos critérios de noticiabilidade em jornais de diferentes países, e empreende-se a análise de 
conteúdo das matérias selecionadas. A investigação revela semelhanças nas práticas 
jornalísticas e também diferenças na construção dos textos. Conclui que os sites brasileiro e 
argentino possuem uma perspectiva sensacionalista na construção da notícia. 
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Introdução 

Com a finalidade de investigar as peculiaridades acerca das práticas profissionais e 

das estratégias narrativas presentes no jornalismo esportivo, este artigo analisa notícias 

referentes a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 em três sites selecionados: o 

norte-americano Sports Illustrated, o argentino Olé e o brasileiro Lancenet!. Esse trabalho 

se desenvolve em três esferas: contextualização, estudo das práticas jornalísticas e a análise 

do conteúdo das notícias. Esta realiza-se em duas etapas. A primeira, com foco nas práticas 

profissionais, investiga se os jornalistas compartilham os mesmos critérios de 

noticiabilidade na seleção de acontecimentos e na construção de seus textos. A pesquisa 

baseia-se nos mesmos parâmetros utilizados por Nelson Traquina (2008) em sua 

investigação acerca das semelhanças e diferenças na cobertura de jornais estrangeiros. A 

segunda etapa, com foco nas estratégias narrativas, investiga como o Brasil, através de 

notícias sobre a Seleção Brasileira na Copa 2010, é narrado pelos três sites selecionados. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do Programa de Pós-graduação e coordenador do curso de Comunicação Social da PUC-Rio. Jornalista, doutor 
e mestre em Comunicação (UFRJ). E-mail: laaguiar@uol.com.br 
3 Mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio. Jornalista diplomada pela FACHA, trabalha atualmente como editora do 
programa Globo Esportes da Rede Globo de Televisão. E-mail: luisap.rj@gmail.com  
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Conforme Pierre Bourdieu, a função de informar só aparece no jornalismo na 

Modernidade, sendo definida pela emergência de ‘campos’ relativamente autônomos, com 

seus próprios agentes e relações sociais. Esses ‘campos’ possuem “objetos de disputas e 

pessoas prontas para disputar o jogo” (BOURDIEU, 1983, p. 89). O campo jornalístico que 

surge no século XIX e o novo paradigma informativo são acompanhados pela formação de 

um grupo de pessoas dedicadas integralmente a essa função, consolidando assim uma nova 

profissão: o jornalista. 

 

Imprensa esportiva e Copa do Mundo 

A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta e, no caso brasileiro, 

segundo a antropóloga Simoni Guedes (2006), é quando há um reforço do sentimento de 

brasilidade através do processo de ativação da memória de campanhas anteriores e da 

intensa divulgação de notícias a seleção. Neste contexto, é “fundamental a participação da 

imprensa, em especial a esportiva, acionando paulatinamente a dimensão de brasilidade das 

nossas identidades sociais, operando fortemente com a rememoração de momentos 

anteriores” (GUEDES, 2006, p. 6). 

A relevância do futebol no país e a possibilidade de se compreender melhor o Brasil 

através dessa prática social é extremamente importante nos estudos do antropólogo Roberto 

DaMatta. “É parte do meu entendimento que, quando eu ganho uma certa compreensão 

sociológica do futebol praticado no Brasil, aumento simultaneamente minhas possibilidades 

de melhor interpretar a sociedade brasileira” (1982, p. 21). 

Em 2010, no comando da Seleção Brasileira estava Dunga, jogador de meio campo 

contestado na Copa de 1990 e aclamado na conquista do tetracampeonato, em 1994. A 

convocação feita pelo técnico privilegiou jogadores menos conhecidos, mas, de acordo com 

o próprio treinador, mais comprometidos. Dunga assumiu a Seleção logo após a derrota e 

consequente eliminação na Copa de 2006, quando jogadores e técnico foram acusados de 

trocar o ‘bom futebol’ pelo dinheiro que a alta visibilidade proporcionava.  

