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Resumo 

O artigo propõe destacar evidências que ilustrem as diferenças nos enunciados noticiosos 
entre Jornal da Band, Jornal da Record e Jornal Nacional acerca da renúncia de Ricardo 
Teixeira à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Analisando as matérias nas 
edições do dia do fato, pretende-se uma primeira etapa de investigação que forneça 
subsídios que permitam averiguar as motivações no processo de produção de notícia que 
culminam em discrepâncias nas coberturas jornalísticas sobre um mesmo fato. 
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1. Pressupostos do problema 

 

Este trabalho constitui o estágio inicial de um itinerário de pesquisa que pretende 

contribuir nas investigações sobre as motivações profissionais, empresariais e individuais 

que incidem nas decisões de seleção e enquadramento da notícia. O campo jornalístico 

abordado será o esportivo, especificamente nas temáticas em que são flagradas implicações 

e conexões com as esferas política e econômica. Para tal, neste primeiro momento optou-se 

por uma pesquisa exploratória, que por meio de um estudo de caso, visa proporcionar maior 

familiaridade com o problema tratado. Enquanto primeiro estágio de uma pesquisa 

acadêmica, objetiva-se a caracterização do problema, sua classificação e definição.  

Essa aplicação metodológica se dará na observação de três edições de telejornais de 

emissoras distintas - Jornal da Band, Jornal da Record e Jornal Nacional – mais 

propriamente nas matérias apresentadas na noite do dia 12/03/2012 sobre a renúncia de 

Ricardo Teixeira à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ocorrida 

naquela data. Entende-se que a apreensão das possíveis discrepâncias entre os modos como 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Sergipe, email: brunotavares001@hotmail.com. 
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o mesmo fato é noticiado por diferentes telejornais é o primeiro passo para, em investidas 

futuras, investigar com mais propriedade as tensões e conflitos que orientam o 

enquadramento adotado pelo jornalista na produção da notícia. Com efeito, a despeito da 

dimensão mais limitada deste trabalho em propor meramente a análise de um produto 

midiático, toma-se como pressuposto as considerações de Thompson (1998) no tocante à 

importância de se pensar os modos que configuram a recepção dos produtos midiáticos para 

poder entender o processo comunicacional. Ou seja, para o autor, quando se fala na 

investigação de algum produto midiático, deve-se salientar aspectos como as diferenças 

entre modos de consumo de diferentes pessoas, assim como competências e habilidades 

enquanto atributos socialmente adquiridos pelo indivíduo – o que o Thompson chama de 

realização especializada – que vai culminar também em diferentes modos de recepção. 

Diagnosticando que o problema de análises sobre produtos culturais específicos é 

um olhar restritivo e excludente sobre observação sistemática e detalhada das condições sob 

as quais eles foram produzidos e recebidos, Thompson observa: 

Há muito a se lucrar com uma rigorosa análise das questões relativas a estes 
‘textos’. Mas cada uma destas análises é, quando muito, uma maneira assaz 
parcial de se debruçar sobre os fenômenos culturais (incluindo os textos 
literários). É parcial porque os fenômenos em pauta são geralmente analisados 
sem uma consideração sistemática e detalhada das condições sob as quais eles 
foram produzidos e recebidos. Os textos são analisados em si mesmos e por si 
mesmos, sem referência aos objetivos e recursos daqueles que os produzem, por 
um lado, e às maneiras em que são usados e entendidos por aqueles que o 
recebem, por outro lado. Os produtores e receptores nos escapam de vista, 
enquanto o analista ou crítico se detém na forma cultural que é, um tanto 
artificialmente, abstraída de ser contexto social de produção, circulação e 
recepção.  (THOMPSON, 1998, p. 41). 
 

 
Logo, é importante apresentar a totalidade do trabalho pretendida, ressaltando que 

esta primeira etapa ainda constitui esse modo parcial de observação dos fenômenos 

culturais a que Thompson refere-se, sem abarcar os estudos sobre a recepção e condições de 

produção. Portanto, situado o trabalho em suas pretensões e perspectiva teórica, cabe 

apresentação do objeto. A renúncia ao cargo de presidente da CBF e consequentemente à 

presidência do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo 2014 (COL) por Ricardo 

Teixeira não só repercutiu na esfera esportiva, como foi tratada na esfera política do país, 

consequência da aproximação e parceria entre CBF e Governo Federal na condução da 

organização da Copa de 2014. Todavia, a consumação da saída do dirigente (que já havia se 

licenciado por questões médicas dias antes) tornou evidentes as diferentes abordagens 
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jornalísticas na apresentação do fato e seu invólucro. Essas divergências entre enfoques que 

serão ilustradas aqui podem ser fundamentadas em diferentes aspectos como motivação 

editorial do veículo, modos de produção jornalística, concepções e habilidades individuais 

do jornalista.  

