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RESUMO 

 

Alguns gêneros de jornalismo estão em ascensão. O webjornalismo vem em crescente 

desenvolvimento, aprofundando técnicas e disponibilizando um conteúdo cada vez mais 

interativo e convergente. O infotenimento é um gênero jornalístico que vem se desenvolvendo 

desde o final do século XX e faz referência às notícias que cumprem o papel de informar e 

também entreter. O objetivo desde trabalho é estudar como se dá o enquadramento do 

infotenimento no webjornalismo de futebol, tendo em vista o esporte ser uma paixão do 

brasileiro. Para tal, faz-se uma análise das páginas de futebol e Boleirama do Globo 

Esporte.com e do blog Donas do Campinho. Serão consideradas as matérias postadas, durante 

a noite, nos destaques rotativos, no período de 14 a 28 de dezembro de 2012. O propósito é 

entender onde o infotenimento aparece, quais suas características e como ele é enquadrado. 

Para chegar a esta finalidade, foi empregada a metodologia da análise de conteúdo, sendo as 

notícias divididas em três categorias, considerando a temática central das publicações. São 

estas: jogadores, jogos e matérias sobre campeonatos, clubes e títulos. Em seguida, é feito 

uma nova divisão. Com o intuito de enxergar como o infotenimento se configura, as notícias 

foram separadas em informativas e light. A partir desta subcategorização é possível encontrar 

as semelhanças do infotenimento em temáticas como a dos jogadores, no estilo de texto e, 

também, nota-se onde é mais recorrente.  

 

Palavras-chave: Infotenimento. Futebol. Webjornalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The infotainment is a journalistic genre that has been developing since the end twentieth 

century and refers to the news that fulfill the role to inform and also entertain. This type of 

journalism is already recognized in the newspaper and on television, and increasingly frequent 

the Internet. The web journalism is in growing development, deepening techniques and 

providing a content increasingly interactive and convergent. The goal of this work is then to 

study how is the framework of infotainment in the web journalism of soccer, considering that 

the sport is a brazilian passion that has been building celebrities and national heroes. It will be 

done here a content analysis of the materials posted, overnight, the rotating highlights on the 

main page football and Boleirama, the of Globo Esporte.com and news published on the blog 

Donas Campinho, in the period 14-28 December 2012. The purpose is to understand where 

the infotainment appears, what its features and how it is framed. To this end, the news were 

divided into three categories, considering the central theme of publications, these are: players, 

games and stories about championships, clubs and titles. Then, a new division is done. In 

order to see how the infotainment configures itself, the news was separated into light and 

informative. From this subcategorization is possible to find the similarities in themes of 

infotainment in the style of text, and also, note where it is recurring. 

 

Keywords: Infotainment. Webjournalism. Soccer. 
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INTRODUÇÃO 

 

O futebol como se conhece hoje começou a ser praticado na Inglaterra ainda no século 

XIX. Nesta época, foram formuladas 11 regras que servem de base para o esporte atual. No 

Brasil, o futebol foi introduzido em 1894 por Charles Miller, um jovem que foi estudar na 

Inglaterra e retornou com bolas, uniformes e ensinou a prática do esporte. Com o decorrer dos 

anos, o esporte foi se profissionalizando e se popularizando no país, tornando-se atividade 

comum nos campos de pelada espalhado pelos bairros das cidades brasileiras. 

Com a popularização e as primeiras disputas internacionais, o Brasil mostrou ao 

mundo um jeito característico de se praticar o esporte. Ele exibiu o futebol-arte. Com rapidez 

e habilidade, o modo brasileiro de jogar bola foi conquistando o público e vencendo 

campeonatos, até se tornou uma marca da cultura nacional. A alegria e criatividade 

representavam a forma como a nação queria ser vista. 

O esporte das multidões virou paixão nacional e, como objeto característico da 

sociedade, tornou-se também objeto da mídia. A imprensa esportiva ganhou maior 

independência na década de 1930, com o surgimento dos primeiros periódicos especializados. 

Contou ainda com nomes como o de Mário Filho, para ajudar na mudança de como os 

esportes foram retratados na época. 

Com o decorrer dos anos, outros meios de comunicação surgiram e continuaram a dar 

grande relevância ao esporte. Foi assim com o rádio, com a televisão, com o cinema e é hoje 

com a internet. Esta oferece cada vez mais conteúdo ao público, com notícias 24 horas, 

transmissões ao vivo e páginas dedicadas aos clubes. Caminhando em uma quarta geração, o 

webjornalismo disponibiliza matérias que fazem uso de hipertextos e diversas mídias, 

oferecendo um material cada vez mais interativo e personalizado.   

Paralelamente a esta maior abordagem do esporte, vem se desenvolvendo um gênero 

jornalístico que satisfaz anseios da sociedade da informação. O infotenimento começou a ser 

utilizado no final do século XX e caracteriza-se como a prática da informação que também 

tem o objetivo de entreter. Com este novo modo, veio à retratação de notícias que fazem uso 

da informação efêmera, de fácil entendimento e de circulação rápida e intensa. 

Neste trabalho, será estudado justamente como o infotenimento vem sendo 

enquadrado no webjornalismo de futebol, tendo em vista a prática esportiva ter se tornado um 

produto da mídia e os jogadores serem cada vez mais retratados como celebridades. Para 

efeito do estudo, serão analisadas as matérias de destaque da página principal de futebol e da 
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editoria Boleirama do Globo Esporte.com e também o blog Donas do Campinho, que pertence 

ao portal.  

O corpus empírico foi escolhido considerando ser o Globo Esporte.com o maior portal 

esportivo do país e líder de audiência na internet. Foram estudadas as notícias postadas no 

destaque do site, no turno da noite, durante quinze dias do mês de dezembro de 2012. O 

período analisado foi definido a partir do princípio que é na parte da noite, quando todos os 

destaques são atualizados com as notícias do dia, e também considerando o fluxo de matérias 

que são postadas diariamente. 

O objetivo, então, desta monografia é responder às seguintes perguntas: Como o 

infotenimento aparece no Globo Esporte.com? Quais as características comuns?  Em quais 

páginas é mais recorrente? Em que temática mais aparece? Com a finalidade de encontrar 

soluções aos questionamentos apontados, o trabalho foi divido em três capítulos. 

O primeiro capítulo traz a discussão sobre webjornalismo, sua história, etapas e 

características. Este primeiro momento é fundamentado em autores como Alex Primo (2007), 

Mielniczuk (2003) e Palácios (2002).  Logo após, é debatido sobre os blog e portais, 

plataformas que sustentam os objetos que vão ser analisados.  Por fim será retratado o 

infotenimento, história, características e as críticas que envolvem o gênero. Nestas seções, 

autores como Dejavite (2006), Amaral (2008) e Marshall (2003) embasam a teoria. 

O segundo capítulo há conceitos que ajudam a entender a importância do futebol para 

os brasileiros. De início, há o debate sobre a chegada do futebol no Brasil, a aceitação do 

esporte e disseminação da prática. Também é falado sobre a paixão dos brasileiros pelo 

esporte e a história da imprensa esportiva. Neste momento, autores como Unzelte (2003), 

Damatta (1982) e Helal (2001) referenciam a discussão. Em um segundo momento é retratado 

como os jogadores de futebol tornaram-se heróis e celebridades nacionais, a partir das 

conceituações de Pena (2002), Thompson (2008) e Marshall (2006), dentre outros. 

Por fim, no terceiro capítulo será feita a análise dos conteúdos do Globo Esporte.com e 

do Donas do Campinho. A princípio será apresentada a metodologia utilizada no estudo, que 

foi a análise de conteúdo a partir dos preceitos defendido por Laurence Bardin (1977), e o 

modo como o método foi apropriado para o trabalho. São mostrados também uma introdução 

do corpus empírico, a apresentação das categorias de análise e a exibição dos resultados. 
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1 INTERNET, WEBJORNALISMO E INFOTENIMENTO 

 

A prática jornalística sempre buscou acompanhar os avanços tecnológicos, prova disso 

é seu surgimento estar relacionado à invenção de prensa móvel por Gutenberg, em 1450. Por 

muito tempo, jornalismo era sinônimo de textos impressos em jornais que retratavam os fatos 

políticos e da alta sociedade. Com as inovações que se tornaram desejos de consumo da 

população, o jornalismo também se renovou e se adaptou às características dos novos meios. 

Foi assim com o rádio, com a televisão e é agora com a internet. 

O ambiente virtual vem proporcionando aos espectadores informação em tempo real, 

notícias que mesclam suportes midiáticos, maior liberdade textual e de gênero. Além dessas 

mudanças na maneira de se fazer notícia, há também novidades no objetivo a que se propõem 

as informações da atualidade. Muitos veículos vêm trabalhando com a ideia de que os 

espectadores consomem notícias em seus momentos de lazer, sendo necessário, portanto, 

buscar um nivelamento entre o entretenimento e a informação. 

Essas mudanças no estilo de informar que são características do webjornalismo, assim 

como sua história, desenvolvimento e o jeito de informar e entreter são os assuntos debatidos 

neste capítulo. 

Para isso, este capítulo contextualiza inicialmente o começo da internet e das 

informações na rede, com suas etapas e características, e também o surgimento e 

desenvolvimento dos portais de notícias e blogs. Por fim, será debatido o infotenimento, seus 

limites e aplicabilidade. 

 

1.1 Surgimento da internet e do jornalismo na rede 

 

Datamos das décadas de 1960 e 70 os primeiros registros da história da internet. Os 

Estados Unidos e a antiga União Soviética viveram a Guerra Fria, período em que o mundo 

todo foi refém da troca de forças entre as duas nações. Para tentar estabelecer um modo 

seguro de troca de informações e dados entre computadores é que a internet foi criada. O 

governo norte-americano apresentou, então, a Defense Advanced Research Projects 

Administration ou DARPA (Administração de Projetos de Pesquisa Avançados de Defesa).  

De acordo com Rick STOUT (1997 apud FAGGION, 2001, p. 5), “o DARPA queria criar 

uma rede que fosse suficientemente inteligente para se recuperar sozinha de problemas como 

falta de energia, interrupções em linhas de comunicação — e até de ataque nuclear. O 

DARPA chamou a sua Rede de Darpanet”. 
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Com o passar do tempo, a rede ficou conhecida como Arpanet, e o governo americano 

foi liberando o acesso para muitas universidades, conectando os pesquisadores e permitindo 

sua evolução. Atualmente, o governo dos Estados Unidos não está mais envolvido com a 

internet e a rede funciona de forma autossuficiente (FAGGION, 2001). 

De acordo com Prado (2011), no jornalismo, no final da década de 1960 já era 

registrado o uso do Arpanet, do videotexto e do infobank. 1971 é considerado o início da 

produção digital nas redações e, nos anos subsequentes, com os avanços tecnológicos como a 

criação dos microprocessadores, protocolos TCP/IP, email e banco de dados, cada vez mais 

veículos de comunicação aderiam ao meio digital. Em 1973, a Associated Press e a United 

Press International já produziam conteúdos digitais e em 1974 a Reuters passava a utilizar 

videotexto. 

A Agência Estado é a primeira brasileira a se aventurar pela rede. No começo da 

década de 1990, eles já faziam uso de serviços como o broadcast. Em 1995, o jornal Folha de 

S.Paulo coloca sua primeira página na web. No mesmo ano, o Jornal do Brasil lança a 

primeira cobertura completa, tornando-se o primeiro jornal virtual brasileiro. Um mês depois, 

é a vez do Zero Hora, do grupo RBS, entrar na rede. 

É então nesse período que começa a se fomentar o webjornalismo brasileiro. Magaly 

Prado fala que: 

 
O webjornalismo foi sendo implantado a partir da segunda metade dos anos 1990; 

porém apenas no final da década é que se estabeleceu de forma abrangente, 

detectando um verdadeiro boom -  contratação de profissionais com altos salários, 

aumento de equipes etc -, período que também marca a bolha ocorrida na virada de 

1999 para 2000, quando a web foi, de forma precipitada, superestimada 

economicamente (PRADO, 2011, p. 31).  

 

No começo, o webjornalismo foi mais uma transposição do impresso, alguns jornais 

disponibilizaram trechos das reportagens, abres e manchetes. De acordo com Prado (2011, p. 

31), tudo foi limitado e eles “veiculavam na internet apenas o que consideravam as principais 

matérias, e ainda não atualizavam informações ao longo do dia.” Foi no começo dos anos 

2000, que os sites começaram a deixar de ser atualizados somente com informações do 

impresso e passaram a produzir conteúdo próprio. Serão descritas na seção seguinte essas 

etapas que foram moldando a prática jornalística na web. 
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1.2 Etapas de desenvolvimento do webjornalismo 

 

Classificar o webjornalismo é uma forma de tentar compreender o desenvolvimento 

desta prática. As fases aqui descritas não ocorreram isoladamente em uma mesma época, 

sendo possível encontrar características de gerações distintas e, até mesmo, em um único 

produto pode ser possível à observância de detalhes que remetam a mais de uma fase. 

Diversos autores propõem etapas para o webjornalismo, como Lima (2003) e 

Guimarães (2003). Para efeito de estudo, adotar-se-á neste trabalho a classificação 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online da UFBA (GJOL-

FACOM/UFBA), que propõe uma categorização a partir do produto e que engloba a produção 

e a disseminação de informação.  

O webjornalismo de primeira geração é marcado então pela fase de transposição, 

segundo a qual o que estava na internet era uma mera reprodução dos fatos divulgados nos 

jornais impressos. Os conteúdos disponibilizados online eram as principais notícias de 

algumas editorias, sendo o período de atualização bem semelhante ao da rotina impressa. 

Mielniczuk (2003, p. 08) afirma que “a disponibilização de informações jornalísticas na web 

fica restrita à possibilidade de ocupar um espaço, sem explorá-lo enquanto um meio que 

apresenta características específicas”. 