Durante o Mundial, as brigas entre técnico e imprensa foram temas recorrentes na 

mídia nacional e internacional. O ‘Dunga jogador contestado em 1990’ parecia estar de 

volta: percebe-se que mesmo as vitórias vinham sempre acompanhadas por uma 

desconfiança, retratada pela imprensa, assim como o talento dos jogadores em campo e, 

como será visto adiante, isso reacendeu fortemente a discussão sobre futebol-arte, 

considerado estilo genuinamente brasileiro de se jogar futebol. 
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A escolha pelos sites partiu da proposta do contraste devido às diferenças por eles 

apresentadas. O SportsIllustrated.com é a versão digital de uma revista publicada nos 

Estados Unidos e apresenta-se em seu site como realizando “um jornalismo confiável”4. A 

publicação preza pela informação e a palavra ‘confiável’ remete à objetividade e à 

imparcialidade. As notícias nele publicadas sobre a Seleção Brasileira durante a Copa não 

são feitas por jornalistas do veículo, mas sim pela Associated Press, uma agência de 

notícias norte-americana, que defende o novo jornalismo, separando fatos de opinião. Além 

disso, o futebol nos Estados Unidos não faz parte dos principais esportes lá praticados e tem 

uma relação muito diferente de seu significado quando comparado à importância desse 

esporte no Brasil. 

O Olé.com é a versão digital de um periódico do Grupo Clarín. O site da empresa 

posiciona o diário esportivo como relevante no cenário internacional, sendo o primeiro e 

único jornal argentino dedicado somente ao esporte5, com atenção especial ao futebol. 

Maurício Stycer (2009) destaca a valorização do futebol enquanto produto na Europa e o 

consequente crescimento dos jornais esportivos no velho continente. O Olé.com, assim 

como o Lancenet!, surgem desse movimento, atrás de um leitor interessado, apaixonado e, 

portanto, com forte potencial para consumo de notícias esportivas e dos produtos por eles 

anunciados. A estratégia para vender exemplares, segundo Stycer – com a submissão da 

informação a uma linguagem mais atrativa –, parece prevalecer sobre o conteúdo 

informativo do jornal, percebendo-se, portanto, que as leis do mercado e o foco principal no 

lucro se sobrepõem às questões relacionadas à luta dos jornalistas por autonomia produtiva 

e suas crenças na sua atuação enquanto profissional. 

O terceiro site da análise é o brasileiro Lancenet!, versão digital do periódico Lance!, 

lançado em 1997. Stycer (2009) chama a linguagem utilizada pelo site brasileiro como “prá 

cima” que, segundo seu idealizador, Walter de Mattos, deve reforçar o lado mais ‘humano’ 

da notícia, um jornal para o torcedor apaixonado. 

O nascimento do site brasileiro está “umbilicalmente associado” (STYCER, 2009) ao 

surgimento do Olé, não só pela influência da transformação cada vez mais evidente do 

futebol em produto, mas também por terem o mesmo responsável pelo direcionamento das 

duas publicações, designer gráfico Antoní Cases. “A contratação de Cases à frente da 

                                                 
4 Ver em http://www.timewarner.com/corp/businesses/detail/time_inc/index.html 
5 Ver em http://www.grupoclarin.com/content/publi_ole.html  

http://www.timewarner.com/corp/businesses/detail/time_inc/index.html
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equipe jornalística sinalizava, desde a partida, que o conteúdo escrito do jornal estaria 

submetido ao aspecto visual do empreendimento” (STYCER, 2009, p. 193-194). 

 

O jornalismo e suas teorias 

Os pólos ideológico e econômico presentes no campo jornalístico são representados, 

respectivamente, pelos jornalistas profissionais e pelas empresas para as quais eles 

trabalham. Pierre Bourdieu considera que “o peso do “comercial” no campo jornalístico é 

muito maior” (1997, p. 104) e a busca pela audiência interfere diretamente no conteúdo 

produzido pelo veículo jornalístico. Percebe-se, por exemplo, no caso dos sites brasileiro e 

argentino, que a busca por leitores é fator importante na formatação do jornal e na definição 

de sua linguagem. As empresas, portanto, impõem aos profissionais como eles devem 

trabalhar, submetendo o conteúdo à forma, seguindo a linha de raciocínio bourdiana. 

Conteúdo esse altamente valorizado ao se considerar que futebol, principalmente em época 

de copa do mundo, atrai milhões de espectadores. 

No entanto, este artigo parte da premissa de que os jornalistas trabalham com certa 

autonomia. Nelson Traquina defende que “os profissionais do campo jornalístico definem 

em última análise para nós as notícias e contribuem ativamente na construção da realidade” 

(2005, p. 29). Esta afirmação baseia-se na teoria do newsmaking, que acredita ser a 

produção de notícias fruto de intensa negociação do jornalista com diversos fatores que o 

cercam. Felipe Pena (2009) enumera esses fatores: rotina da produção e constrangimentos 

organizacionais, noticiabilidade, valores-notícia e construção da audiência. 