Thompson (2002), ao tratar da cobertura midiática ao escândalo político, fala de 

quatro razões que podem guiar o campo jornalístico a orientar-se para a ênfase noticiosa – 

lucro financeiro, objetivos políticos, auto-concepções profissionais e rivalidades 

competitivas. E essa ênfase noticiosa não confronta necessariamente com a ideia de 

verdade, pois a orientação da maioria dos veículos inseridos na indústria midiática está 

fincada na legitimidade proporcionada pela busca da fidelidade, neutralidade e objetividade 

no tratamento do acontecimento. Duarte (2007) observa que um mesmo fato pode gerar 

relatos bastante diferentes, todos verdadeiros por respeitarem as fontes, porém diversos por 

operarem seleções, focalizações e montagens diferentes, justamente pela televisão não 

refletir o real, mas sim, o conformar.  

A proposta de comparar possíveis disparidades entre tratamentos jornalísticos sobre 

o mesmo fato pode incorrer em uma postura ideológica de concepções que pretendem 

conceitos rígidos de objetividade, fato e verdade. Questionamentos sobre a natureza da 

verdade, o princípio normativo da veracidade e aquilo que se configura como fato podem 

obstruir o enfrentamento direto do problema apresentado. Para além dessa arena de 

discussões, é importante demarcar um posicionamento que conceba o jornalismo como um 

sistema industrial de produção de notícia que, por atuar no ramo da verdade, garante esse 

compromisso através de procedimentos bem codificados de verificação e certificação, 

atestando que a notícia não é afetada por má-fé ou distorção proposital. Esse pressuposto 

explicado por Gomes (2009, p.12) é traduzido na máxima de que uma notícia não pode ser 

apenas veraz, deve ser verdadeira, por causa das circunstâncias sociais provenientes do 

contrato social que ata jornalismo e consumidores de notícia.  

Gomes (2009) assim destaca esse contrato: 

O jornalismo, principalmente aquele inserido na indústria da informação, 
estabelece a estrutura paradigmática do discurso verdadeiro, ao mesmo tempo 
em que funda sobre a deontologia da fidelidade aos fatos toda a sua 
legitimidade. (...) Frequentemente, o discurso de autolegitimação do jornalismo 
toma os seus relatos como se fossem a revelação das coisas mesmas e não 
simplesmente uma narrativa. (GOMES, 2009, p.14- 15) 
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E este é um ponto fundamental para compreender como alguns elementos 

discursivos, próprios da narrativa audiovisual, ao afirmarem a autolegitimação do 

jornalismo, impedem ou dificultam as discussões durante o processo de recepção sobre a 

natureza da mensagem transmitida, que não se apresenta como uma narrativa, mas como 

revelação da verdade, da realidade como tal. Sobre o rito da notícia que dispõe de 

elementos discursivos, Gomes (2009) cita o repórter in loco, os príncipes da opinião e os 

âncoras bem relacionados. Neste estudo, observa-se usos de câmeras escondidas, recursos 

de videografismo e transições de imagens através de fades desempenhando essa função de 

convencimento da verdade pretendida.  

Destarte, para avançar nas investidas sobre diferentes interpretações e apreensões de 

um fato ou enunciados que visam o conhecimento da realidade, é necessário demarcar a 

referência tomada acerca do problema da verdade. Após enveredar-se em zonas de debate 

sobre o tema na filosofia tradicional e contemporânea, Gomes (2009) toma como 

entendimento de fato uma unidade dramática que inclui em sua moldura entidades 

interagentes, para assim discorrer: 

O que seria portanto uma notícia verdadeira? (...) aquela que de algum modo 
alcança o sentido próprio de um fato, portanto conformando-se nos limites dos 
percursos interpretativos dogmaticamente instituídos por uma comunidade de 
sentido. (...) Parece plausível agora a legitimidade do conceito de verdade e a 
possibilidade, em princípio, de esta ser alcançada pelas nossas proposições acerca 
dos fatos. Tudo isso a partir da ideia de sentido próprio instituído dos fatos. 
(GOMES, 2009, p.64) 

  
Considerando que as três matérias aqui analisadas estão submetidas e inseridas, à 

priori , na possibilidade de um acordo universal realizado por uma comunidade ilimitada da 

comunicação – como delimita Gomes (2009) – parâmetro para inferir se determinado 

produto jornalístico aproxima-se de fato do sentido próprio de um acontecimento, avança-se 

na observação e análise dos objetos pretendidos neste trabalho.  