É característico da segunda fase do webjornalismo a tentativa de se explorar mais 

alguns mecanismos da rede. Nesta geração, ainda há muito do modelo impresso, entretanto, os 

veículos já buscavam explorar possíveis potencialidades e atrelavam às publicações elementos 

como os links, emails e hipertexto. McAdams (2000) defende o pensamento que nesse 

momento o jornal impresso era utilizado como uma metáfora para o desenvolvimento de 

interfaces dos produtos.  

Silva Jr.(2002) já denomina a segunda fase como a de percepção, pois, segundo o 

autor, os meios de comunicação ainda transpõem notícias do impresso, porém eles já 

observam elementos da notícia na rede. Um desses elementos, que foi implantado nesta 

segunda geração, é a seção últimas notícias. Ela agrega o que de mais recente foi publicado, 

dando maior dinâmica e não excluindo a possibilidade de reaproveitamento dos conteúdos 

publicados no impresso. O últimas notícias caracteriza-se por englobar textos pequenos, 

permitindo o acréscimo de informação e que geralmente são disponibilizados com o horário 

da publicação da informação, a frequência de atualização varia de acordo com a apuração dos 

acontecimentos, tornando-se popular com a atualização dos plantões (MIELNICZUK, 2004). 
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Na prática, os veículos de comunicação começaram a adicionar elementos da 

comunicação da rede às matérias digitalizadas. Os sites começaram disponibilizar as matérias 

do dia, com textos e imagens, mas adicionaram links relacionando a outras publicações do 

tema, além de divulgarem email e atualizarem a seção ‘últimas notícias’. 

A terceira geração é caracterizada pelo momento no qual teve início a produção de 

conteúdos exclusivamente para o mundo virtual, na metade da primeira década dos anos 2000. 

Nesta fase, o webjornalismo deixou de ser mera transposição das outras mídias para criar o 

próprio conteúdo. Um exemplo, foi a fusão da empresa desenvolvedora de softwares 

Microsoft com a rede de comunicação NBC, “o www.msnbc.com é um site de jornalismo, 

mas que não surgiu como decorrência da tradição e da experiência do jornalismo impresso” 

(MIELNICZUK, 2003, p. 09).   

Os produtos que começavam a surgir nesta geração buscavam utilizar ao máximo as 

ferramentas que a web proporcionava. É, então, a partir desta fase que se observa uma 

recorrência mais constante a particularidades que podem tornar as publicações mais ricas. 

Silva Jr. (2002) caracteriza esse período como hipermidíatico, pois para o autor estava cada 

vez mais comum a utilização de hipertexto, a convergência de diversas mídias em uma única 

postagem, a exploração da interatividade e as atualizações mais frequentes, não se limitando 

às veiculações dos outros suportes midiáticos. 

Nesta fase, as matérias tornam-se mais interativas ao fazer uso de ferramentas como os 

chats, fóruns e enquetes, podendo trazer para debate profissionais especialistas ou 

personalidades públicas. As narrativas enriquecem ampliando as publicações para além do 

texto, com sons, vídeos, animações ou infográficos. Os hipertextos, aqui, também tem sua 

função mais estendida, eles podem ser utilizados como componentes da narrativa, por 

exemplo, uma notícia sofreu uma reviravolta, o novo acontecimento pode ser publicado como 

uma postagem nova e dentro dela há a ligação para os outros fatos daquela notícia, permitindo 

que o próprio leitor crie seu modo de consumir a informação (MIELNICZUK, 2003). 

 Atualmente, alguns autores, como Carla Schwingel (2005) e Vilso Santi (2009) já 

admitem uma quarta geração do webjornalismo. Schwingel (2005) aponta esta fase como a de 

industrialização dos processos, que eram até então muito intuitivos e artesanais. Neste 

momento, o webjornalismo combina banco de dados com linguagem de programação e outros 

códigos que permitem uma maior interação entre dados e informação. Vilso Santi resume essa 

geração como: “nessa fase a utilização de tecnologias de banco de dados associadas a 

sistemas automatizados para a apuração, edição e veiculação de informações são os elementos 

marcantes para o webjornalismo” (SANTI, 2009, p. 187). 
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Outro fator preponderante que aponta o estabelecimento desta quarta geração é a web 

2.0, tendo em vista esta surgir com um espaço ilimitado, de cooperação e que busca agir em 

outros meios como blogs e redes sociais, na busca por um jornalismo participativo e uma 

escrita coletiva. Alex Primo (2007, p. 02) diz que a web 2.0 é a segunda geração de serviços 

online e “caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e 

organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo”. 

Um dos princípios da web 2.0 é tratá-la como plataforma, na qual se tornam viáveis 

funções que anteriormente só poderiam ser executadas através de programas instalados nos 

computadores. Esta nova geração é marcada pela usabilidade, por processos de comunicação 

que são mediados por computadores e por aplicativos que melhoram de acordo com a 

quantidade de vezes que várias pessoas utilizam, a ideia da inteligência coletiva.  

Esta nova geração difere da web 1.0, pois a versão mais antiga caracteriza as 

publicações em portais, homepages, emails, fóruns etc. Acredita-se aqui que o webjornalismo 

já caminha nesta quarta fase, considerando as junções tecnológicas, as interações de 

informações e dados, as formas e locais de se construir o jornalismo. Além do 

desenvolvimento da web ofertar cada vez mais ferramentas que podem alavancar o leque de 

recursos do jornalismo. A Tabela abaixo traz um resumo das quatros gerações do 

webjornalismo aqui apresentadas. 

 

Tabela 1: Fases do webjornalismo 

Fase do webjornalismo Características 

1ª geração ou fase de transposição Os conteúdos eram reproduções dos fatos 

divulgados nos jornais impressos. 

2ª geração ou fase de percepção Ainda há transposição, mas já se nota elementos 

da notícia na rede. 

3ª geração Início de produções de conteúdos exclusivos 

para a web. 

4ª geração Industrialização dos processos com interação 

entre dados e informação. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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O webjornalismo, tão falado até aqui, difere de alguns termos, como jornalismo online 

ou eletrônico. Com o objetivo de melhor esclarecer essas nomenclaturas, tão presentes quando 

se discorre sobre essa atividade, é que a próxima seção traz uma revisão dos termos. 

 

1.3 Jornalismo na rede: definição de termos 

 

O webjornalismo consiste na prática jornalística para a web, sendo uma nomenclatura 

que referencia o suporte no qual o jornalismo está sendo desenvolvido. Assim como se 

nomeia, por exemplo, de radiojornalismo a prática jornalística desenvolvida para o rádio ou 

telejornalismo a desenvolvida para a televisão. 

Entende-se aqui, então, que webjornalismo é a atividade de jornalismo feita para a 

rede mundial de computadores. Relacionado a esta prática na internet, há a ideia de 

jornalismo digital, que consiste no desenvolvimento e disponibilização de informações 

jornalísticas na web. Elias Machado Gonçalves também esclarece como: 

 

O jornalismo digital é todo produto discursivo que constrói a realidade por meio da 

singularidade dos eventos, tendo como suporte de circulação as redes telemáticas ou 

qualquer outro tipo de tecnologia por onde se transmita sinais numéricos e que 

comporte a interação com os usuários ao longo do processo produtivo (MACHADO, 

2000, p.19). 

 

 

Ou seja, a terminologia de jornalismo digital contempla as particularidades da, até 

então, nova forma de estabelecer comunicação e as características do meio. Associado ao 

termo, há ainda a ideia de que ele engloba o suporte midiático, por isso é o conceito mais 

completo para se referir à atuação do jornalismo na rede mundial de computadores. O 

jornalismo digital defendido por Machado (2000) reúne aspectos técnicos e práticos, indo 

desde a digitalização das informações até a forma como elas são transmitidas. 

Muito confundido com o conceito de jornalismo digital, é a ideia de jornalismo online. 

Para Bastos (2000), o online faz referência à pesquisa que é realizada na rede, à captação de 

informações que circulam em tempo real. Em síntese, seria a apuração. Já Machado (2000) 

prefere atribuir ao termo às características do meio digital. Neste estudo, entretanto, é 

preferível as considerações feitas por Barbosa (2002) e Mielniczuk (2003), em que a primeira 

autora trata o jornalismo online como a informação traduzida em bits e a segunda defende que 

é o jornalismo “desenvolvido utilizando tecnologias de transmissão de dados em rede e em 

tempo real” (MIELNICZUK, 2003, p. 04). 



20 
 

O jornalismo eletrônico, por sua vez, abrange as características tanto do jornalismo 

online quanto do digital, sendo então uma soma de conceitos (JE = JO + JD), considerando 

ainda tudo que é criado a partir da natureza eletrônica. Mielniczuk (2003, p.02) fala que este 

âmbito é o mais abrangente de todos e “ao utilizar aparelhagem eletrônica seja para a captura 

de informações, seja para a disseminação das mesmas, estar-se-ia exercendo o jornalismo 

eletrônico”. 

Ainda referente aos conceitos que compreendem a prática jornalística na internet, tem-

se a ideia de ciberjornalismo. Este faz referência ao jornalismo praticado no ciberespaço ou 

com o intermédio desse. Por ciberespaço, adotar-se-á aqui a concepção defendida por Pierre 

Lévy (1999, p.17): “ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial de computadores”. Para Lévy, o termo vai além da estrutura material da comunicação 

digital, ele inclui o mundo de informações e também os seres humanos que navegam e 

fomentam o espaço. 

As definições terminológicas apresentadas até aqui, encontram-se resumidas na Figura 

1. Ela referencia as delimitações das concepções trabalhadas, dentre as quais, em escala mais 

restrita, aparece o webjornalismo como a prática do jornalismo para o suporte da internet. 

Abraçando o webjornalismo, vem o jornalismo online com a ideia das mensagens 

transformadas em códigos e com a velocidade e a frequência de transmissão. Englobando 

esses conceitos, vem o cibejornalismo e a prática de jornalismo no ciberespaço. Depois, vem 

o conceito de jornalismo digital com todas as particularidades do estabelecimento de 

comunicação e também as características do meio. Abrangendo todos esses entendimentos 

vem o jornalismo eletrônico, partindo da soma dos conceitos explicitados, atrelando a 

aparelhagem eletrônica. 

Mielniczuk resume o diálogo das assertivas apresentadas até aqui com a imagem 

abaixo, retificando que as definições são aplicáveis tanto à produção quanto à disseminação 

de informação jornalística e ressalta: “Um aspecto importante é que elas não são excludentes, 

ocorre sim é que as práticas e os produtos elaborados perpassam e enquadram-se de forma 

concomitante em distintas esferas” (MIELNICZUK, 2003, p. 05). 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

Figura 1: Imagem ilustrativa dos limites dos conceitos da prática de jornalismo na internet 

 

 
 

Fonte: (MIELNICZUK, 2003, p.05). 

 

As apresentações das nomenclaturas aqui expostas servem para explanar suas 

particularidades e embasar a utilização de cada termo no decorrer deste trabalho. Eles não são 

excludentes e possuem características que as tornam mais aplicáveis em determinadas 

situações. Para reforçar o exposto, a tabela abaixo resume o significado de cada expressão. 

 

Tabela 2: Definição de termos do jornalismo praticado na rede 

Termo Definição 

Webjornalismo Prática de jornalismo na web. 

Jornalismo Online Jornalismo desenvolvido utilizando tecnologias 

de transmissão de dados em rede e em tempo 

real. 

Ciberjornalismo Jornalismo praticado no ciberespaço ou por 

intermédio desse. 

Jornalismo Digital Agrega aspectos técnicos e práticos da atuação 

do jornalismo na rede mundial de computadores. 

Jornalismo Eletrônico É a soma do digital com o online, usando 

aparatos eletrônicos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A prática de jornalismo na rede mundial de computadores, em suas diversas esferas, 

possui características que retratam e guiam a forma de noticiar na internet. Na próxima seção, 

serão retratadas justamente essas peculiaridades do webjornalismo. 

 

1.4 Características do webjornalismo 

 

Ao se estudar o webjornalismo, percebe-se que este é rodeado por algumas 

características, tais como a interatividade, a hipertextualidade, a multimidialidade, a memória 

e a personalização. Esses elementos não aparecem com a mesma frequência, nem ocupam o 

mesmo local, entretanto, “refletem as potencialidades oferecidas pela Internet ao jornalismo 

desenvolvido para a Web” (PALÁCIOS et all, 2002, p. 04). 

A interatividade é a capacidade de inclusão do leitor no processo informativo, é fazê-

lo parte da notícia online. Isto pode acontecer a partir da criação de seções como a opinião do 

leitor, através da troca de emails entre espectador e jornalista, com chats, fórum de discussões 

e, até mesmo, pela navegação por hipertexto. 

Uma característica bem particular do jornalismo na internet é a hipertextualidade. Esta 

faz referência à possibilidade de um texto vir com links que levem a outros textos ou até 

mesmo a outros sites. O hipertexto serve para interconectar notícias e é muito usado, por 

exemplo, para mostrar ao leitor outras informações que foram publicadas e têm relação com a 

que está sendo lida. Exemplo disso, é um site de esportes publicar uma matéria sobre a 

comemoração do Corinthians pelo título mundial de clubes, ao falar sobre a festa ele relaciona 

a outra matéria que fala do jogo, esta por sua vez pode linkar com uma matéria que explique o 

motivo do clube poder estar disputando a competição naquele ano. Essa conexão entre 

conteúdos é o hipertexto, que permite agregar informações e possibilita ao leitor criar a 

própria maneira de consumir as notícias. 

Já a multimidialidade engloba a convergência
1
 de formatos midiáticos na construção 

jornalística. Na prática, esta ideia faz alusão a um fato publicado que pode mesclar em sua 

narrativa texto, vídeo, foto ou áudio.  