Os jornalistas, segundo Traquina, formam uma ‘tribo’ que compartilha a definição 

do que é ser um deles, profissão repleta de mitos, como o do jornalista aventureiro, caçador, 

detetive e herói (TRAQUINA, 2008). Por trás da construção dos mitos, há valores 

referentes à crença acerca do papel do jornalista, como a busca pela verdade, pela 

imparcialidade e objetividade, pela independência, o jornalismo a serviço do público e o 

jornalista como defensor da democracia. Esses são os sentimentos compartilhados pelos 

próprios jornalistas e também representam o que a sociedade espera deles. 

A profissionalização do jornalismo, segundo Traquina, daria aos jornalistas um 

conjunto de referências semelhantes por onde eles interpretam a realidade do mundo. Pierre 

Bourdieu refere-se a essa questão, sugerindo que os profissionais usam “óculos especiais a 

partir dos quais vêem certas coisas e não outras; e vêem de certa maneira as coisas que 
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vêem” (1997, p. 25). Traquina testa e comprova essa hipótese no segundo volume de 

Teorias do Jornalismo. 

O jornalismo esportivo é, muitas vezes, relegado a um papel secundário, 

considerado próximo ao entretenimento e menos responsável com a informação, utilizando-

se de estratégias para atrair a audiência. A análise a seguir, dividida em duas etapas, tem por 

objetivo discutir peculiaridades da prática e das notícias publicadas por jornalistas 

esportivos. 

 

Práticas profissionais no jornalismo esportivo 

Em sua análise, Nelson Traquina encontra “um ‘padrão’ geral bastante estável e 

previsível” (TRAQUINA, 2008, p. 63) e pretende-se, neste artigo, verificar se os três 

jornais selecionados, de países diferentes, também compartilham valores-notícia 

semelhantes, utilizando alguns parâmetros propostos pelo pesquisador português. 

São 264 itens, no total, em 23 dias, no período compreendido entre o dia 11/06/2010, 

início da Copa, e 03/07/2010, dia seguinte a eliminação do Brasil. Esta pesquisa avalia 

apenas notícias que tenham, como objeto e/ou fonte principal, a Seleção Brasileira e toda 

estrutura que a cerca: jogadores, técnico, comissão técnica e a Confederação Brasileira de 

Futebol6. Sendo assim, editoriais, weblogs, gráficos e fotos não foram considerados assim 

como reportagens que tenham como fonte outros agentes ou foco em outro objeto, por 

exemplo, comentários de ex-jogadores e matérias sobre torcida ou sobre os adversários. 

A análise se concentra apenas nos textos das notícias (título e o corpo da matéria). As 

matérias são retiradas de sites na internet, mas não há intenção, neste trabalho, de direcionar 

a investigação para as peculiaridades do veículo, concentrando esforços, somente, na 

análise textual7. 

Os três sites analisados têm espaços especiais para a publicação de matérias referentes 

especificamente à Copa e, dentro dele, um ambiente para cada seleção presente na 

competição. O site norte-americano da revista Sports Illustrated foi o que publicou menor 

número de notícias, segundo os parâmetros de seleção, 22 no total. O site argentino 

Olé.com publicou pouco mais que o dobro desse número: 47 no total. E, como se esperava, 

                                                 
6 Por exemplo, o recorte não contempla matéria como a publicada no dia 12/06/2010 no Olé.com: Traigan alfileres que 
muñecos sobran...(Tradução: Tragam alfinetes que bonecos sobram...), já que o objeto não é a Seleção, e sim bonecos feitos 
por brasileiros para brincar de vudu com a Seleção Argentina. 
7 Parte-se da premissa desenvolvida por Aguiar (2009) em seu artigo A validade dos critérios de noticiabilidade no 
jornalismo digital, no qual se constata a flexibilidade em alguns critérios de noticiabilidade, mas mesmo assim “um 
acontecimento sempre depende de uma rede extremamente complexa de critérios de seleção e de construção discursiva 
estabelecida entre as empresas jornalísticas e a comunidade interpretativa dos jornalistas” (p. 179). 
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o Lancenet, site brasileiro, alcançou a marca de 195 notícias, obedecendo ao recorte já 

mencionado. 