 

2. Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória que por meio de um estudo de caso, busca 

proporcionar maior familiaridade com o problema tratado. Enquanto primeiro estágio de 

uma pesquisa acadêmica, este visa à caracterização do problema, sua classificação e 

definição.  
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Segundo Gil (2006), a pesquisa exploratória frequentemente constitui a primeira 

etapa de uma investigação mais ampla, apresentando menos rigidez no planejamento e 

utilizando levantamento bibliográfico e estudo de caso para proporcionar as primeiras 

impressões sobre o problema. 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer 
e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. (...) São 
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato. (GIL, 2006, p.43) 

 

A escolha pelo gênero “programa jornalístico televisivo”, bem como os produtos 

Jornal da Band, Jornal da Record e Jornal Nacional deu-se pela capacidade de acesso por 

grande parte da população brasileira a esse formato. Por serem apresentados no considerado 

“horário nobre” da televisão brasileira, no intervalo compreendido entre 19:30h e 21:30h 

aproximadamente, esses telejornais propõem-se a apresentar um resumo dos principais fatos 

ocorridos no Brasil e no mundo. Rezende (2000, p.156) destaca essa aproximação dos 

telejornais de horário nobre com o factual, ressaltando que eventuais abordagens no sentido 

diversional ou interpretativo são exceções que não desfiguram a natureza do noticiário. 

Pertencentes à Rede Bandeirantes, Rede Record e Rede Globo respectivamente, 

compartilham o fato de possuírem suportes de produção jornalística bem arquitetados, por 

se tratarem de empresas de comunicação que atuam em diversos segmentos (televisão, 

rádio, internet). A difusão em rede aberta nacional com distribuição e colaboração de 

muitas emissoras afiliadas também representa outro ponto em comum entre esses veículos, 

o que dimensiona a amplitude da penetração do conteúdo, assim como sua capacidade de 

agregar possibilidades na produção de notícia. À guisa de Itania Gomes (2011), entende-se 

o telejornalismo como subgênero do gênero programa jornalístico televisivo, um produto 

cultural forjado em processos de produção, consumo e reconhecimento social. Está 

submetido a regras próprias e formatos do campo jornalístico em negociação com a esfera 

televisiva.  

Após a emergência do problema através da observação direta, partiu-se para a 

transcrição textual do conteúdo das matérias e cabeças de matéria dos três jornais em 

destaque no tocante à cobertura da renúncia de Ricardo Teixeira. Essas transcrições não 

apresentavam formato de roteiro completo, logo, não havia menção detalhada de elementos 

audiovisuais como transições de imagem e áudio, sobe som, offs, planos, selos, 

backgrounds, passagens de break, escalada e legendas por exemplo. À opção metodológica 
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adotada, interessava somente a disposição textual co-relacionada com o sujeito da fala, 

havendo distinção apenas da matéria e da cabeça de matéria, para destacar a proeminência 

das falas dos apresentadores dos telejornais e seus possíveis comentários. Após leituras das 

transcrições e através da aproximação com a Análise de Conteúdo elucidada por Bardin 

(2010), desenvolve-se categorias de análise a fim sistematizar em dois grandes grupos, 

aspectos concernentes à temática das matérias e aspectos concernentes à sintaxe 

audiovisual.  

Quanto ao primeiro grupo, preocupações oriundas da linguística não foram tratadas, 

sendo o foco das análises a atribuição de sentidos aos principais sujeitos da narrativa – 

Ricardo Teixeira e CBF. São cinco categorias elevadas: aspecto histórico, aspecto factual 

(apresentação da matéria), aspectos negativos para Ricardo Teixeira ou sua gestão, aspectos 

positivos para RT ou sua gestão e perspectiva. Quanto ao segundo grupo, como a descrição 

minuciosa prevista em um roteiro de programa televisivo não fora contemplada, 

naturalmente a análise dos aspectos concernentes à sintaxe audiovisual ganhou caráter 

superficial, porém não menos importante. Elementos pontuais e técnicos que ajudam a 

padronizar esse subgênero são a referência de comparação que se pretende entre os três 

produtos em destaque. Portanto, quatro categorias são propostas: registro de usos de 

elementos telejornalísticos, cronometragem total, disposição de fatos e uso de fontes 

jornalísticas.   