                                                           
1 A ideia de convergência midiática adotada aqui é defendida por Henry Jenkins, segundo o autor: “Por 

convergência me refiro ao fluxo de conteúdos através dos múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratórios dos públicos dos meios de comunicação, que 

vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 

quem está falando e do que a imaginam estar falando” (JENKINS, 2008, p.27). 
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 Quando se refere aqui a memória como uma característica do webjornalismo, 

entende-se a potencialidade da rede em armazenar conteúdo sem preocupar-se com espaço e 

tempo.  

A Web possibilita a utilização de um espaço praticamente ilimitado para o material 

noticioso, bem como permite a disponibilização imediata de informação 

anteriormente produzida e armazenada, através de material de arquivo. Desta 

maneira, o volume de informação directamente disponível ao usuário e ao produtor 

da notícia é potencialmente muito maior no jornalismo online (PALÁCIOS et all, 

2002, p. 04). 

 

 

Ou seja, a memória no webjornalismo faz referência à potencialidade da rede em 

armazenar conteúdo, permitindo um volume maior de informação. Na rede, os usuários 

podem encontrar tanto arquivos grandes como um acervo maior da temática pesquisada. 

Mielniczuk (2004, p.04) afirma que “desta forma surge a possibilidade de acessar com maior 

facilidade material antigo”. 

Por fim, a personalização ressalta a possibilidade que a web oferece de o leitor 

configurar a página para ter acesso imediato às notícias que mais lhe interessam. Há muitos 

sites que permitem que os espectadores forneçam suas preferências e quando estes acessam os 

sites, eles as carregam de acordo com a pré-seleção. O layout da página e a hierarquia das 

informações são apresentados conforme o usuário deseja. 

Além das características do webjornalismo, é importante ressaltar o RSS (Really 

Simple Syndication), pois este é uma ferramenta da web que facilita o contato do usuário com 

as atualizações de conteúdos nos sites. O RSS funciona reunindo informações de diversos 

links em uma única tela, através da consulta ao banco de dados. Quando um novo produto é 

cadastrado o RSS busca o item e adiciona ao feed. 

  A função do RSS é fazer com que a informação chegue ao leitor e evite que este 

entre em todos os sites em busca de novos conteúdos. Para fazer RSS há duas formas: uma é 

usar os agregadores, programas que incluem os links que se deseja acompanhar; a outra opção 

é o uso de cadastros em sites específicos como o Google Reader. 

O RSS pode englobar também as atualizações dos portais de notícias. Essas 

ferramentas abrangem ainda essas características do webjornalismo, assunto que será melhor 

debatido na seção seguinte. 
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1.5 Portais 

 

Seccon (2009) defende a ideia de que os portais nasceram na década de 1990, com 

intuito inicial de serem ferramentas de buscas, sendo um tipo de webjornalismo que começou 

a ser desenvolvido nos Estado Unidos. Os primeiros de que se tem conhecimento eram 

associados a esses grandes mecanismos, tais quais o Yahoo, Lycos e Altavista. Em um 

segundo momento, eles começaram a abranger grupos de entretenimento, provedores e 

empresas comerciais. É o caso, no Brasil, dos portais da Ig e da Uol.  

Só em um terceiro momento, os veículos de comunicação enxergaram nesta 

ferramenta uma possibilidade de convergir as mídias e utilizá-lo como uma porta de entrada 

para guiar a navegação na web.  Os primeiros portais, no Brasil, são datados da segunda 

metade da década de 1990, caso do Brasil On-line de 1995, e já surgiram nesta fase de filiação 

a grupos de comunicação ou a grandes empresas. 

Para efeitos de estudo, aqui será usada a definição de portal apresentada por 

Herscovitz: 

 

Portais são definidos aqui como os websites de notícias online de referência que 

oferecem conteúdos editoriais semelhantes aos da imprensa, incluindo boletins de 

esportes e trânsito, assim como seções e links categorizados por temas, áreas para 

bate-papo, e-mails, dicas, e uma variedade de serviços e produtos. Esses portais 

realizam uma importante função de gatekeeping já que eles filtram o excesso de 

informação disponível na internet (HERSCOVITZ, 2009, p. 03). 
 

Os portais, então, são uma plataforma interativa e noticiosa que agrega valores do 

webjornalismo, tais quais os discorridos na Seção 1.4. Suas principais características e que 

hão de ser destacadas aqui são: a potencialidade em que o meio tem de centralizar as 

informações, que podem ser gerais ou específicas; a presença de serviços de emails, chats e 

canais de relacionamentos; mecanismos de busca na web e lojas e shoppings virtuais. 

Esse jornalismo de portal é marcado pela divisão de editorias, ao melhor estilo dos 

jornais impressos, mesclado com características do jornalismo online e digital. Ou seja, é 

trabalhado com divisões temáticas de esporte, política ou economia, por exemplo, e traz 

atualizações constantes, últimas notícias e publicações em tempo real. O jornalismo é, por sua 

vez, tratado como produto e as informações são construídas observando-se o ambiente digital, 

ou seja, ela é ofertada a partir da mistura de áudio, texto, vídeo e hipertextos, por exemplo.  
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De acordo com Suzana Barbosa (2002, p. 09), os portais são a principal porta de 

entrada que pode orientar o usuário durante sua navegação na web, sendo três os fatores que 

os diferenciam dos jornais online. São eles: 

a) Inter-relação que os portais estabelecem com sites de conteúdos diversos, com 

o intuito de obter o máximo de informações possíveis, muitas vezes se 

associando até a agências de notícias;  

b) Agregação de serviços que vão além aos de caráter informativo;  

c) Convergência de serviços, com disponibilização de conteúdos, é o caso, por 

exemplo, das vendas online. 

 

Dentro das atividades permitidas aos portais está a conexão com blogs. Muitos deles 

se ligam a páginas temáticas ofertando mais uma possibilidade de informação. Para debater as 

particularidades dos blogs, principalmente desses que exercem a função jornalística, é que a 

próxima seção vai abordar a temática. 

 

1.6 Blogs 

 

Os blogs surgiram como mais um canal de comunicação, permitindo ampla 

acessibilidade e fomentando a exploração das mais diversas temáticas. A ideia inicial era a de 

um diário virtual exposto a qualquer internauta, funcionando como um passaporte para um 

mundo novo que era ofertado a partir da navegação em rede. A primeira visualização de site 

no formato de blog de que se tem conhecimento é datado em 1994, quando Justin Hall, um 

estudante norte-americano, criou uma dessas plataformas (FOSCHINI e TADDEI, 2006, 

p.11).  

Foi em 1997, quando Jorn Barger usou pela primeira vez o termo weblog. Ele fazia 

referência a alguns sites que funcionavam a partir da divulgação de links de outros conteúdos 

da rede. Weblog faz alusão aos arquivos web e, na época, não se diferenciavam muito dos 

tradicionais sites. Foi somente com o surgimento das ferramentas de publicação que os 

weblog ganharam notoriedade. Em 1999, a Pitas lançou a primeira ferramenta de manutenção 

de site via web, e a Pyra lançou o Blogger, criação de Evam William. O serviço desenvolvido 

pelo estadunidense era gratuito, de fácil manuseio o que alavancou ainda mais o número de 

internautas adeptos dos blogs. A Figura 2 retrata como era a página. 

 

 



26 
 

Figura 2: Plataforma Blogger em 1999] 

 

Fonte: (PRADO, 2011, p.26). 

 

As novidades que vinham com esses serviços foram, principalmente, a facilidade no 

manuseio, já que na época criar sites e mantê-los era difícil por conta da linguagem HTML e 

dos altos custos da conexão com a internet. Os blogs inovaram com uma interface de fácil 

uso, com criação automática, hospedagem e até layouts editáveis e, por isso, acabaram por 

democratizar o acesso de pessoas não especializadas (PRADO, 2011, p.169).  

Os primeiros blogs funcionavam como uma guia de sites, os editores amadores 

postavam diversos links de assuntos que julgavam interessantes, desde reportagens de grandes 

jornais até mesmo curiosidades. Além dos links, alguns colocavam comentários ou críticas 

como uma forma de guiar o internauta. Guilherme Mattoso explica como era essa navegação 

inicial: 

 
Através de links para outras páginas, conduziam o leitor em uma navegação de 

“pilhagem”, que segundo Pierre Lévy (1999: 85), é quando estamos “Vagamente 

interessados por um assunto, mas prontos a nos desviar a qualquer instante de 

acordo com o clima do momento, (...) acabando sempre por encontrar alguma coisa, 

derivamos de site em site, de link em link, recolhendo aqui e ali coisas de nosso 

interesse” (MATTOSO, 2003, p. 29). 

  

 

Com a popularização do serviço, além da navegação de pilhagem, os blogs foram 

fortemente utilizados como diários pessoais, onde os internautas contaram histórias, 
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experiências e pensamentos. Até hoje, Raquel Recuero et al. (2008) aponta que autores como 

Herring e Scheidt (2004) e Schmidt (2007) defendem que o blog para uso pessoal é o modo 

mais popular de uso da plataforma. 

Como os blogs possuem as mais diversas utilidades, Raquel Recuero et al. (2008) 

apresentam também três opções conceituais que ajudam na compreensão da ferramenta. A 

primeira delas é a ideia estrutural, que é baseada na forma de publicação segundo a qual é 

comum para os blogs possuírem formatos com textos colocados no topo das páginas, 

atualizações frequentes e ainda a presença de comentários nas publicações. 

Outra vertente conceitual é a funcional, na qual os blogs são visualizados a partir da 

funcionalidade como meio de comunicação, sendo utilizados para publicar informação para 

uma audiência, tendo como características o formato social e conversacional. O blog é então 

considerado como uma ferramenta de comunicação mediada pelo computador e classificado 

como genérico, quando se quer abranger todos os usos possíveis. 

Por fim, há a definição de blogs como artefatos culturais, que é explicada por Espinosa 

(2007 apud RECUERO et al, 2008, p. 04): “essa percepção advinda de um olhar 

antropológico e etnográfico, representa a oportunidade de uma aproximação do contexto 

sócio-histórico de apropriação dos artefatos tecnológicos a partir do olhar subjetivo dos 

próprios autores.” Os três conceitos são resumidos por Recuero et al.:  

 

Essas três opções conceituais auxiliam-nos a compreender como os weblogs são, 

atualmente, compreendidos pela literatura especializada. Como artefatos culturais, 

eles são apropriados pelos usuários e constituídos através de marcações e 

motivações. Além disso, perceber os blogs como artefatos indica sua também a sua 

percepção como virtual settlement (JONES, 1997), uma vez que são eles o 

repositório das marcações culturais de determinados grupos e populações no 

ciberespaço, nos quais é possível, também, recuperar seus traçados culturais. Como 

meios de comunicação, os weblogs são compreendidos através de sua função 

comunicativa e dos elementos que dela decorrem. A própria Rebecca Blood (2002), 

em uma das primeiras obras a respeito dos blogs, explica que a apropriação deles 

focou o uso do sistema também como forma de conversação.  A percepção dos blogs 

como espaços de sociabilidade, como constituintes de redes sociais está presente 

nesta vertente.  Blogs como meios de comunicação implicam também sua 

visibilidade enquanto meios de práticas jornalísticas, seja através de relatos 

opinativos, sejam através de relatos informativos.  O conceito estrutural, por outro 

lado, permite apreender-se o blog enquanto formato, abrindo-se para múltiplos usos 

e apropriações (RECUERO et al, 2008, p. 04). 

 

 

Neste trabalho, ficar-se-á com o conceito funcional, tendo em vista este referenciar a 

utilização dos blogs para fins jornalísticos com conteúdos para uma audiência, o que 

caracteriza o corpus empírico que aqui é analisado. 
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 Os profissionais da comunicação viam, então, na ferramenta uma nova forma de se 

fazer jornalismo, afinal a plataforma permitia atualizações constantes, organização 

cronológica das publicações, além do leitor poder filtrar o assunto que o interessava. Já no 

início dos anos 2000 era notado a presença desses blogs com características jornalísticas. 

Estes investiam na visão pessoal sobre o fato corriqueiro, debatiam as notícias e, por muitas 

vezes, praticavam o metajornalismo, ou seja, procuravam expor interesses, contradições e 

parcialidades das notícias e opiniões que eram publicadas na grande mídia. Essas postagens 

aconteciam através da navegação de pilhagem, aliada aos links e recorrente aos outros 

veículos. 

A partir desse início de apropriação dos blogs pelos jornalistas, Guilher Mattoso 

(2003, p. 34) divide os blogs em duas categorias, as dos blogs de entretenimento e dos de 

informação. De acordo com o autor, o entretenimento engloba os blogs que são utilizados, em 

sua plenitude, como diários virtuais. Já os de informação são aqueles de apropriação 

jornalística em que prezam pelo diálogo e conversa informal, deixando de lado as 

características oficiais da publicação de informação nos outros veículos.  

Os grandes veículos de comunicação também começaram a enxergar a potencialidade 

dos blogs e resolveram investir nessas plataformas acopladas às suas publicações. A ideia 

desses conglomerados é quebrar a distância entre quem produz e quem lê as informações, 

através da utilização da ferramenta de forma prática e convidativa, tornando a relação com a 

informação mais simples e direta.  

Os blogs jornalísticos ligados aos grupos de comunicação, muitas vezes, são divididos 

por editorias, onde os profissionais trabalham assuntos específicos. É essa particularidade 

temática adotada por um blog relacionado a um veículo de comunicação que este trabalho se 

propõe a analisar. Além de como o infotenimento se configura nessas publicações. A próxima 

seção vai, então, retratar as características dessa prática de informar e entreter. 

 

1.7 O Infotenimento 

 

Como exposto, a internet está proporcionando ao jornalismo novas formas de 

comunicação. As notícias ganharam mais agilidade e atrativos aos serem apresentadas em 

diversos suportes e mídias. No que se refere ao conteúdo, a internet também vem 

possibilitando um grande leque de temáticas, permitindo agregar às publicações notícias que 

informam e entretém, fato que já é diagnosticado nos jornais impressos e na televisão. 