A diferença da quantidade de matéria relacionada à Seleção Brasileira publicada pelo 

site argentino e pelo norte-americano pode ser explicada pela hipótese teórica da 

proximidade geográfica e cultural. Brasil e Argentina são vizinhos e esse seria um fator 

relevante para uma cobertura mais atenta por parte do Ole.com. Além disso, esses países 

compartilham de valores culturais semelhantes e com o futebol isso não é diferente. Nos 

dois casos, o esporte aparece como referência na formação das identidades nacionais. 

Os dias de jogo do Brasil são momentos em que, ao somar os três jornais, o maior 

número de notícias é publicado. O gráfico abaixo demonstra esta tendência. Percebe-se que 

o aumento de notícias acontece, principalmente, no caso do site brasileiro. 

 

Figura 1: Dados sobre o número de matérias publicadas por dia nos três sites. 

 
 

 
No caso do site argentino, o aumento é percebido ao medir número de caracteres 

publicados por dia. Nas datas dos jogos, podem ser percebidos, em azul, picos referentes ao 

Olé.com. 
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Figura 2: Dados sobre o número de caracteres publicados por dia nos três sites. 

 
 

 
Já no SportsIllustrated.com, o destaque dado ao dia de jogo é o aumento no tamanho 

médio de cada matéria. No gráfico abaixo, em vermelho, é possível perceber que a média 

de caracteres por notícia é maior quando a Seleção entra em campo e, também, que as 

notícias publicadas no site norte-americano são, em média, muito maiores que a dos outros 

dois jornais. 

 

Figura 3: Dados sobre a média do tamanho das notícias publicadas por dia nos três sites. 

 
 

O aumento de visibilidade nos dias de jogo comprova que o jornalismo é uma 

atividade voltada para o acontecimento e que, ao disputar uma partida, a Seleção Brasileira 

se torna ainda mais noticiável. Já em relação ao tamanho das notícias, acredita-se que a 
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diferença existente entre o site norte-americano e os outros dois sites, tenha três principais 

motivos: o SI.com é versão digital de uma revista; todas as notícias lá publicadas são de 

agência e esta, por ter outros clientes, possivelmente produz matérias mais completas que 

agradem a todos; e a preocupação do site com a contextualização dos fatos faz com que as 

notícias sejam sempre maiores, relembrando acontecimentos anteriores. 

Seguindo a pesquisa baseada nos parâmetros propostos por Traquina, na sequência é 

realizada uma leitura qualitativa, com o objetivo de identificar os valores-notícia presentes 

nos fatos durante a Copa que os tornam noticiáveis para os três sites. Os critérios adotados 

foram propostos por Mauro Wolf (2008) são: substantivos; relativos ao produto; relativos 

aos meios; sujeitos ao público; ligados à concorrência. Cada notícia pode ser enquadrada 

em mais de um critério e, quanto maior os valores-notícias, mais noticiável se torna 

determinado acontecimento. 

Os critérios substantivos são divididos em ‘importantes’ e ‘interessantes’. Se um 

fato for importante e/ou interessante a chance de ele ser noticiado aumenta 

consideravelmente. A Copa do Mundo está inserida nas duas categorias. É importante por 

reunir muitas pessoas notáveis, por se tratar de um evento que movimenta muito dinheiro, 

sendo significativo e relevante. Esse evento também é interessante, pois atrai pelo lado 

humano, considerando que milhões de torcedores apaixonados acompanham a competição. 

Além de ter o caráter de entretenimento, que também se insere na categoria ‘interesse’. A 

Seleção Brasileira segue a mesma descrição. Além de ser a equipe com maior número de 

títulos, seus jogadores são mundialmente conhecidos e muito valiosos no mercado 

futebolístico, sendo sempre motivo de expectativa na Copa por apresentar um futebol, de 

acordo com a imprensa e seus fãs, diferenciado. 