Após enquadrar os trechos das transcrições nas suas respectivas categorias (no 

primeiro grupo de análise) e descrever os aspectos técnicos também em suas respectivas 

categorias (segundo grupo), ocorreu a inferência de resultados dessa análise do estudo 

exploratório, perseguindo a ilustração das desarmonias entre as três coberturas. 

 

3. Análise das coberturas dos telejornais 

 

3.1- Entendendo as categorias 

Após a observação das abordagens jornalísticas e de suas transcrições, o 

procedimento metodológico seguinte foi a elevação de categorias de análise. Imbuída dessa 

maior flexibilidade na constituição dos procedimentos técnicos de pesquisa característica 

dos estudos exploratórios, essa etapa dividiu-se em duas categorias maiores assim 

nomeadas: “textual-temática” e “sintaxe audiovisual”. A primeira aglutinou cinco sub-

categorias, enquanto a segunda abarcou quatro grupos menores. Após a disposição das 
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transcrições em seus quadros ou tabelas de análise, os aspectos mais salientes que retratam 

a desarmonia entre as coberturas dos três telejornais foram destacados para serem 

comentados neste estágio do trabalho. 

A primeira categoria – Textual-temática – alinhou seus componentes pela 

constituição de temas abordados nas matérias. A elevação dos subgêneros deu-se na medida 

em que se constatou uma linha objetiva oriunda do tratamento jornalístico que concerne ao 

fato (a saída de Ricardo Teixeira da CBF) uma concatenação lógica de início, meio e fim. 

Com efeito, assim nomeou-se os grupos menores: Aspecto Histórico; Aspecto Factual; 

Aspectos Negativos Para Imagem de Ricardo Teixeira Ou Sua Gestão; Aspectos Positivos 

Para Imagem de Ricardo Teixeira Ou Sua Gestão; e Perspectiva. É importante frisar que 

não se trata de uma análise estritamente textual por não conter preocupações 

epistemológicas de ordem linguística ou técnicas concernentes com a Análise de Discurso, 

embora a apreensão dos sentidos dos textos, que vai desaguar nas temáticas, seja o norte 

nessa categoria. 

Na segunda categoria – Sintaxe Audiovisual - observam-se elementos próprios da 

linguagem audiovisual, especificamente no que concerne às configurações do 

telejornalismo. Aspectos técnicos que padronizam esse gênero são a referência da 

comparação que se pretende entre os três produtos em destaque. 

Deve-se frisar o fato de que, a princípio, aspectos como sobe som, ruídos (como 

aplausos, vaias, gritos) não são destacados na análise, exceto quando o pesquisador julgar 

que determinado uso ocorreu de forma decisiva para o prosseguimento narrativo da matéria, 

ou seja, quando a própria edição da reportagem evidencia o recurso de modo ostensivo. 

Cabe ainda, para refutar o argumento de que isso seria um método subjetivo do 

pesquisador, reforçar a proposta do trabalho, à luz de Thompson (1998), que perpasse a 

análise do texto em si e por si mesmo. Logo o maior escrutínio se dará nas referências aos 

objetivos e recursos daqueles que produzem, e de que maneira são usados e entendidos 

esses produtos por quem consome. Análise contextual, e não meramente numérica. 

Por fim, é importante frisar que a análise não jogou luz à relação imagem X áudio, 

fundamental na linguagem clássica de televisão, que se propõe a fornecer imagem 

correspondente ao que se está dizendo exatamente naquele instante. Análises que 

investiguem essa relação são importantes à medida que podem evidenciar efeitos distintos 

produzidos por imagens antagônicas referindo-se basicamente ao mesmo texto narrado. 

Como, por exemplo, a exibição de um semblante taciturno e pensativo de um indivíduo 
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pode contrastar, em termos de efeitos na recepção, com o mesmo indivíduo flagrado com 

uma fisionomia alegre, segura e cercado de crianças. Portanto, esta opção metodológica que 

não foi contemplada aqui pode ser adotada em investidas futuras e contribuir ainda mais no 

enfretamento do problema proposto. Por ora, é suficiente descrever os avanços com esta 

primeira abordagem. 