29 
 

Com o intuito de debater sobre essas notícias, que buscam divertir e informar 

simultaneamente, é discorrido nesta seção o neologismo infotenimento, suas características, 

história, aplicabilidade e crítica. 

Para se começar a falar de entretenimento e informação é preciso voltar no tempo e 

compreender a invenção do jornalismo e o surgimento da notícia, tema a ser abordado na 

seção que se segue. 

 

1.7.1 Do jornalismo opinativo para o informativo 

 

A imprensa ainda se desenvolvia no século XIX, época de grande industrialização e 

urbanização, quando os jornais começaram a ser transformados em produtos comerciais e o 

jornalismo se assumia como uma profissão. Essa época caracteriza a terceira fase
2
 de 

desenvolvimento da imprensa, na qual se buscava um jornalismo objetivo, imparcial e com 

neutralidade. É nessa mesma fase que se observa o desenvolvimento profissional da atividade 

jornalística, com a criação de associações e sindicatos, com os primeiros cursos universitários 

e o desenvolvimento de códigos deontológicos (TRAQUINA, 2005).  

Nesse contexto, a notícia começou a ser tratada como produto, independente de 

filiação partidária e abrangendo os mais diversos temas. Pela primeira vez, os jornais foram 

produzidos por empresas capitalistas e buscaram técnicas de atrair o público leitor. É essa 

mudança para o peso da informação atrelada aos mecanismos de atração dos jornais que é 

interessante para este estudo, pois esse é o início do surgimento de estratégias de sedução, 

como capas de jornais mais atrativas, uso de manchetes e chamadas das matérias na primeira 

página.  

Esse período, no século XIX, é também defendido por alguns autores como o início da 

prática sensacionalista, seria uma primeira geração. Leonel Aguiar:  

 

Essa imprensa, que oferece aos leitores uma informação mais diversificada e 

atraente, assume uma narrativa marcada pelo sensacionalismo. A notícia – 

transformada em mercadoria – vai recebendo, gradativamente, mais investimento, 

com a finalidade de aprimorar o seu valor de uso (AGUIAR, 2008, p. 18). 

 

                                                           
2
 A primeira fase de desenvolvimento da imprensa é caracterizada como um instrumento de contestação ao poder 

aristocrático, sendo conhecida como anti-aristocrática. A segunda é uma imprensa partidária, utilizada para 

opinar, denominada como democrata. A terceira fase já é classificada como uma imprensa universal 

(TRAQUINA, 2005). 
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Essas estratégias, sensacionalistas ou não, conquistaram o público e foram o marco da 

popularização da recorrência ao entretenimento pelos jornais. A apropriação desse conceito, 

que vem sendo divergente ao longo dos séculos, é o tema da seção que se segue. 

 

1.7.2 Entretenimento como conceito 

 

O entretenimento é apontado por alguns autores, como Michael Willmott (1999 apud 

DEJAVITE 2006), como um valor emergente da sociedade da informação
3
. Por sua vez, vem 

ganhando relevância tal qual a informação, tendo em vista as mudanças nas sociedades que 

estão adeptas a novas tecnologias de divertimento e que alteraram algumas relações de 

trabalho, como local e turno. 

Essa evidência, que o entretenimento vem adquirindo desde os anos 1980, chegou ao 

jornalismo e fez surgir uma nova forma de informar. Até então, o entretenimento era retratado 

pelo jornalismo em cadernos como de cultura e sobre televisão, sendo o objeto da matéria e 

não a forma de como noticiar. Entreter, todavia, não é um valor novo e exclusivo da sociedade 

da informação. Historicamente, filósofos da Grécia antiga já abordavam o termo e o enchiam 

de significâncias. 

De acordo com Fabia Dejavite (2006), foi Platão quem primeiro questionou os 

benefícios e os malefícios do entretenimento, e Aristóteles o pioneiro na defesa positiva. Este 

sugeria que o homem deveria trabalhar pouco e usar seu tempo livre para distrair-se. Filósofos 

cristãos também pesquisaram o assunto e concluíram ser algo negativo. No século XVI, 

Montaige viu a distração como uma forma de escape para a solidão. 

Cada um a seu tempo, muitos autores como Lafargue (2001), Veblen (1965) e 

Domenico De Masi (2001) pesquisaram o entretenimento e sempre o analisaram de forma 

particular. Uns o valorizavam, pois o lazer ajudaria na melhora do desempenho do trabalho, 

tornando o homem mais criativo e produtivo, enquanto outros o criticavam como forma de 

alienação da sociedade. 

O fato é que há diversos ângulos de se analisar o entretenimento e que ele pode levar o 

público a novas realidades, como explica Dejavite: 

 

                                                           
3
 Por sociedade da informação, trabalha-se aqui com a ideia defendida por Daniel Bell (1973), em que esta 

começou a ser formada nos Estados Unidos da América, por volta de 1980, onde os serviços e o rápido 

crescimento de empregos seriam os responsáveis por moverem os progressos tecnológicos e econômicos, cuja 

propagação dar-se-ia por computadores e pela comunicação. 
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De modo geral, é entendido por meio de duas visões: há, de um lado, aqueles que o 

vêem como um instrumento de manipulação e alienação, em prol de determinadas 

ideologias; e, de outro, os que o tomam sob um prisma utilitarista, considerando-o 

como algo que possa contribuir para o desenvolvimento do indivíduo. Mas, 

incontestavelmente, conduz a pessoa para uma nova realidade mais criativa, e deve, 

portanto, ser considerada como algo tão importante quanto a informação, a educação 

e a comunicação, pois pode perfeitamente interagir com todas as áreas (DEJAVITE, 

2006, p. 50). 

 

No jornalismo, o entretenimento foi apropriado como forma de distração e 

divertimento para a população. Por ora benéfico, o jornalismo tenta se adequar a um 

espectador cada vez mais atarefado e se propõe a informar em moldes light. Essa nova 

composição e característica que o jornalismo propõe é o infotenimento, passível de melhor 

compreensão na seção que se segue. 

  

1.7.3 A notícia light 

 

Como dito na Seção 1.71, desde o final do século XIX, as notícias ganharam um valor 

mercantil, passando a ser consumidas como produtos. Estas, então, transformaram-se na 

matéria-prima do jornalismo, pois são elas que proporcionam a esses profissionais da 

comunicação o encontro de seu objetivo, que é retratar os acontecimentos, poder escrever, 

apurar ou produzir (DEJAVITE, 2006, p. 67). 

Com a sociedade da informação, como falado no tópico 1.7.2, veio à tona um novo 

valor para retratar uma realidade, o entretenimento.  De acordo com Dejavite (2006), isto, no 

jornalismo, vem alterando a ideia de informar, porque os espectadores desta nova sociedade 

querem compreender o fato por sua excelência, gostam de saber os porquês dos 

acontecimentos. Márcia Amaral faz uma ponderação ao falar dos espectadores: 

 

As pessoas lêem jornais não apenas para se informar, mas também pelo senso de 

pertencimento, pela necessidade de se sentirem partícipes da história cotidiana e 

poderem falar das mesmas coisas que “todo mundo fala”. Ou seja, o ato de ler um 

jornal e de assistir a um programa também está associado a um ritual que reafirma 

cotidianamente a ligação das pessoas com o mundo. (AMARAL: 2008, P.65) 

 

O novo anseio, então, é por notícias que possam ser complexas, informar e também 

distrair. Para atender esta nova demanda, muitos veículos de comunicação passaram a usar 

uma concepção de notícia que foi denominada de light, cuja função era atrair a audiência. 

Para isso, além de produto, ela teria que ser serviço.  

A notícia light tem por característica fazer uso da informação efêmera, que seja de 

fácil entendimento, de circulação intensa e rápida, buscando informar e divertir. Taruella e 
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Gill (1997) defendem três pontos fundamentais: capacitação de distração, espetacularização e 

alimentação de conversas.   

a) A capacitação de distração é pelo fato de a notícia ser consumida no tempo 

livre e, por isso, não deve aborrecer.  

b) A espetacularização já envolve o imaginário popular, são publicações que 

estimulam a imaginação, fatos curiosos ou engraçados, por exemplo. 

c)  A alimentação de conversa é pelo fato de esse tipo de notícia servir para o 

diálogo popular, faz com que as pessoas se sintam incluídas, pois o que leram 

podem servir de temas de conversas.  

 

Outro fator bastante utilizado pelos jornais para embarcar nesta nova demanda do 

público, foi a utilização de fait divers
4
. Este é um conceito que foi introduzido por Roland 

Barthes, no livro Essais Critiques (1964), e faz referência a publicações de assuntos variados, 

notícias de pouca importância, da ordem do inclassificável. São narrativas autossuficientes, 

que tem por características a fragmentação na história, concisão, rapidez e intensidade.  

Para melhor compreensão da notícia light e do fait divers, acompanhe as notícia que 

seguem.  A primeira foi retirada do Boleirama, no dia 17 de janeiro de 2013:  

Namorada de Cristiano Ronaldo posa com estilo discreto para marca alemã 

Irina Shayk é a estrela da coleção de primavera das lojas Madeleine  

 Se Cristiano Ronaldo não tem folga no seu calendário pode-se dizer o mesmo da 

namorada do craque do Real Madrid. Irina Shayk é a imagem de mais uma 

campanha publicitária. A modelo fotografou para a nova coleção de primavera da 

marca alemã Madeleine. Desta vez, nada de biquíni. A bela vestiu roupas no estilo 

executivo, mostrando que se adapta a qualquer cenário. Fonte: Boleirama 

17/01/2013
5
. 

 

A segunda foi publicada no Globo Esporte.com no dia 19/01/2013: 

 

CR7 teria reclamado de críticas de Mourinho: 'Dou a vida por você' 

Jornal 'Marca' dá nova versão sobre discussão após vitória do Real sobre o Valencia 

e diz que clima não ficou tão pesado como foi divulgado por site 

Na última quarta-feira, o site espanhol “Sportyou” publicou que José Mourinho e 

Cristiano Ronaldo quase brigaram no vestiário do Real Madrid após a vitória de 2 a 

0 sobre o Valencia, pela Copa do Rei. Neste sábado, o jornal "Marca" desmente que 

o clima tenha ficado tão pesado, mas revelou detalhes da discussão dos dois 

portugueses no Santiago Bernabéu. 

Segundo o diário, Mourinho recebeu Cristiano Ronaldo no vestiário com palavras 

duras pela atuação do craque: 

                                                           
4
 Do francês “fatos diversos”. 

5
 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2013/01/namorada-de-cristiano-ronaldo-

posa-com-estilo-discreto-para-marca-alema.html>. Acessado 17/01/2013. 

http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2013/01/namorada-de-cristiano-ronaldo-posa-com-estilo-discreto-para-marca-alema.html
http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2013/01/namorada-de-cristiano-ronaldo-posa-com-estilo-discreto-para-marca-alema.html
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- Você se escondeu nos últimos 15 minutos, Cris. João Pereira estava 

desequilibrando pela ponta direita. Você sabe que em jogos assim, de eliminatória, 

um gol vale muito. Tem que trabalhar até o final. 

Incomodado, o camisa 7 teria respondido sem tom agressivo: 

- Dou a vida por você. Não é justo ao me criticar. 

Na versão do "Sportyou", Mourinho e Cristiano Ronaldo teriam gritado e só não 

brigaram porque foram separados pelos outros jogadores. Mas o "Marca" garante: 

"Ninguém agarrou ninguém e ninguém foi separado por ninguém". 

O jornal afirma ainda que o incidente não gerou crise interna e que não haverá 

punições por indisciplina. Vale lembrar que o atacante e o técnico trabalham com o 

mesmo empresário: o também português Jorge Mendes. Fonte: Globo Esporte.com 

19/01/2013
6
. 

 

Essas matérias possuem uma relação por envolverem um personagem em comum, o 

jogador português Cristiano Ronaldo. CR7, como é conhecido, atua pelo time espanhol Real 

Madrid e seu nome é atrelado, na mídia mundial, a muitas notícias que envolvem 

comportamento, mulheres e paixão por carros, por exemplo. A primeira notícia exemplificada 

difere da segunda, por retratar um fato isolado, sendo uma narrativa que começa e termina em 

uma própria publicação, com temática da ordem do inclassificável. Enquanto que a segunda 

retrata um fato que tem relação com o outro, há o jogo, o desenrolar, a relação apontada pela 

imprensa em que há uma crise entre Cristiano Ronaldo e o treinador Mourinho. Sendo a 

notícia inserida em um contexto amplo, desenvolvidas em outros capítulos e com temática 

ligada ao jogador, ao campeonato espanhol, ao treinador e a uma possível crise. 

A notícia light e o fait divers vieram, então, para satisfazer um espectador que cada 

vez mais consome informação em seu momento de lazer. Por isso, há o aumento da mídia no 

uso da combinação informação mais entretenimento. Este misto de gêneros é denominado 

jornalismo de infotenimento. 

As primeiras utilizações de infotenimento pelos veículos de comunicação brasileiros 

foram identificadas, com maior força, nos anos de 1990. O termo começou a ser empregado 

ainda na década de 1980, mas só ganhou notoriedade nacionalmente na década que se seguia, 

quando profissionais e acadêmicos passaram a citá-lo ao fazer referência ao jornalismo que 

mesclava informação, prestação de serviço e divertimento. 

 O conteúdo do jornalismo de infotenimento, de acordo com Fábia Dejavite (2006, p. 

88) é recheado de elementos como o sensacionalismo, a personalização, a dramatização de 

conflitos e matérias com fotos, infográficos e tabelas. A autora identifica 32 temáticas que 

                                                           
6
 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-

espanhol/noticia/2013/01/cr7-teria-reclamado-de-criticas-de-mourinho-dou-vida-por-voce.html>. Acessado 

19/01/2013. 
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podem conter infotenimento. Dentre elas, está a abordagem de esportes, celebridades, 

consumo, moda, estilo de vida, turismo e televisão. 