Outros fatos podem ser inseridos na categoria importante como, por exemplo, o 

primeiro gol do Robinho em uma copa. Este jogador é conhecido mundialmente, já atuou 

em outras copas e os três jornais noticiam seu feito. A expulsão do Kaká, no jogo contra a 

Costa do Marfim, também por envolver um ídolo, vira notícia nos três jornais, mas com 

abordagens diferentes. O Lancenet! discorda da decisão do árbitro; já o 

Sportsillustrated.com se aproxima de um relato mais imparcial. O site argentino também 

não é favorável à violência em campo dos marfinenses, mas, no entanto, propõe que a 

expulsão foi uma boa estratégia adotada pelo jogador. Até por que se ele terminasse o jogo 

com um cartão amarelo poderia desfalcar o Brasil na segunda fase, quando os jogos são 

eliminatórios, caso levasse uma segunda advertência. 
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A expulsão do Kaká também pode ser considerada um fato interessante, já que 

contém o valor-notícia ‘polêmica’, que atrai audiência e também é boa estratégia para a 

briga pela concorrência. Os três veículos cobriram as principais polêmicas envolvendo a 

Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2010. Uma das maiores, a briga entre o 

técnico Dunga e o apresentador da TV Globo Alex Escobar, na coletiva após o jogo contra 

a Costa do Marfim, foi publicada nos três sites, mas também de forma diferenciada. O 

Lancenet! só noticiou no dia seguinte, o que pode ter sido motivado pelo fato de envolver 

uma rede brasileira e o site pode ter preferido aguardar o desenrolar do fato. O 

SportsIllustrated, mais uma vez, aproxima-se de um relato imparcial, enquanto o Olé.com 

compara a situação de Dunga com a de Maradona, técnico argentino, que meses antes 

proferiu palavras de baixo calão para a imprensa e foi punido pela FIFA. 

O site argentino é pautado, em grande parte, pela rivalidade entre a seleção de seu 

país e a brasileira. Sempre que há um paralelo possível entre os países, mesmo que o fato 

em si, durante a Copa 2010, não envolva a Argentina, o Olé.com busca a comparação e 

também uma linguagem brincalhona e debochada para falar sobre o Brasil. Além disso, fica 

claro nas matérias publicas no site que os seus repórteres propõem perguntas aos jogadores 

brasileiros que incitem o tema da rivalidade entre as duas seleções. 

Outro critério é o relativo ao produto noticiado, ou seja, a Seleção Brasileira. O 

recorte escolhido para este trabalho acabou por selecionar notícias onde, claramente, os 

repórteres e editores são dependentes das coletivas, dos treinos e dos jogos para produzirem 

seus textos. Portanto, é comum observar nos três sites referências às mesmas respostas 

dadas pelos mesmos jogadores, de acordo com o dia. Nas vésperas de todas as partidas, é 

obrigação do técnico participar da coletiva, ou seja, as notícias nos três sites sempre têm 

referência ou são estritamente sobre o Dunga. 

A partir dessa primeira análise pode-se concluir que os três sites compartilham dos 

mesmos valores-notícia na cobertura da Seleção Brasileira durante a Copa 2010. A maior 

diferença entre eles não está na escolha do fato a ser noticiado, já que todos eles publicam 

as principais notícias referentes à atuação e ao cotidiano da Seleção, e, sim, no modo como 

eles constroem as notícias. 

O site norte-americano preza pela informação, busca a imparcialidade, matérias com 

muitas aspas e menos adjetivadas. Há também as polêmicas e outras estratégias narrativas 

similares a dos outros dois sites, mas com intensidade diferente, podendo afirmar que se 

evita polemizar os fatos. Já o Olé.com, como já dito, é pautado pela rivalidade e polêmicas 
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em geral. O Lancenet! aproxima-se mais do site argentino, pela sua linguagem mais 

informal, a pequena contextualização das suas matérias, em relação ao site norte-americano. 

A principal diferença entre os três, portanto, está na fronteira que separa o jornalismo 

informativo, chamado de “sério”, do jornalismo de entretenimento, conhecido como 

“popular”, “sensacionalista”, entre outras denominações. 

Além disso, o site brasileiro também tem suas peculiaridades, como a preocupação 

com a atualidade e com a velocidade da publicação de reportagens. Portanto, percebe-se 

que muitas entrevistas são partilhadas em temas para gerarem mais de uma notícia e, sendo 

assim, sempre ter um novo texto publicado, mantendo uma audiência fiel. Outra observação 

é que o site busca notícias de interesse humano, relacionadas aos jogadores e comissão 

técnica da seleção, e também ‘pensatas’ que recorrem a estatísticas, além de matérias que 

relacionem à atual Seleção ao passado, que não são temas noticiados pelos outros dois. 