 

3.2. Resultados 

Na primeira categoria, o primeiro sub-grupo – Aspecto Histórico – destacou as 

passagens em que se fala diretamente do período de Ricardo Teixeira na presidência da 

CBF. O critério de seleção é a menção direta ao tempo de presidência, sempre expondo a 

frase em sua totalidade (com um ponto final). O Jornal Nacional (JN) dedica quase o dobro 

de tempo a esse tema, quando comparado ao Jornal da Band (JB) e o Jornal da Record (JR). 

Enquanto o aspecto temporal é tratado por JB e JR apenas enfatizando os vinte e três anos 

de gestão de Teixeira, o JN explora outras relações, como: “Ao longo de uma gestão de 

mais de duas décadas, a seleção tricampeã se tornou penta”, “Há nove anos, o prédio 

deixou de ser a sede da confederação. Há algumas horas, Teixeira deixou de ser o 

presidente da CBF”, “Ricardo Teixeira esteve à frente da CBF em seis Copas do Mundo”, 

“Numa gestão longa, Ricardo Teixeira colecionou amigos e adversários”, “Nos últimos 

cinco anos, foi o presidente do Comitê Organizador Local. Hoje, sai de cena a dois anos do 

Mundial.”   

Há uma tendência a enfatizar a historicidade do fato por meio do frequente uso de 

elementos temporais, mecanismo que facilita uma ideia pretendida de informação objetiva. 

Ainda nessa subcategoria, é proeminente a diferença de tratamento empregado a Ricardo 

Teixeira entre JR e JB/ JN. Assim retrata o JR: “O cartola que comandou o futebol 

brasileiro nos últimos vinte e três anos disse que a saúde precária e o distanciamento da 

família pesaram na decisão.” Enquanto o JB: “O dirigente ficou vinte e três anos na 

presidência da confederação brasileira que comanda o futebol no país.” O JN opta pela 

referência ao sujeito protagonista através do nome próprio. Ao utilizar de metonímias 

(cartola, chefão) próximas ao pejorativo, o Jornal da Record afasta-se deliberadamente da 

pretensa imparcialidade, caracterizando o indivíduo já no modo como o apresenta.  

Na segunda subcategoria – Aspecto Factual - o critério estabelecido é a apresentação 

do fato e de sua matéria jornalística no elemento do telejornalismo conhecido como “cabeça 

da matéria”. Naturalmente, as preocupações com o lead jornalístico orientam, em regra, 
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estes textos. O destaque nesta comparação fica nas diferenças entre os verbos utilizados 

para ilustrar o fato.  

Chegou ao fim a era Ricardo Teixeira na CBF. O dirigente ficou vinte e 
três anos na presidência da confederação brasileira que comanda o futebol 
no país. Envolvido em denúncias de corrupção, ele alegou problemas de 
saúde para deixar o cargo. (Jornal da Band, 12/03/2012, grifos nossos). 
 
Cai Ricardo Teixeira, o chefão da CBF. Ao renunciar ele se disse 
injustiçado. O que o mundo da bola se pergunta agora é se realmente o 
futebol brasileiro vai mudar ou vai continuar seguindo o caminho dos 
últimos vinte e três anos. (Jornal da Record, 12/03/2012, grifos nossos).  
 
Depois de vinte e três anos comandando o futebol brasileiro, Ricardo 
Teixeira renunciou hoje à presidência da Confederação Brasileira de 
Futebol e do Comitê Organizador da Copa do Mundo. (Jornal Nacional, 
12/03/2012, grifo nosso). 

  

Enquanto o Jornal da Band fala de um dirigente que deixa o cargo, o Jornal da 

Record inicia a apresentação da matéria enfatizando o verbo, pois a essência da notícia é a 

queda de Ricardo Teixeira, logo, passando uma idéia de que algo exterior à vontade dele 

ocorreu, embora em seguida, na cabeça da segunda matéria, seja dito: “E essa renúncia de 

Ricardo Teixeira repercutiu na imprensa do mundo inteiro” . Ou seja, apenas na 

apresentação da segunda matéria sobre o fato, fala-se no teor mais próximo dos fatos 

correspondentes à verdade da carta de Ricardo Teixeira – a renúncia. Ao trazer a 

conjugação “renunciou” em sua cabeça de matéria (além da referência pelo nome próprio 

do sujeito da ação), o Jornal Nacional busca afirmar-se novamente como proposta da 

objetividade pretendida. 