Os textos característicos desta abordagem geralmente trazem peculiaridades como a 

linguagem, sendo esta coloquial e fluente, capaz de introduzir logo o assunto, atraindo o 

espectador e fazendo uso de artifícios de linguagem como advérbios e adjetivos. A disposição 

do texto na página, a utilização de diversas mídias e ainda o uso da estruturação da narrativa, 

que nutre o imaginário e foca nas revelações. A notícia a seguir exemplifica o uso dessas 

características. 

Confira a apresentação de Muamba no Strictly Come Dancing 

Nove meses após sofrer uma parada cardíaca dentro de campo e ser obrigado a 

largar o futebol, Fabrice Muamba voltou com tudo ao ‘esporte’ neste feriado de 

Natal. Não dentro dos gramados, claro. O ex-jogador do Bolton foi uma das estrelas 

da edição especial de Natal do programa de dança Strictly Come Dancing, 

promovido pela BBC, na Inglaterra. 

Ao lado da dançarina russa Aliona Vilani, Muamba dançou salsa e arrancou elogios 

dos jurados. “Você tem o ritmo natural nesses quadris”, disse Darcey. 

Confira a apresentação. Fonte: Donas do Campinho 26/12/2012
7
. 

 

O infotenimento, então, vem se configurando como um novo segmento do jornalismo, 

que nesta época da sociedade da informação busca experimentações, pois os receptores estão 

ávidos por novidades. Nos critérios de noticiabilidade o entretenimento está sendo um valor-

notícia fundamental na categorização desta realidade.  

Esta segmentação do jornalismo não é temática de unânime acordo dentro da área 

acadêmica. Há um receio pela busca do divertimento no momento em que se pretende 

informar, pois pode ser mais uma estratégia de se conquistar o público através do popular, das 

sensações e do coloquialismo. As críticas ao infotenimento e sua abordagem são a temática a 

ser retratada na Seção 1.7.4. 

 

1.7.4 Os limites da diversão na notícia  

 

Divulgar uma informação que atraia o leitor é uma das principais metas dos veículos 

de comunicação. Para alcançar tais objetivos, muitos deles perceberam que as notícias do 

mundo do bizarro ou da vida dos famosos, que sejam rápidas e de fácil compreensão, 

despertam a atenção dos espectadores. É em busca dessa audiência, que os críticos apontam 

os limites da notícia com entretenimento. 

                                                           
7
 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/platb/donas-do-campinho/2012/12/28/confira-a-apresentacao-

de-muamba-no-strictly-come-dancing/>. Acessado 26/12/2012. 
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Para Leandro Marshall (2003), os meios de comunicação estão trabalhando a notícia 

como produto até um ponto em que há uma simbiose entre jornalismo e publicidade. Isso ele 

denominou de jornalismo transgênico, com diversas variações. Uma dessas é a notícia com 

objetivo de divertir que atende bem aos consumidores e custa menos para a mídia. O autor diz 

que “a cobertura de notícias mais sérias, que exige maior investigação e maior profundidade, 

foi trocada por notícias de entretenimento, que têm maior efeito sobre a audiência e custam 

bem menos à empresa” (MARSHALL, 2003, p. 27). 

Já para Aguiar (2008), a crítica vai ao que tange à falta de credibilidade que o 

infotenimento assume. Para o autor, esta segmentação do jornalismo destrói a verossimilhança 

da informação. O jornalista passa a ser desconfiado na medida em que insere elementos em 

suas produções com o objetivo de atrair, como foi falado no tópico 1.7.3. As notícias se 

utilizam da linguagem, com textos segmentados e narrativas autossuficientes. 

Além do produto jornalístico, também é alvo de críticas a temática do entretenimento, 

que não tem por objetivo aumentar o conhecimento do público.  Para Amaral (2008), o 

entretenimento não é abordado apenas quando se noticia algo com o intuito de divertir, mas 

também quando se realiza um jornalismo fragilizado e superficial. Para a autora, notícias que 

retratam a vida de famosos ou o que se passa em uma telenovela se fossem acompanhadas de 

um contexto amplo seriam mais significativas, não subestimariam os espectadores. Ela diz 

que “o jornalismo borra suas fronteiras com o entretenimento não somente quando prioriza 

temas irrelevantes ou fúteis, mas, sobretudo, na maneira como trata suas pautas” (AMARAL, 

2009, p.66). 

O infotenimento, ainda de acordo com Amaral (2006), também é criticado quando é 

considerado uma válvula de escape para a diferença de classes sociais. Achar que uma 

determinada parte da população é menos entendida e, por isso, deve se contentar com 

publicações sobre famosos ou superficialidades enquanto uma minoria deve se informar sobre 

os acontecimentos do mundo é um descaminho para o jornalismo que tem por missão 

informar toda a miscigenação de uma população o mesmo fato. Ainda é motivo de 

comentários, o receio da ideia de que uma notícia light e coloquial chegue à abordagem dos 

assuntos “sérios” como política e economia, podendo colocar em cheque a seriedade de tais 

temáticas. 

Por fim, a crítica mais acirrada sobre esta segmento do jornalismo é de que ele seria 

uma vertente do sensacionalismo (modo de caracterizar a vertente mais popular da grande 

imprensa), na qual se utilizam narrativas mais pessoais, sentimentos e se mexe com o 

imaginário popular na busca de conseguir mais espectadores. 
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Este trabalho se propõe justamente a estudar os caminhos que o webjornalismo vem 

adotando para fazer uso do infotenimento no enquadramento das publicações futebolísticas. 

Como se noticia e os assuntos retratados são os alvos de estudo aqui proposto, na tentativa de 

configurar uma abordagem e entender os limites que envolvem este gênero jornalístico.  

 

1.8 Considerações do capítulo 

 

O jornalismo na internet, de acordo com Carla Schwingel (2005) e Vilso Santi (2009), 

vive uma quarta geração, na qual a produção de conteúdos é cada vez mais aprimorada, com a 

industrialização dos processos e a interação entre dados e informação. O webjornalismo é 

marcado por algumas características como a interatividade, a hipertextualidade e a 

multimidialidade, dentre outras. Somadas a essas particularidades, há desde o final do século 

XX uma abordagem que vem ganhando espaço no jornalismo. 

O infotenimento surge como uma prática em que as notícias possuem o papel de 

informar e entreter, pois elas são cada vez mais consumidas em um momento de lazer. Este 

gênero traz como característica elementos como dramatização de conflitos, matérias com 

fotos, infográficos e personalização. As abordagens fazem também uso de artifícios de 

linguagens como adjetivos e advérbios. 

É discutido neste trabalho a presença dessas características no webjornalismo de 

futebol. Para tanto, investigam-se os portais de notícias, que são plataformas interativas e 

noticiosas, que convergem diversas mídias e potencializam conteúdos, e os blogs jornalísticos 

associados a veículos de comunicação, sendo esta uma das multi funções que os blogs 

assumem. Associados à imprensa, os blogs podem funcionar como mais um canal de 

comunicação e interação, podendo ser um espaço onde o jornalista pode opinar e comentar os 

fatos.  

Para chegar à análise das páginas de futebol e Boleirama do Globo Esporte.com e do 

blog Donas do Campinho é preciso abordar primeiramente a retratação do esporte no Brasil. 

No próximo capítulo, então, falar-se-á de como o futebol se constituiu no país como esporte, 

tornando-se objeto de interesse da imprensa e paixão nacional do brasileiro. 
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2 FUTEBOL, PAIXÃO NACIONAL E IMPRENSA ESPORTIVA 

 

Há mais de um século, meninos que foram estudar na Europa trouxeram para o país 

um jogo que era, até então, desconhecido. O futebol foi inserido na sociedade brasileira como 

uma partida elitista, na qual os jovens da classe alta disputavam como lazer. Com a criação 

dos primeiros clubes e a difusão das primeiras ligas, o esporte foi se popularizando no país e 

conquistando adesão nas diversas classes brasileiras. 

Com as disputas pelo país e as conquistas dos mundiais pela seleção brasileira, o 

futebol foi promovido ao status de paixão nacional. O esporte foi utilizado como sinônimo de 

brasilidade e representação nacionalista perante o mundo. O jogador foi então elevado da 

categoria de atleta para a de herói nacional, passando então a ser tratado como celebridade e 

todos os seus atos começaram a ser seguidos por uma imprensa ávida em retratar a vida de 

ídolo. 

O esporte moderno se enraizou na cultura e pauta, até hoje, os meios de comunicação 

nacionais. O futebol ajudou na consolidação de uma imprensa esportiva e é usado por esta em 

busca de audiência. Um jornalismo cada vez mais segmentado noticia o esporte, comenta, 

debate e entretém o espectador. O esporte virou falação na mídia.  

Este capítulo discorre sobre estes aspectos, desde o início do futebol no Brasil até a 

forma como ele é enquadrado pelos meios de comunicação e como se popularizou a ponto de 

tornar-se símbolo de um país. 

 

2.1 O início do futebol no Brasil 

 

As primeiras manifestações dos primórdios do futebol de que se tem registro na 

história mundial, de acordo com Celso Unzelte (2002), é entre 3000 e 2500 a.C., quando na 

China era costume os soldados chutarem o crânio dos derrotados com o pé e entre duas 

estacas. Os registros iniciais da utilização da bola são ainda na China, na dinastia de Huang-ti, 

e também pelos hititas, na Síria, em 1900 a.C. 

A origem do futebol é disputada por várias civilizações, desde China e Japão a gregos, 

maias, franceses e ingleses. A prática, entretanto, tornou-se notória na Inglaterra, iniciando 

como uma forma popular de se comemorar a expulsão dos invasores da Dinamarca, em 1175, 

e culminando na elaboração de regulamentos que regem o esporte até hoje. As regras foram 

elaboradas em uma reunião na Taberna Freemason, em Londres, em 1863. Na ocasião, 

representantes de 11 clubes e escolas instituíram 11 regras que ainda servem de base para a 
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prática do esporte. Dentre essas regras estão as medidas do campo, a utilização da bola e a 

duração das partidas em 90 minutos.  Em 1871 foi disputada a primeira Copa da Inglaterra e, 

assim, difundiu-se como o início da prática futebolística tal qual se conhece (UNZELTE, 

2002, p. 19). 

No Brasil, a introdução do futebol no país é atribuída a Charles Miller, em 1894. 

Charles era paulista, descendente de ingleses e escoceses, e havia ido à Inglaterra estudar. Lá 

conheceu o esporte e foi atacante do Southampton. Ao retornar ao país, com 20 anos de idade, 

voltou com bolas e não só incentivou como ensinou o futebol. Antes dessa data, há indícios da 

prática esportiva por marinheiros estrangeiros que paravam de passagem pelo país. Mas, a 

versão oficial da primeira partida realizada no Brasil é a contada por Miller, que ocorreu em 

São Paulo, em 1885, entre time formado por ingleses e anglo-brasileiros funcionários da 

Companhia de Gás e da Estrada de Ferro São Paulo Railway. 

Aos poucos, outros estudantes também voltaram da Europa e introduziram o futebol 

nos outros estados. Nessa época, o futebol foi propagado como um esporte moderno e elitista, 

um passatempo para a alta sociedade, porém com o decorrer dos anos, foi transformando suas 

relações com a sociedade brasileira (SILVA, 2006). Essas mudanças foram forma de 

consolidar a prática e garantir mais adeptos, na medida em que nasciam os clubes e se 

propagavam as disputas em campos de bairros, como explica Witter: 

 

Essas evolução e revolução, no Brasil, datam dos primeiros anos de disputas entre 

times brasileiros, nos estados e entre estados, e, também, de algumas pelejas 

internacionais. Tudo, durante uma fase de consolidação do esporte, que foi até 1914-

15 do século XX. Como tantas vezes já foi dito e outras tantas escrito, depois dos 

primeiros anos dessa chamada consolidação começou a haver uma significativa e 

acentuada mudança na prática do futebol; não dentro do campo, com alterações de 

regras ou questões correspondentes, mas fora dele, com a tentativa de conquistar 

novos adeptos para esse esporte que crescia a olhos vistos (WITTER, 2003, p. 164). 
 

Os primeiros clubes começaram a surgir no país em 1900. Foram eles: Sport Club Rio 

Grande, de Porto Alegre e Associação Atlética Ponte Preta, de Campinas, São Paulo. As 

décadas de 1920 e 1930 marcaram o processo de profissionalização dos jogadores, na 

“medida que estabeleceria novos rumos para a prática dessa modalidade e para o tratamento 

da gestão do esporte” (MARQUES, 2011, p.108).  

O grande diferencial para o futebol brasileiro veio em 1950, ao ser o país sede do 

quarto campeonato de seleções, a primeira Copa do Mundo após a Segunda Guerra Mundial. 

O Brasil vinha de uma década de crescimento econômico e pode realizar o mundial sem 
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grandes problemas de execução. Com a derrota na final, veio o aprendizado e a reformulação 

que desencadeou de vez o esporte: 

 

Assinalei o ano de 1950 como um divisor de águas. Creio que a derrota, como 

acontecida no Maracanã, foi a lição que todos nós precisávamos e, logo depois de 

1950, com o esforço de uns poucos entusiasmados esportistas e torcedores 

brasileiros, tudo foi sendo reformulado em termos de futebol, em especial no que se 

referia às seleções nacionais. Estou convencido de que se não tivéssemos perdido e 

da forma como o foi não teríamos conseguido o brilhante tricampeonato do México, 

em 1970 (WITTER, 2003, p.164). 