 

Estratégias narrativas no jornalismo esportivo 

A segunda parte desse trabalho realiza uma análise de conteúdo das notícias 

selecionadas, com o objetivo de mapear as estratégias narrativas utilizadas pelos três sites. 

Percebe-se semelhança entre eles quando há o estabelecimento de categorias e estereótipos 

relacionados à Seleção e ao Brasil em si e também a utilização de oposições na construção 

das notícias. 

Uma categoria que merece destaque é a que se refere ao estilo brasileiro de jogar 

futebol. Os três informantes entrevistados concordam que há uma essência brasileira 

quando a Seleção entra em campo, mas de forma diferente. O jornalista do site brasileiro 

afirma categoricamente que os brasileiros são os mais talentosos, enquanto o norte-

americano fala da elegância e do estilo que nenhum outro país tem. Já o jornalista argentino 

compara o estilo brasileiro ao estilo argentino, não elevando o Brasil ao futebol-arte. Nas 

narrativas de cada site é possível perceber a presença da categoria e também de oposições, 

como: futebol arte e futebol resultado, jogo bonito e jogo duro, estilo brasileiro e estilo 

europeu, drible e tática e talento individual e marcação forte somado ao contra-ataque. 

Ronaldo Helal, Álvaro do Cabo e Carmelo Silva (2008) levantam a hipótese de que 

o estilo brasileiro de se jogar futebol teria se consolidado na Copa de 1938, primeiro êxito 

nacional na competição, com a conquista do terceiro lugar. A definição teria vindo de um 

texto escrito por Gilberto Freyre no Diário de Pernambuco após a vitória sobre a 
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Tchecoslováquia8 chamado Football Mulato. Nele, Freyre fala de “alguma coisa de dança e 

de capoeiragem (sic) que marca o estilo brasileiro de jogar futebol”9. A definição do estilo 

brasileiro vem em oposição a um suposto estilo europeu que enfatiza, no lugar do talento 

individual, “a beleza dos efeitos geométricos e a técnica científica”. 

Estereótipos referentes ao jeito do brasileiro também aparecem nas matérias dos três 

sites, como ‘alegria’ e ‘simpatia’. Mas as narrativas também trazem termos opostos, como 

‘briga’ e ‘grosseria’. Interessante perceber que a figura de Dunga, técnico da Seleção 

Brasileira, surge nos três veículos como o representante das oposições, ou seja, do futebol 

resultado, do estilo europeu, da briga e da grosseria. Dunga é aquele que investe e defende a 

forte marcação, os jogadores dedicados, não necessariamente os mais talentosos, o técnico 

vem de uma sequência de ótimos resultados, como a conquista da Copa América (2007), da 

Copa das Confederações (2009) e o primeiro lugar nas Eliminatórias, mas, ao mesmo 

tempo, é diversas vezes precedido pelo adjetivo ‘contestado’ no site brasileiro e criticado 

pelos dois veículos internacionais. 

O site SportsIllustrated.com, por exemplo, intitula uma reportagem publicada no dia 

11/06/2010, início da Copa do Mundo: Resultados antes da beleza para o Brasil10. Dois 

dias depois publica Dunga fecha treino do Brasil em atitude pouco comum. Nas duas 

reportagens o técnico Dunga é visto como a causa do estranhamento. O site norte-

americano utiliza-se de linguagem menos adjetivada que os outros dois e se coloca, desde o 

início da Copa, como admirador do estilo brasileiro de jogar. Os outros dois sites possuem 

uma linguagem mais informal, utilizam maior número de adjetivos e, principalmente o Olé, 

aproximam-se de um bate-papo informal com o leitor. O jornal argentino recorre a 

perguntas retóricas, a deboches, jornalistas opinam e criticam abertamente assuntos 

variados. A informalidade é tanta que chegam a empregar uma expressão de conotação 

sexual, o ‘dunga dunga’. Esta aparece no título Um Dunga Dunga na imprensa e é uma 

forma popular de se falar sobre sexo anal, aproximando-se do termo ‘carcar’ em português, 

em referência ao tratamento que o técnico brasileiro dispensa aos jornalistas. 