Referente ao JR, percebe-se que ao indagar o futuro da gestão da CBF, há uma 

crítica implícita à gestão anterior, uma vez que não caberia essa indagação (“se o futebol 

brasileiro vai mudar”). Pois foi respondida na própria coletiva de José Maria Marin que 

não há mudança de projeto – logo não cabendo essa pergunta (por já haver resposta do seu 

principal sujeito). Essa fala de Marin é apresentada na íntegra na mesma matéria. 

Na subcategoria “Aspectos Negativos Para Imagem de Ricardo Teixeira Ou Sua 

Gestão”, são flagradas importantes divergências de enfoques entre os três telejornais. O JB 

é o único que, além de elencar os principais problemas tipificando criminalmente 

(“Teixeira chegou a ser indiciado por evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de 

dinheiro e apropriação indébita”), ressalta que ainda há implicações em voga não obstante 

a renúncia (“O processo corre sob segredo de justiça na Suíça”).  Já o JN é o único a não 
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citar nomes de empresas envolvidas em escândalos e não tipificar supostos crimes, 

preferindo o eufemismo (“A denúncia mais contundente foi a de que ele e um grupo ligado 

à Fifa teriam recebido dinheiro de forma irregular nas negociações de uma empresa de 

marketing esportivo, em 1999”). As frases com enunciados negativos sempre são 

precedidas ou sucedidas por enunciados positivos: “Teixeira colecionou vitórias, mas 

também desafetos e enfrentou denúncias”; “Seu jeito centralizador gerou desafetos de 

Romário a Pelé, passando por dirigentes esportivos - o mais recente - o atual presidente da 

FIFA - Joseph Blatter. Da lista, houve muitos com quem selou a paz, como Ronaldo 

Fenômeno (...)” 

O JR é o que reservou mais tempo para esses aspectos, veiculando uma matéria mais 

longa, uma reportagem investigativa sobre esses problemas. Ainda na primeira matéria, ao 

falar do conteúdo da carta, assim o repórter Sylvestre Serrano repassou o conteúdo: “(...) E 

reclamou das críticas e denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro, sofridas no último 

ano”. Quando, na carta de Ricardo Teixeira3, em nenhum momento fala-se de denúncias de 

corrupção ou lavagem de dinheiro. Pode-se dizer que há um indício de distorção da notícia. 

A segunda matéria, na qual fala-se da repercussão da renúncia em famosos jornais 

internacionais, é unânime o tom negativo daqueles: “A BBC britânica destacou que 

Teixeira saiu do cargo pressionado por denúncias. O francês Le Monde também citou as 

denúncias de corrupção”. Ainda destacando a repercussão, citou o deputado federal 

Romário - “O atual deputado federal Romário é inimigo público de Teixeira, e comemorou 

a saída do dirigente na Internet comparando a notícia ao fim de uma doença” – e o 

deputado Vicente Cândido, relator da Lei Geral da Copa: “Pra Copa faz bem. Com isso 

agora tende a andar, e precisa andar”. 

Na quarta subcategoria “Aspectos Positivos Para Imagem de Ricardo Teixeira Ou 

Sua Gestão”, observa-se um espaço um pouco menor dedicado pelo JB em comparação aos 

aspectos negativos. Porém, a grande inversão no tocante ao tempo dedicado e disparidade 

no tratamento dado à questão se notará novamente no paralelo entre JR e JN. Se um longo 

espaço foi reservado para a irradiação de problemas, uma curta descrição fala de aspectos 

positivos por parte do JR. E essa descrição consiste apenas em trechos da carta lidos por 

Marin e noticiado pelo repórter:  

REPÓRTER: Ao renunciar ele se disse injustiçado. (...)  