 

O futebol então estava consolidado, os anos que se seguiram marcaram as primeiras 

grandes conquistas da seleção nacional em âmbitos internacionais. Aqui, os clubes se 

organizavam na disputa de campeonatos, sendo o primeiro nacional oficial a Taça Brasil, 

disputada em 1959, e que teve o Bahia como campeão. Entre altos e baixos, o futebol tornou-

se o esporte mais popular do país, conhecido como o esporte das multidões, hoje tem cinco 

títulos de Copa do Mundo e noventa e dois clubes disputando quatro divisões do Campeonato 

Brasileiro. Ao todo, há 29.208 clubes no país e 2,1 milhões de jogadores registrados.
8
 

 

2.2 A imprensa esportiva brasileira 

 

No início do século XX, a imprensa brasileira era caracterizada por dar uma maior 

relevância aos fatos políticos e econômicos, até porque era época de transição de governos, 

início da república, período pós-abolição da escravatura e de muitas mudanças na sociedade. 

Dentro dessa conjuntura, o esporte ressurgia diante do tempo de modernidade que o país 

buscava viver. 

Na imprensa, até então, o esporte era tratado como algo secundário ou inferior, que 

começou a ter algum destaque devido à aproximação das práticas esportivas com a elite do 

país. Com o surgimento dos clubes de remo e as competições de corrida de cavalo, “a 

cobertura de fatos e eventos esportivos passou a fazer parte do cotidiano da imprensa no 

Brasil” (GASTALDO, 2011, p. 43). 

Com a consagração do futebol, nas primeiras décadas dos anos de 1900, a cobertura 

esportiva ia ganhando mais espaço. Lopes (1994, p. 67) afirma, entretanto, que nos primeiros 

anos do século, o futebol era retratado como algo inferior à abordagem de política ou 

                                                           
8
 Dados do site Portal 2014, disponível em: <http://www.portal2014.org.br/o-pais/>. Acessado 15/01/2013. 
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economia. Na página de esporte, tinha espaço de uma ou duas colunas, sendo os outros 

espaços destinados a esportes como regatas.   

José Sergio Lopes (1994, p.68) caracteriza o jornalista esportivo do final da década de 

1920 como os que “ocupavam a posição mais baixa da hierarquia dos jornalistas, os que 

cobriam futebol escorando seus pobres salários com as refeições que os clubes lhe 

ofereciam”.  

Um nome fundamental para a mudança desta realidade foi o de Mário Filho. Ele 

contribuiu para uma repaginação na forma de retratar o futebol nos noticiários, uma das 

maneiras foi a implementação de pautas que iam além da reprodução dos jogos. Foi nesta 

época, ainda de acordo com Lopes (1994), que a editoria de esportes ganhou manchetes 

maiores e mais atrativas. Houve mudanças também nas fotografias, as tradicionais imagens 

dos jogadores de paletó foram substituídas por fotos de atuações em partidas, nas quais eles 

apareciam uniformizados e mais descontraídos. As crônicas esportivas também abandonaram 

a linguagem mais rebuscada, e os jornalistas começaram a colocar em desuso o 

estrangeirismo em seus textos. O futebol começou, então, a ser retratado a partir de um modo 

nacional. 

É também da década de 1930, os primeiros registros de jornais impressos esportivos 

no país, tais quais Mundo Esportivo e Jornal dos Sports. Neste período, novas tecnologias 

ajudaram na propagação do esporte, como a radiodifusão, que divulgou ainda mais o futebol 

pelo país, atraindo cada vez mais torcedores e contribuindo para a massificação do apreço 

pelos jogos do eixo Rio-São Paulo. (HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001, p.13). Édison 

Gastaldo explica como essas novas tecnologias da época propagaram o esporte pelo país: 

 

A radiodifusão (particularmente a Rádio Nacional, a partir dos anos 1930) não 

apenas fez surgir uma “escola” brasileira de transmissão esportiva ao vivo, como 

elevou o público de partidas de futebol à casa dos milhões, dada a sua capacidade de 

transmissão, que cobria todo o território nacional (GASTALDO 2011 p.43). 

 

A primeira emissora a fazer transmissão de futebol no país foi a rádio Educadora 

Paulista, mas foi a rádio Record quem mais se destacou na cobertura, com ampla 

programação dedicada ao futebol e com serviço de informação de placar de outros jogos 

durante as transmissões. A Record foi fundada em 1928 e tinha sede em São Paulo 

(SAVENHAGO, 2011). 

O rádio popularizado levou a prática do futebol para todo o Brasil, unindo grandes 

torcidas. Com a consolidação dos torneios internacionais, veio também as grandes coberturas. 
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1938 foi o ano da primeira transmissão de rádio intercontinental: a Copa do Mundo realizada 

na França pode ser ouvida por muitos habitantes espalhados por todos os continentes. 

A televisão chegou ao país em 1950, ano da Copa do Mundo realizada aqui, mas que 

ainda foi toda acompanhada pelo rádio. 1955 foi a primeira transmissão de uma partida ao 

vivo por uma TV. Direto da Vila Belmiro, em São Paulo, a Record exibiu Santos x Palmeiras. 

Um ano depois, foi a vez de o primeiro jogo acontecer em um estado e ser exibido para 

outros, caso do amistoso entre Brasil x Itália, direto do Maracanã. A primeira transmissão a 

cores aconteceu na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. 

A Copa de 70 foi representativa para o jornalismo esportivo e para a sociedade 

brasileira. O país viveu a ditadura militar, governo do general Emílio Garrastazu Médici, e o 

tricampeonato da seleção canarinha foi utilizado para expressar uma brasilidade e o modo 

como o país pode ser vitorioso. As conquistas do futebol tornaram-se as manchetes dos 

principais veículos de comunicação da época.  

O esporte era usado como uma válvula de escape, algo a se falar que pudesse mascarar 

o contexto histórico. O futebol midiático era uma forma de persuasão, Igor Savenhago (2011, 

p. 26) comenta que “o governo procurava ir ao encontro das aspirações do povo, que desejava 

a conquista da Copa de 70. Uma conquista que servia para ocultar os problemas do país, como 

as torturas de presos políticos e as mazelas sociais”. 

Nesse contexto de ditadura e censura, valorizar o esporte foi uma forma de tentar 

manipular a população. Para o jornalismo esportivo isso foi um mote de consolidação. A 

televisão já transmitia em cores e ao vivo os jogos, o rádio tinha alcance em todo o país e os 

veículos impressos já contavam com a editoria fixa e revistas segmentadas começavam a 

ganhar espaço, exemplo da Revista da Placar
9
, a qual a primeira capa pode ser analisada na 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 A revista Placar começou a circular em 1970. (CHIARIONI, KROEHN, 2010. p.14) “Década de 70. Época de 

grande efervescência no esporte brasileiro. (...) Com a promessa de se tornar a publicação esportiva brasileira, a 

primeira edição da revista Placar, Editora Abril, chegou às bancas em 20 de março de 1970”.   
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Figura 3: Primeira edição da Revista Placar em 20/03/1970 

 
Fonte: (CHIARIONI, KROEHN, 2010. p.33). 

 

 O crescimento e a automação do jornalismo esportivo publicizaram a importância que 

o futebol assumia perante a sociedade brasileira. Mais que uma prática esportiva, o futebol 

começava a ser tratado como símbolo do país, representando uma sociedade que alimentava 

uma paixão.  

 

Aqui no Brasil, o futebol está inserido na identidade da sociedade, faz parte da 

vida da ampla maioria dos brasileiros, é quase um “DNA” deste povo. Mesmo 

aquele que não gosta tanto do esporte, acaba tendo um time que simpatiza mais e 

numa Copa do Mundo assume a torcida pela seleção nacional. Desde pequenos 

recebemos um nome, uma religião e quase sempre um time para torcer. 

(BEZERRA, 2008, p. 16).  

 

Essa construção do DNA do brasileiro com o futebol, que é defendido por Patrícia 

Bezerra como algo enraizado na sua identidade, é o tema da próxima seção. 
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2.3 Que paixão é essa? 

 

O Brasil começou a ser retratado como a pátria de chuteiras desde o desdobramento da 

profissionalização do futebol, nas primeiras décadas do século XX, e teve o ápice do apoio 

massificado depois das primeiras conquistas da seleção nacional nas edições da Copa do 

Mundo. Amar um esporte e fazer dele a simbologia de um Estado foi possível devido às 

mudanças na sociedade brasileira, que ansiava por um sentimento nacionalista, “é pelo 

futebol, então, que se permite à massa certa intimidade com os símbolos nacionais” 

(DAMATTA, 1982, P.34). 

Como retratado no tópico 2.1, o futebol foi introduzido no país em um contexto de 

muitas mudanças, com a abolição dos escravos e a proclamação da república. Na 

popularização do esporte, a prática foi levada para muitos bairros e comunidades difundindo 

os campinhos de pelada e incentivando a adesão de meninos e homens.   

Com os primeiros clubes e torneios, muitos negros foram se profissionalizando e 

imprimiram um modo de jogar bola que ficou mundialmente conhecido como futebol-arte. 

Esse estilo brasileiro é muito atribuído ao negro, devido ao senso comum acreditar que eles 

possuíam um tipo físico ideal para jogar com habilidade e improvisação, o que ajudou a 

moldar um futebol tipicamente do Brasil (SILVA, 2006). 

Este modelo de jogar tornava-se uma marca da cultura nacional e ajudava na 

constituição da representação de um povo alegre, criativo e divertido. Para Helal (2001: p.20) 

era “da escassez e da intuição que nasceria um estilo brasileiro de futebol”. O esporte, então, 

constituía-se como um fenômeno social do país, agregava diversas camadas da sociedade e 

mobilizava a população para ir aos estádios, aos campinhos de bairro, seja para assistir ou 

praticar. O esporte bretão não exige muito material para ser jogado tampouco biótipos 

característicos. 

O futebol conquistou as massas e foi ganhando cada vez mais espaço nos meios de 

comunicação. Como discorrido na Seção 2.2, a imprensa começou a valorizar o esporte por 

sua popularidade e, com o decorrer dos anos, foi ampliando a cobertura. O rádio passou a 

transmitir as partidas para todo o país e não concorreu com o público dos estádios. Pelo 

contrário, tornou-se um acessório daqueles que frequentam as partidas, pois faz parte da 

caracterização do torcedor ver ao vivo, sofrer, vibrar e poder falar que esteve lá. O jogo fica 

na memória e o futebol é guardado como uma expressão individual (HELAL, 2001). 

Desde cedo os indivíduos são submetidos à escolha de um time para torcer, o que era 

para ser uma eleição livre e com o tempo é substituída por influências familiares e dos grupos 
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de convivência, sendo o time selecionado muitas vezes ainda na infância. Marcos Alves de 

Souza defende que o “fenômeno das torcidas de futebol, ou seja, do conjunto de torcedores de 

cada equipe, podem ser compreendidos, nos termos de Benedict Anderson, como uma 

comunidade imaginada” (1996, p.111). Para Souza, as torcidas possuem características de 

nações e são representações populares. Elas podem então ser compreendidas por serem 

limitadas, relacionais e imaginadas.  

As torcidas são limitadas pelo fato de não existirem sozinhas, há sempre outras 

torcidas e organizações que englobam os diversos níveis de estratificação dos apreciadores. 

São relacionais com “a identidade do torcedor derivando da definição em relação a um outro” 

(SOUZA, 1996, p. 111). Caracterizam-se como comunidades imaginadas porque todos os 

integrantes não se conhecem e a maioria sequer interage, ou seja, a torcida imagina ser parte 

de uma coletividade e é comunidade, pela condição de unificar diferentes perfis em prol de 

uma camaradagem. 

A torcida como comunidade imaginada ganha grande representação quando se fala em 

seleção nacional, pois o time canarinho é responsável por uma grande identificação com a 

população e alavanca torcedores na medida crescente de bons desempenhos. Isso é até mais 

evidente quando se fala em Copa do Mundo, pois são sociedades em disputa, que possuem 

um contexto social significativo na defesa dessa paixão popular.  

Com os campeonatos mundiais e os títulos, tornou-se mais perceptível a construção da 

identificação da sociedade brasileira com o futebol. Helal e Gordon (2002, p.43) defendem 

que “o futebol brasileiro tinha, junto com a seleção, a tarefa de expor ao mundo a suposta 

grandiosidade do país: tratava-se não apenas de conquistar títulos, mas de buscar ‘um lugar 

entre as nações’”. 

As duas primeiras conquistas do Brasil aconteceram em 1958 e 1962 e foram 

protagonizadas por um jogador negro e um mestiço, Pelé e Garrincha respectivamente, 

levantando a ideia da vitória do futebol-arte, facilmente praticado por eles. O contexto das 

conquistas é de um país de efervescente nacionalismo com uma cultura sendo revitalizada, 

com a construção de Brasília, as expressões da Bossa Nova e do Cinema Novo.  

É nessa época que a população brasileira começa a se enxergar como a pátria das 

chuteiras, o futebol era então retratado como algo da realidade. Souza (1996, p.121) defende 

que “parece ter sido a partir de 1962 que o Brasil começou a ser considerado internamente 

como o ‘país do futebol’”. Helal e Gordon (2002, p.44) justificam que “a transformação do 

futebol em ‘esporte nacional’ foi produto de um processo histórico realizado por agentes do 
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universo cultural, político e esportivo, tendo como base uma forte presença do Estado e das 

ideias nacionalistas”.   

Os anos que se seguiram até a conquista do tricampeonato em 1970 marcaram o 

grande fomento do futebol. Nesses períodos muitos estádios de grandes capacidades foram 

construídos a exemplo do Plácido Aderaldo Castelo, o Castelão, em Fortaleza. O Santos foi 

bicampeão mundial e da Taça Libertadores. Era época de massivos investimentos em 

propagandas ufanistas, nas quais o esporte servia de incentivo a um nacionalismo.  