O site brasileiro também segue a linha sensacionalista e utiliza-se de apelidos para 

aproximar os leitores dos jogadores, como, por exemplo, ‘fabuloso’, em referência ao Luís 

Fabiano. O site também apela a muitos títulos com aspas, seja para assinalar a fala de um 

                                                 
8 Este resultado, na época, foi festejado nas ruas como sendo um momento de glória da Seleção. 
9 FREYRE, 17/06/1938. 
10 Tradução livre de: Results before beauty for Brazil. Ver em http://sportsillustrated.cnn.com/2010/soccer/world-cup-
2010/wires/06/11/2010.ap.soc.wcup.brazil.without.beauty/index.html 
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jogador ou mesmo para relativizar uma palavra mais incisiva. Nos dois casos, as aspas são 

uma estratégia para retirar responsabilidade dos jornalistas, como já defendia Gaye 

Tuchman (1993). A hipótese é que desta forma evita-se conflitos com a Seleção Brasileira, 

não piorando as dificuldades já existentes na relação entre imprensa e técnico. 

Um momento interessante na cobertura desses três sites é quando o Brasil vence o 

Chile pelas oitavas-de-final por três gols a zero, aliando, de acordo com a imprensa, o bom 

resultado com um futebol bonito. Até então o Olé.com, que apesar das brincadeiras e 

deboches com a Seleção nunca escondeu sua admiração ao futebol brasileiro, não havia 

determinado o Brasil como detentor do futebol-arte, do jogo bonito. Categoria, esta, que se 

configura quando a matéria opõe técnica ao talento: “Analisar essa nova vitória brasileira 

pela parte tática seria cometer uma injustiça com aqueles que melhor jogam futebol”11. 

O site norte-americano, que já havia declarado sua grande admiração pelo Brasil 

comprova o futebol arte da Seleção com o título Brasil prova ser irresistível na Copa do 

Mundo12. Merece destaque o seguinte trecho: 

 
Apesar de o técnico Dunga – campeão da Copa do Mundo em 94 – ter 
ficado distante do tradicional, elegante e fluido estilo que era muito mais 
arte do que físico, os brasileiros ainda praticam o jogo bonito. Há 
movimentos neles que bailarinos invejariam, um toque ágil e um trabalho 
em equipe que treinadores de qualquer esporte podem admirar. Há também 
um certo ar de superioridade – suave. Não é arrogância, mas antes uma 
confiança que surge com a certeza de que são os melhores no que fazem13. 

 

Já o site brasileiro une diretamente as duas categorias, ao afirmar: “O melhor para o 

torcedor brasileiro é que a classificação para as quartas veio com uma boa atuação”14. 

 

Considerações Finais 

A profissionalização funciona para os jornalistas como ‘óculos’ que os permitem 

enxergar o mundo de forma semelhante. Esse modo de ver os acontecimentos a sua volta 

permitem que o jornalista esteja apto a selecionar quais deles devem virar notícias e, 

também, como essas devem ser construídas. Portanto, os ‘óculos’ estão diretamente 

                                                 
11 Tradução livre do trecho: “Tratar de analizar esta nueva victoria brasileña desde lo táctico, sería cometer una injusticia 
con quienes mejor juegan al fútbol”. Ver no site http://www.ole.com.ar/mundial/chile/Seguilo-Ole_0_288571236.html. 
12 Tradução livre de: Brazil proves to be irresistible at World Cup do dia 28/06/2010. 
13 Tradução livre de: “Though coach Dunga - he of Brazil's 1994 World Cup champs - has gotten away from the 
traditional, elegant and free-flowing style that was as much art as athletics, the Brazilians still play a very beautiful game. 
There is a fluidity to them that ballet dancers would envy, a deft touch, and teamwork that coaches in any sport can 
admire. There's also an undeniable swagger - a sweet one. It's not arrogance, but rather a confidence that comes with 
knowing they are the best at what they do”. 
14 Ver no site http://www.lancenet.com.br/noticias/10-06-28/781192.stm. 
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relacionados aos critérios de noticiabilidade. A análise revela que os três sites noticiam os 

principais acontecimentos referentes à Seleção Brasileira na Copa 2010, mostrando, 

portanto, semelhanças no momento em que escolhem quais acontecimentos devem ser 

noticiados e os jornalistas dos três sites vestem ‘óculos’ semelhantes. 