                                                 
3 Disponível em: http://www.cbf.com.br/noticias/presidencia/2012/3/12/carta-do-presidente . Acesso em: 
10/06/2012. 
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JOSÉ MARIA MARIN: - Nada maculará o que foi construído com 
sacrifício, renúncia e dor.  
REPÓRTER: (...) Quando foi investigado pelo Congresso há mais de dez 
anos, Ricardo Teixeira disse que ganhou dinheiro no mercado financeiro, 
negou ter empresas no exterior e afirmou nada saber sobre lavagem de 
dinheiro. (Jornal da Record, 12/03/2012) 
 

Mais que o dobro do espaço utilizado pelos dois outros telejornais, o JN é o único a 

elencar títulos de todas as categorias da seleção brasileira. O JB menciona que “Na gestão 

dele a seleção brasileira conquistou duas copas do mundo”, ao passo que o JN, além de 

trazer à imagem de Ricardo Teixeira todas as conquista dentro de campo, ressaltou os 

aspectos do negócio:  

No comando da CBF, Ricardo Teixeira organizou o calendário do futebol 
nacional e instituiu a fórmula dos pontos corridos para o Campeonato 
Brasileiro. Foram medidas benéficas para a economia dos clubes, que 
passaram a ter atividade o ano inteiro. (...) Deixa a seleção com dez 
patrocinadores e a CBF com o faturamento anual de 271 milhões reais - 
números de 2010. (Jornal Nacional, 12/03/2012  ) 
 
 

A reportagem de Tino Marcos é contundente em personificar em Ricardo Teixeira a 

escolha pela FIFA do Brasil como país-sede da Copa do Mundo de 2014: “Sua última 

realização à frente do futebol brasileiro não foi alcançada no gramado. Em 2007, Ricardo 

Teixeira comandou a campanha vitoriosa que fez a FIFA conceder ao Brasil o direito de 

organizar a Copa do Mundo de 2014”. Tal colocação ignora o contexto histórico da 

escolha, que se deu após a FIFA ter instaurado um rodízio entre continentes para sediar o 

evento, reservando à América o direito de promover a Copa de 2014 e, consequentemente, 

permitindo ao Brasil (após uma pré-candidatura frustrada da Colômbia) ser o único 

candidato a receber o evento, sem competir com nenhum outro país.  

A última subcategoria elevada – Perspectiva - apresenta frases das transcrições 

que tratam do futuro da CBF e Ricardo Teixeira. O ponto em comum entre os três 

telejornais é destacar a potencialidade em agregar forças no novo mandato de Marin: JB: 

“Uma mudança que pode melhorar o relacionamento da CBF com a FIFA e o governo 

federal.” JR: “Mas alguns presidentes de federações querem que a entidade busque uma 

aproximação com a FIFA e o governo federal.” JN: “Marin também disse que vai se 

empenhar na reaproximação com o governo federal.” O Jornal Nacional foi o único que 

mencionou algum possível descontentamento por alguma parte (presidentes de federação) 

com a assunção de Marin. Foi o único a enfatizar uma possível virtude do novo presidente, 

por aquele considerar a possibilidade de descentralizar em algum momento as decisões:  
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REPÓRTER: Alguns presidentes de federações não compareceram [à 
entrevista coletiva do novo presidente], o que pode representar uma 
insatisfação com Marin. Mas o novo presidente quer ser um reconciliador, 
e até prometeu que um de seus vices poderá substituí-lo numa 
eventualidade. 
JOSÉ MARIA MARIN: - No decorrer do meu mandato, eles têm 
oportunidade de também no momento certo, no momento oportuno, e por 
que não, também ocupar a presidência da CBF. (Jornal Nacional, 
12/03/2012) 
 

O JR foi o único a traçar um breve perfil do novo presidente da CBF: “Aos setenta 

e nove anos, José Maria Marin – ex-jogador de futebol e ex-vice-governador de São Paulo 

na gestão Maluf”.  Nesta subcategoria foi flagrado um nivelamento no espaço reservado 

pelos três telejornais. 

Na segunda categoria – Sintaxe Audiovisual – foram propostas quatro 

subcategorias: “Registros de usos de elementos telejornalísticos” (Tabela 1), 

“Cronometragem total” (Tabela 2), “Disposição de fatos” (Tabela 3) e “Uso de fontes 

jornalísticas”. 

 

TABELA 1 
Registro de usos de elementos telejornalísticos 

 
Elementos Telejornalísticos Jornal da 

Band 
Jornal da 
Record 

Jornal 
Nacional 

Off Sim Sim Sim 
Comentários na cabeça de matéria pela 
bancada. 

Não Sim Não 

Entrevista** Não Sim Não 
Câmera Escondida Não Sim Não 
Legenda Sim Sim Sim 
Videografismo* Sim Sim Sim 
Fade em transição de imagem Não Sim Sim 

*(dados numéricos, gráficos ou trechos de documentos) 
**Não se considera entrevista coletiva. 
 