Após esta época, o futebol brasileiro enfrentou um período de poucas conquistas a 

nível internacional, violência nos estádios e desorganização nos clubes.  Apesar das 

circunstâncias, o futebol não deixava de caracterizar a sociedade brasileira, pelo contrário, 

seguia popular porque ele é uma expressão também dos problemas nacionais. O país do 

futebol se reconhece como tal, tendo em vista o romance ter sido construído à medida que o 

país se organizava. O futebol chegou com as mudanças sociais e ficou apaixonando e 

representando uma civilização pelo seu papel de agregar estratificações sociais em prol de uns 

toques de bola (HELAL, 2001). 

O futebol tornou-se um símbolo do Brasil e, tão importante quanto o esporte, veio a 

ênfase nos atletas praticantes da modalidade. A popularidade do esporte bretão alavancou uma 

curiosidade no modo de vida dos jogadores e, muito deles, passaram a ser heróis nacionais. A 

próxima seção aborda justamente este ponto da retratação do jogador de futebol pela imprensa 

e de sua relação com a sociedade. 

 

2.4 Jogador de futebol: do herói a celebridade  

   

Como dito, a partir da década de 1950, o futebol tornou-se uma representação da 

sociedade brasileira e a prática do esporte levou ao mundo uma forma de como a população 

quis se ver retratada. Em virtude dessa supervalorização, os jogadores também ganharam 

destaque dentro da estratificação popular, passando a serem vistos como exemplos e 

idolatrados pelos feitos. A mídia tem papel fundamental na construção da narrativa que eleva 

o futebolista a celebridade e herói nacional. 

Como vai ser discutido no capítulo 3 a inserção das notícias que divertem e informam 

no webjornalismo esportivo, é imprescindível que se discorra sobre a transformação do 

jogador de atleta a astro, tendo em vista esse enquadramento ser um dos fatores que podem 

alimentar o infotenimento no futebol. 
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O cenário midiático da contemporaneidade é marcado por diversas expressões de 

celebridades, permitindo a presença desde aqueles que aproveitam os 15 minutos de fama e 

entram e saem das notícias de forma instantânea, até os que se tornaram famosos por talento, 

história de vida ou por representar a população. Os meios de comunicação são peças chaves 

na construção das celebridades e, cada vez mais, estão investindo em segmentos que 

valorizam essas personalidades. 

No mundo futebolístico, a imprensa ajudou na construção das celebridades a partir da 

conquista dos primeiros mundiais pela seleção nacional. A constituição do esporte como 

paixão levou ao mecanismo de aproximação entre os heróis e a massa. Roberto DaMatta 

defende a ideia de que é nos gramados onde os jogadores de futebol passam a ser 

reconhecidos como personalidades. Ele afirma que “é dentro de um time de futebol que um 

membro dessa massa anônima e desconhecida pode tornar-se uma estrela e assim ganhar o 

centro das atenções como pessoa, como personalidade singular” (DAMATTA, 1982, P.27). 

Por celebridades, entendem-se figuras públicas que ocupam um lugar de visibilidade 

na mídia, podendo ser construída discursivamente (MARSHALL, 2006). As celebridades se 

destacam devido a fatores como a atividade que exercem, por talento, ato heroico ou, até 

mesmo, pelo resultado de boas estratégias midiáticas. O papel da comunicação na construção 

desses perfis é destacado por Paulo Simões (2009, p.75) como “a mídia desempenha um papel 

importante não apenas no processo de visibilização da imagem das estrelas (MORIN, 1989), 

mas na própria constituição de um sujeito como celebridade”. 

Não existe uma regra pré-estabelecida para caracterizar determinada pessoa como 

celebridade ou não. Elas nascem a partir das relações entre os indivíduos, a imprensa e o 

contexto social. Uma pessoa, por exemplo, mesmo filha de famoso, não está com o sucesso 

garantido, há a necessidade do público em acompanhar o desenvolvimento e ela precisa 

manter relações com a mídia. As interações são fundamentais na constituição de uma imagem 

pública, os diálogos entre as produções da celebridade e o interesse do público e da imprensa 

precisam estar em sintonia.  

No futebol, as celebridades são abordadas pela mídia a partir do paradigma da 

idealização do sucesso. Ou seja, há uma construção de um tipo de herói ideal, que seria aquele 

atleta marcado por uma infância humilde, vivida nos subúrbios das grandes cidades e cujo 

talento aparece como uma característica inata. Com as grandes conquistas de 1958 e 1962, o 

jogador passou a ser esse herói e aspectos da sua vida como o trabalho árduo e a infância 

ressurgem como significância do sucesso. Helal (2003, p.21) diz que “o fato é que a infância 
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simples ajuda na identificação com o homem comum, e o talento inato enquadra-se na ordem 

das coisas inexplicáveis, fazendo com que os ídolos sejam vistos como seres singulares”. 

A partir da narrativa de origem humilde e dos sucessos alcançados, os jogadores 

passaram então a ser exemplos e os seus atos tornaram-se curiosidades do imaginário popular. 

O que eles fazem fora de campo, nas horas de folga, na concentração ou nas férias virou 

notícia, independente da relevância, e acalenta um público ávido por querer acompanhar todos 

os seus passos, e muito deles, no atual cenário midiático, já alimentam esse mercado 

segmentado da informação. Thompson (2008) defende que vivemos na “sociedade da 

autopromoção” em que as próprias celebridades nutrem o mundo das informações de 

entretenimento, ao aparecerem revelando algum aspecto particular ou da vida privada. 

Graeme Turner classifica as celebridades como:  

 
O interesse na celebridade é guiado pelo desejo de descobrir o que essas pessoas 

famosas realmente são. Para a celebridade alimentar esse desejo, é preciso que 

haja mais do que apenas um catálogo de atividades profissionais de sucesso [...] 

É necessário também haver algum elemento de convite a investigar a sua vida 

privada: uma menção à existência de outra, frequentemente mais ordinária e 

familiar, personalidade sob a face pública. Uma das características, então, é a 

capacidade de sustentar interesse em sua vida privada. Quando a audiência de 

uma pessoa famosa se torna mais interessada em sua vida privada do que em 

atividades que as tornaram famosas em primeiro lugar, então, aquela pessoa se 

tornou uma celebridade (TURNER, 2007, s/p apud MELO 2012, p16). 

 

As celebridades se destacam pelos atos na vida privada e diferem dos heróis, porque 

os famosos estão incluídos na mídia pelo talento ou qualificação enquanto que os heróis 

precisam de grandes conquistas. O herói do futebol é aquele que vence pela raça e honra a 

camisa do clube, tendo a personalidade de representar uma torcida. Atualmente, os heróis 

estão cada vez mais perto das celebridades, tendo em vista a união dos fatores que 

caracterizam ambos na retratação midiática.  

Com a televisão e a internet, a construção da biografia das celebridades e heróis é feita 

diariamente acompanhando os passos profissionais e o dia a dia dos bastidores particulares, 

expondo cada vez mais a imagem ao público. Assim, a população acompanha com 

proximidade o que se passa com seus admirados e termina por se sentir pertencente a uma 

realidade, chegando a criar laços com os famosos (HERSCHMANN e PEREIRA 2001). 

Assim como outras personalidades, os jogadores de futebol são exaltados pela mídia, 

essa exposição fez com que publicidade também explorasse a imagem dos atletas, 

transformando-os em garotos propagadas de grandes marcas. Caso clássico é do Ronaldo 

Nazário, que devido ao sucesso dentro de campo e ao enquadramento como ídolo nacional, 
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tornou-se pessoa pública admirada e requisitada por muitas companhias. A história de 

superação e os grandes títulos conquistados foram de extrema importância para a procura por 

grandes aparições no cenário comunicacional. 

Retratar as celebridades na imprensa é uma forma de fazer uma aproximação entre 

ídolos e a sociedade, é causar uma sensação de pertencimento ao acompanhar a vida daquele 

que inspira multidões. No caso do jogador de futebol, sua vida íntima é desbravada com o 

propósito de torná-lo um homem comum e também é uma maneira de os torcedores 

acompanharem cada passo dado na vida extra-campo, como uma forma de tentar encontrar 

explicações para o desempenho nos jogos e suprir uma necessidade de saber como é a vida 

dos famosos. As noitadas, viagens, participações em shows ou relacionamentos nunca foram 

tão seguidas. Essa retratação do jogador e do próprio esporte no atual jornalismo são os temas 

que serão discorridos na seção seguinte. 

 

2.5 O futebol na imprensa atual 

 

O reconhecimento do jogador de futebol como uma celebridade nacional e o 

enquadramento de suas ações nos noticiários é uma expressão da imprensa atual, que busca 

retratar diversos ângulos de um mundo que vai além do esporte. O extra-campo e o 

humanismo presentes nesses enfoques são resultados do processo de popularização do futebol 

e do crescimento da editoria esportiva. 

Após as conquistas dos primeiros títulos mundiais da seleção nacional, no final da 

década de 1970, o futebol demonstrava um processo de crise, com violência nos estádios e 

transferência de jogadores para o futebol europeu. Nesta época, houve uma maior evasão dos 

estádios, o que pode ser justificado pelo contexto histórico de repressão e também com as 

transmissões de jogos ao vivo pela televisão, que se iniciaram para todo o país em 1978 

(HELAL, 2002). 

A situação do futebol veio melhorar com a habilidosa seleção de 1982 e com a 

conquista do mundial de 1994. O tetracampeonato conquistado nos Estados Unidos 

representava um novo momento em que vivia o futebol nacional. A seleção campeã 

apresentava um estilo de jogo mais fechado e menos artístico, denominado de retranqueiro.  

O futebol enraizado na cultura do brasileiro é tratado como um jogo que “requer 

táticas, força, determinação psicológica e física, habilidade técnica, mas também depende das 

forças incontroláveis da sorte e do destino” (DAMATTA, 1982, p.25). Após os jogos é 

frequente escutar comentários onde o destino foi determinante para o resultado. DaMatta 
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(1982) também afirma que as apreciações sobre futebol são tratadas como discussões, pois é 

preciso falar de modo sério e tendo que tomar partido da situação. 

É por essa forma de enxergar o futebol e tratá-lo como temática discutível que se pode 

dizer que a imprensa esportiva brasileira atua na enésima potência, que é o discurso sobre a 

própria imprensa esportiva. Essa ideia foi apresentada por Umberto Eco em 1969 e trata o 

esporte como um desperdício lúdico, o qual não existe mais pela prática e sim apenas pela 

falação da falação. 

Eco (1984) afirma que o esporte ao quadrado é o espetáculo esportivo, o jogo jogado 

por uns e visto por outros. Então há o discurso sobre o jogo. O esporte ao cubo é o discurso 

sobre o esporte assistido, é a falação da imprensa. Sendo o esporte à enésima potência o 

discurso sobre a imprensa, a falação da falação. Esta falação caminha na casa dos que 

fizeram, deveriam ter feito ou o que queriam que fizessem.  

A ideia apresentada por Eco é notável na história da imprensa esportiva brasileira, que 

sempre alimentou a prática opinativa e os comentários sobre os acontecimentos de futebol, 

desde a época de Mário Filho na década de 1930, conforme falado na Seção 2.2. As crônicas 

esportivas eram muito comuns, os jornalistas defendiam uns jogadores, criticavam uns 

técnicos e iniciavam um debate que, por muitas vezes, acabava nas conversas diárias de 

torcedores.  

Com o rádio e a televisão, além dos noticiários, houve o investimento nas transmissões 

ao vivo e em programas que comentavam os jogos. Na televisão, houve a popularização dos 

programas de mesas redondas, onde jornalistas, comentaristas e atletas debatiam o 

campeonato. Na internet não é diferente, a possibilidade de convergência de mídias permite 

aos sites a exibição de programas de mesas redondas, atualização de blogs opinativos ou a 

simples transmissão em tempo real. 

Quando se fala em jornalismo esportivo na atualidade, vir-se um discurso mais 

humanista e pessoal, sendo cada vez mais comum a utilização de personagens nas matérias. O 

repórter vive a pauta para poder transmitir aos espectadores. Na televisão, o jornalista pratica 

o esporte e divide o papel de protagonista com o atleta profissional. Em jornais e revistas, 

vem à descrição detalhada, a explicação dos fatos e abordagem dos bastidores (BARBEIRO, 

RANGEL, 2012). 

Na internet, como comentado, a pluralidade de mídias permite integrar abordagens que 

são comuns a outras mídias às publicações online. Há nas notícias do webjornalismo, aquelas 

que buscam divulgar o conteúdo em primeira mão, o furo jornalístico, como também 
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reportagens que exploram um assunto detalhadamente, com infográficos, vídeos e textos, por 

exemplo. 

O jornalismo esportivo na rede mundial de computadores começou a ser praticado na 

segunda metade da década de 1990. Em 1997, a Aol comprou a Warner e, na mesma época, 

foi lançado o site do jornal Lance!, o Lancenet. No final da década, houve um verdadeiro 

boom no jornalismo esportivo na web, com a transferência de muitos jornalistas para a 

internet e a proposta de salários três vezes maior que os das redações de jornais ou revistas 

(COELHO, 2003). 

Novas empresas surgiram, outros jornais inauguraram suas versões na internet e 

aumentaram a oferta de conteúdo online. De acordo com Paulo Vinicius Coelho (2003), essas 

empresas gastavam pouco, utilizavam as notícias dos jornais impressos ou apuravam 

diretamente da redação, através de ligações, por exemplo. A grande concorrência, fez com 

que muitos veículos publicassem notícias incompletas ou que depois eram corrigidas, pois o 

número de postagens e ser o primeiro a divulgar passava a ideia de um veículo atualizado. 

Toda essa explosão acabou em uma crise, no ano de 2001, com demissões em massa do portal 

da IG e do Lancenet. 

Nos anos seguintes, o webjornalismo esportivo foi se estabilizando com produções 

contínuas de notícias e um maior critério de apuração. “A estabilidade chegou em 2002. [...] 

Vale, portanto, todo o cuidado do mundo ao jovem jornalista convidado a fazer parte de uma 

dessas aventuras” (COELHO, 2003, p.63). 