A diferença entre eles está na estratégia narrativa adotada. Sendo os sites brasileiro e 

argentino mais parecidos e, o norte-americano, o mais diferente. Essa constatação retoma a 

discussão entre jornal de prestígio e jornais populares. O Lancenet! e o Olé.com se 

aproximam do jornalismo mais popular, “sensacionalista”. Já o site norte-americano pode 

ser considerado mais próximo a um jornal de prestígio, “sério”, por ter a informação como 

principal objetivo, mas, que, eventualmente, também recorre ao entretenimento. Portanto, o 

que os diferencia é a intensidade no uso das estratégias narrativas. 

Outras considerações apontam na direção dos estereótipos culturais citados pelos três 

sites, bem semelhantes. Um deles é o brasileiro como pessoa ‘alegre’ e a alegria é vista no 

campo, no estilo brasileiro de jogar futebol, o ‘jogo bonito’, com dribles e talento 

individual. O site norte-americano, desde o início, trabalha com essa categoria de ‘jogo’; já 

o site argentino não faz essa relação tão direta, pelo menos até antes da partida contra o 

Chile. A admiração deles por nós é conseqüência dos atuais resultados positivos obtidos 

pela Seleção. Isto acontece, provavelmente, pelo fato de que os argentinos têm uma 

construção simbólica do futebol parecida com a nossa; mas, o que falta a eles é o que sobra 

a Seleção Brasileira: bons resultados. 

Pode-se afirmar, inclusive, que o tema principal da Copa do Mundo 2010 nos três 

jornais é a relação entre ‘alegria’ e ‘briga’, ‘futebol-arte’ e ‘futebol-força’, ‘jogo bonito’ ou 

‘jogo de resultado’. Sendo essas oposições materializadas na figura do técnico Dunga, 

reconhecido pelos seus títulos dentro de campo e como treinador, mas questionado pela sua 

conduta, principalmente, diante dos jornalistas. 

As discussões entre imprensa e Dunga trazem questões importantes para se pensar a 

prática jornalística na editoria de esporte. O técnico acusa a imprensa de realizar uma 

cobertura parcial, de torcer contra a Seleção escolhida por ele e de que os jornalistas o 

criticam por que teriam, de acordo com o técnico, perdido seus privilégios15. Dunga afirma 

que tem certeza de que a torcida o apóia e que as críticas são provenientes apenas dos 

jornalistas, insatisfeitos e parciais em seu trabalho; mas, ao mesmo tempo, não sugere aos 

                                                 
15 Ele se refere à Copa de 2006, realizada na Alemanha, quando os treinos eram abertos a todos, torcedores e jornalistas, e, 
inclusive, transmitidos ao vivo pelo canal SporTV. 
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jornalistas que sejam imparciais, mas, sim que apóiem a Seleção, atuando como meros 

torcedores. Os três sites analisados reconhecem o trabalho e as conquistas do técnico. No 

entanto, podem-se notar críticas ao comportamento de Dunga e também desconfiança em 

relação ao seu trabalho, principalmente, em referência aos jogadores por ele selecionados. 

As estratégias adotadas no jornalismo esportivo, onde as narrativas melodramáticas e 

o sensacionalismo ganham força – traços peculiares – faz com que esse seja considerado 

menos relevante que outras editorias, principalmente, por ser taxado de parcial e seus 

repórteres de torcedores. Seguindo os critérios de importância e de interesse, acredita-se 

que temas cujo foco é econômico ou político são mais relevantes que as matérias publicadas 

pela imprensa esportiva. O jornalismo esportivo é, por muitos, considerado apenas 

entretenimento, ou seja, a informação não é o mais importante, e, sim, o agrado ao 

leitor/torcedor. 

Mas, vale ressaltar, que o futebol atrai milhões de fãs e também movimenta fortunas 

pelo mundo. A prática desse esporte se relaciona diretamente a importantes questões 

políticas e econômicas e, portanto, acredita-se que cabe também ao repórter esportivo 

responsabilidade no trabalho com a informação. Não se pretende determinar qual a dose 

certa de emoção para a construção de um texto jornalístico, mas, acreditamos que, mesmo 

diante de maior liberdade para construir suas notícias, o compromisso com a verdade – a 

verdade como uma busca a ser empreendida no processo de produção da informação – deve 

sempre ser um elemento ético para guiar o trabalho jornalístico, seja em publicação de 

modelo mais informativo, como o proposto pelo SI.com, ou mais sensacionalista, como o 

realizado pelos sites Lancenet! e Olé.com. 
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