 
TABELA 2 

Cronometragem total 
 

 Jornal da Band Jornal da Record Jornal Nacional 
Número de matérias 1 3 2 
Tempo das Reportagens 2’36’’ 2’00’’ / 0’34’’/ 8’54’’ 1’54’’ / 3’25’’ 
Tempo Total* 2’57’’ 12’28’’ 5’52’’ 
*Considerando cabeças de matéria pela bancada e reportagens, excluindo escalada e possíveis chamadas 
das principais matérias dos jornais ao longo da programação de suas respectivas emissoras. 

 
 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13

TABELA 3 
Uso de Fontes Jornalísticas 

 
Jornal da Band Jornal da Record Jornal Nacional 

José Maria Marin (entrevista 
coletiva); Carta de Ricardo 
Teixeira no site da CBF. 
 

José Maria Marin (entrevista 
coletiva); Carta de Ricardo 
Teixeira no site da CBF. 
Delfim Peixoto – Presidente da 
Federação Catarinense de 
Futebol (entrevista) 
Vicente Cândido – Dep. Federal 
relator da Lei Geral da Copa 
(entrevista) 
Romário – Dep. Federal (por 
postagem em rede social) 
Sites de: BBC (Ing), CNN 
(EUA), Le Monde (Fra) e Olé 
(Arg). 
Juca Kfouri – jornalista 
(entrevista) 
Algumas fontes anônimas por 
uso de câmera escondida. 

José Maria Marin (entrevista 
coletiva); Carta de Ricardo 
Teixeira no site da CBF. 
Nota do Ministério dos Esportes. 

 

A subcategoria “Disposição dos fatos” não apresentou relevantes diferenças, sendo 

apresentado do seguinte modo o fato:  

JB: 1) Fato: renúncia/carta; 2) Função e perspectiva para Marin; 3) Breve história, breve 

relato das conquistas e mais extenso relato sobre problemas com denúncia, fechando a 

matéria. 

JR: 1) Fato: renúncia/ carta; 2) Função e perspectiva para Marin (um pouco mais extenso, 

citando até gafe); 3) Repercussão no mundo, foco na imagem negativa de RT. 4) Relato de 

denúncias contra RT. 

JN: 1) Fato: renúncia/carta (um pouco mais explorada); 2) Função e perspectiva para Marin 

(destaca, ao invés da gafe, a predisposição de Marin ceder temporariamente o comando com 

aparente benevolência); 3)Histórico mais detalhado; 3.1.) Ênfase nas vitórias em campo e 

extra-campo; 3.2.) Desentendimentos e problemas com denúncias; 4) Balanço financeiro e 

personificação da Copa no Brasil 

 

4. Considerações Finais 

Como fora pretendido inicialmente, este trabalho perseguiu as evidências que 

caracterizam uma desarmonia na cobertura sobre a renúncia de Ricardo Teixeira por três 

dos principais telejornais do país. Esta pesquisa exploratória é um estágio de um itinerário 

que visa elucidar as motivações, tensões e conflitos nos processos de produção da notícia. 
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Neste primeiro momento, percebe-se a discrepância entre os modos de se noticiar o 

mesmo fato, o que pode suscitar várias interpretações. Se por um lado é afirmativo se 

pensar em uma maior flexibilidade do jornalista no tratamento com o lead jornalístico, em 

que as nuanças de um fato podem ser mais ou menos exploradas de acordo com o repertório 

pessoal e profissional do produtor da notícia, é razoável pensar também que por trás dos 

compromissos deontológicos assumidos pelo jornalista na produção de sua narrativa sobre a 

realidade, implicações concernentes aos interesses empresariais dos veículos podem ser 

diretrizes nesta apreensão da realidade. O que vai culminar na forma como se dá o recorte 

do fato, a apresentação e a ênfase em determinadas nuanças do real.   

Mais propriamente no jornalismo esportivo, há de se refletir até que ponto a 

aquisição ou perda dos direitos de transmissão de determinado evento pode definir o tipo de 

cobertura a ser empregado, bem como o olhar sobre os principais agentes envolvidos nesta 

arena de interesses econômicos. Futuras pesquisas que investiguem essa problemática 

podem validar ou não discursos jornalísticos de empresas de comunicação no Brasil. 
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