O webjornalismo de futebol engloba, hoje, as notícias pré e pós-jogos, as transmissões 

em tempo real das partidas, o mundo extra-campo dos jogadores e os comentários e opiniões. 

Os portais de notícias dedicam páginas exclusivas para falar de esporte, onde os comentaristas 

podem expressar suas interpretações sobre os fatos e há também blogs, que segmentam os 

assuntos futebolísticos. Por exemplo, um blog comenta o resultado da rodada do brasileirão, o 

outro aborda a vida pessoal dos jogadores, enquanto um terceiro acompanha a torcida. 

A editoria de esportes está, então, consolidada em todas as mídias de comunicação do 

país. Paralelo a esse processo, houve a entrada da participação feminina no jornalismo. A 

próxima seção retrata o início das mulheres nos veículos de comunicação do Brasil. 

 

2.6 A participação feminina no jornalismo 

 

É imprescindível discorrer aqui sobre a participação feminina na imprensa esportiva 

brasileira, tendo em vista um dos objetos de análise deste trabalho ser feito por mulheres que 
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querem provar que também entendem de futebol. Essa é uma relação que está sempre em 

cheque, tendo em vista ao imaginário popular associar a prática e a falação sobre futebol aos 

homens. José Hamilton Ribeiro fala que em meados da década de 1930, no Brasil: 

As empresas jornalísticas eram pensadas e construídas como ambiente de sauna 

brega: só para homem. Nem havia banheiro feminino. No Estadão, à noite, quando 

fervia o trabalho jornalístico, as mulheres não eram aceitas nem na mesa telefônica. 

Havia mulheres como telefonistas, mas só durante o dia. À noite, um homem é que 

operava. Mulher podia ser telefonista, faxineira ou servia para fazer o café: circulava 

na área de serviço (RIBEIRO 1998: 31). 

 

Para se entender a presença da mulher no jornalismo esportivo, é necessário 

compreender o contexto histórico das lutas feministas e da participação delas na imprensa 

brasileira. Estas, de acordo com Casadei (2011), cresceram proporcionalmente à 

modernização das cidades e ao aumento dos centros urbanos. As mulheres começaram a se 

inserir na imprensa ainda no século XIX e se fizeram presentes de forma massiva em todas as 

regiões do país.  

Os produtos produzidos por elas enquadravam-se em duas vertentes. Um era marcado 

pelas lutas feministas, em que se buscavam direitos iguais e incentivavam a participação das 

mulheres na sociedade e nas lutas sociais. A outra faz referência à valorização da mulher 

como mãe e esposa (BUITONI, 1981). 

O primeiro periódico produzido, editado e chefiado por mulheres foi o Jornal das 

Mulheres, lançado em 1855, no Rio de Janeiro. O jornal foi criado por Joana Paulo Manso de 

Noronha, uma argentina que vivia na então capital brasileira. O primeiro editorial, publicado 

em 1º de janeiro de 1855, dizia que: 

 

Redigir um jornal é para muitos literatos o apogeu da suprema felicidade, já sou 

Redator, esta frasezinha dita com seus botões faz crescer dois palmos a qualquer 

indivíduo. 

No círculo ilustrado o Redator é sempre recebido com certo prestígio do homem que 

em letra de imprensa pode dizer muita coisa, propícia ou fatal a alguém. 

Ora pois, uma Senhora à testa da redação de um jornal! que bicho de sete cabeças 

será? 

Contudo em França, em Inglaterra, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, em 

Portugal mesmo, os exemplos abundam de Senhoras dedicadas à literatura 

colaborando [em] diferentes jornais. 

Porventura a América do Sul, ela só, ficará estacionária nas suas idéias, quando o 

mundo inteiro marcha ao progresso e tende ao aperfeiçoamento moral e material da 

Sociedade? (MUZART, 2003, s/p). 
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O jornal teve como objetivo romper com os tradicionais veículos, que destinaram as 

mulheres conteúdos de moda, decoração ou cosméticos. O periódico foi utilizado como meio 

de atingir a grande parcela da população com ideias para que a luta feminista pudesse ser 

propagada. Então, o início da produção feminina na imprensa brasileira foi através da defesa 

dos interesses em prol de um maior reconhecimento dentro da sociedade (MUZART, 2003). 

Com as transformações sociais, as mulheres adentraram por definitivo nas redações 

jornalísticas e, em 1970, receberam os primeiros cargos de chefia (RAMOS, 2010). Eliza 

Casadei (2011) mostra os números da participação feminina no jornalismo: 

 

A situação mudou de forma lenta. Em 1986, as mulheres já ocupavam 36% dos 

quadros profissionais do país e, dez anos mais tarde, esse número chegava a pouco 

mais de 40% (ROCHA, 2005). Em 2006, segundo dados do Ministério do Trabalho, 

52% das vagas de jornalista eram ocupadas por mulheres (contabilizando 6.131 

funções jornalísticas ante as 5.640 ocupadas por homens), mostrando uma tendência 

de uma maioria feminina no mercado de trabalho jornalístico (CASADEI, 2011, 

p.02). 

 

É nesta mesma época, de 1970, que elas iniciavam no mundo do jornalismo esportivo 

e onde permanecem até hoje em um número cada vez mais crescente. Segundo Coelho 

(2003), era muito difícil encontrar mulheres na editoria de esporte antes dos anos de 1970 e 

essa situação começou a ser alterada com a televisão, tendo sido hoje o paradigma 

praticamente rompido e as mulheres estarem presentes na editoria esportiva nas diversas 

mídias da imprensa.  

 

2.7 Considerações do capítulo 

 

O futebol como prática chegou ao país por Charles Miller e começou a se popularizar 

nas primeiras décadas dos anos 1900. Com os clubes, torneios e as Copas do Mundo, o 

esporte passou a ser uma representatividade da sociedade brasileira. O futebol foi uma forma 

de o Brasil mostrar ao mundo sua potência e suas qualidades como um povo alegre e 

malandro que soube imprimir ao jogo uma forma particular, o futebol-arte. 

Paralelamente à solidificação da prática esportiva, construía-se uma imprensa que se 

dedicava a retratar os fenômenos do futebol e contribuía para a popularização do esporte. 

Com a cobertura dos jogos e as transmissões ao vivo das partidas, os meios de comunicação 

levavam o futebol para todo o país.  

Os títulos mundiais ajudaram a tornar o futebol uma paixão nacional. Em 1962 é 

quando se considerou o Brasil como país do futebol. Com as conquistas, veio à valorização do 



53 
 

atleta e o jogador de futebol começou a ser visto como herói. A imprensa, então, passou a 

acompanhar a vida desses jogadores tal qual segue as celebridades. 

Atualmente, veem-se grandes retratos desses jogadores nas páginas de notícias da 

internet. Pelo maior espaço de expressão que a rede permite, é cada vez mais comum o 

enquadramento do futebol no campo do entretenimento das matérias que vão além aos fatos 

dos jogos e treinos. O capítulo seguinte analisará essa forma de abordagem do futebol na rede. 

Para efeito do estudo, será analisado a página de futebol e Boleirama do Globo Esporte.com e 

o blog Donas do Campinho. 
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3 METODOLOGIA, CORPUS EMPÍRICO E ANÁLISE  

 

Ao longo deste trabalho, foram discorridos sobre três temas centrais, o webjornalismo, 

o infotenimento e o futebol. Os conceitos e ideias apresentados e debatidos até aqui têm por 

finalidade a compreensão de como o infotenimento é enquadrado no webjornalismo de 

futebol do Globo Esporte.com. Busca-se entender onde as matérias que pretendem informar e 

entreter aparecem, em qual temática elas são mais recorrentes e como elas se configuram. 

O Globo Esporte.com foi escolhido para análise por ser o portal esportivo líder em 

audiência no país, tendo mais de 2,8 milhões de seguidores no Facebook e mais de 1,3 

milhões no Twitter.
 10

 Para efeito de análise, foram consideradas as notícias de destaque do 

período noturno das páginas de futebol, Boleirama e do blog Donas do Campinho. O turno 

escolhido é justificado por ser o momento, em que as páginas estão totalmente atualizadas 

com as publicações do dia. Por notícias de destaque, consideram-se aqui aquelas que 

aparecem rotativas na parte principal de cada página. 

Foram analisadas as publicações em destaques durante 15 dias do mês de dezembro de 

2012. O tempo escolhido levou em consideração o volume de postagens nas páginas que este 

estudo avalia. A seção que se segue traz a metodologia da análise de conteúdo que será usada 

para uma melhor compreensão de como este material será tratado. Neste capítulo, há ainda a 

apresentação do corpus empírico, a forma como o método foi apropriado e a análise dos 

conteúdos identificados como infotenimento. 

 

3.1 Análise de conteúdo 

 

A metodologia empregada é a análise de conteúdo. Esta consiste em uma metodologia 

de pesquisa que é utilizada para descrever e interpretar conteúdos de documentos e textos com 

a finalidade de criar sistemáticas de conteúdos. Sendo muito usada na análise de 

comunicações, ela é uma “técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos, que analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos 

e fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis” (MORAIS, 1999, P.03). 

Essa metodologia começou a ser empregada no início do século XX e passou cerca de 

quarenta anos em profundo desenvolvimento nos Estados Unidos, analisando material 

jornalístico. A faculdade de Jornalismo da Colúmbia deu o pontapé nas pesquisas e foi 

                                                           
10

 Dados de janeiro de 2013. 
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fundamental na proliferação dos estudos quantitativos dos jornais. Outro importante 

colaborador no método foram os departamentos de Ciências Sociais americanos, que 

ajudaram no desenvolvimento da análise de conteúdo ao estudar problemas levantados da 

Segunda Guerra Mundial.  

Por muito tempo se utilizaram as regras de análise elaboradas por B. Berelson (1952 

apud BARDIN, 1977, p. 18), que resume o método como “uma técnica de investigação que 

tem por finalidade a descrição objectiva, sistemática e qualitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação”. Com o desenrolar dos estudos, foram-se ampliando e complementando as 

ideias de Berelson.  Na França, até o final da década de 1970, a análise de conteúdo obedecia 

às proposições do americano.  

Trabalhar-se-á aqui com a ideia de análise de conteúdo defendida por Laurence Bardin 

(1977, p.9), que consiste em “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis 

em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados”. Para a autora, o método ainda oscila entre o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade. 

A análise de conteúdo de Bardin (1977) é dividida em cinco etapas, a pré-análise, a 

exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise consiste em um momento de organização, é um período de intuições que 

tem por objetivo “tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir a 

um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise” 

(BARDIN, 1977, P.95). A pré-análise precisa estabelecer um programa que seja flexível, 

porém preciso. 

Esta primeira etapa tem três missões, que são a escolha dos documentos; a formulação 

de hipóteses e dos objetivos; e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação 

final. A pré-análise pode ser divida nos seguintes passos:  

a) Leitura flutuante: consiste em um primeiro contato com o que será analisado, 

as primeiras leituras e ideias dos documentos.  

b) Escolha dos documentos: é preciso determinar o objeto e o universo da análise, 

seguindo algumas regras. A primeira é a da exaustividade, segundo a qual não 

se pode excluir algum elemento. A segunda regra é a representatividade. A 

terceira é a homogeneidade, pois todos os objetos devem seguir os mesmos 

critérios de escolha e não apresentarem muitas particularidades que não 

condizem com os critérios pré-estabelecidos. A quarta regra é a da pertinência, 

que aborda a adequação das fontes perante os objetivos de análise. 
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c) Formulação de hipóteses e dos objetos: cria um direcionamento para a análise.  

d) Referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores. 

e) Preparação do material. 

 

No caso deste trabalho, foram estudados conceitos que retratam o futebol, o 

webjornalismo e o infotenimento. Considerando estes três aspectos, foi percebido que o portal 

Globo Esporte.com possuía notícias e editorias que englobam as três áreas. O site foi então 

escolhido como corpus empírico, sendo considerado para análise as páginas de futebol e 

Boleirama e o blog Donas do Campinho. Como é preciso analisar as notícias sobre um mesmo 

critério, foram escolhidas para a pesquisa as matérias que ficam em destaque rotativo do site. 

A hipótese a ser avaliada é onde e como os conteúdos light mais aparecem. Para tal, foram 

criados categorias e o material coletado vai ser dividido e enquadrado. 

Após a pré-análise, há a etapa de exploração do material, que consiste na 

administração sistemática das decisões tomadas. E, por fim, há o tratamento dos resultados 

obtidos e a interpretação, os quais “permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, 

figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela 

análise” (BARDIN, 1977, p.101). A Tabela 3 resume as etapas da análise de conteúdo. 

 

Tabela 3: Etapas da Análise de Conteúdo 

Etapa 

 Pré-análise 

Exploração do material 

Tratamento dos resultados 

Inferência 

Fonte: Laurence Bardin (1977). 

 

A categorização não é uma etapa obrigatória da análise de conteúdo, entretanto, é um 

passo fundamental no processo. A categorização faz referência à reunião em um grupo de 

título genérico elementos que possuem caracteres comuns. Por exemplo, podem existir 

categorias por elementos semânticos, sintáticos, léxicos ou expressivos. 

No processo estruturalista há duas etapas: a do inventário e da classificação. O 

inventário consiste no isolamento dos elementos. A classificação é quando primeiro se divide 

os elementos e depois se procura certa organização às mensagens. A categorização pode 

imprimir dois processos inversos. O da caixa funciona quando se fornecem as categorias e os 
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elementos são repartidos da melhor forma possível. Quando as categorias não são fornecidas a 

priori da classificação dos elementos tem-se o procedimento por milha e o título conceitual só 

é definido no fim. 

Para uma boa categorização é preciso que ele tenha as qualidades de exclusão mútua, 

homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade e produtividade. A exclusão mútua é 

quando um elemento só tem características para pertencer a uma categoria. A homogeneidade 

referencia um único princípio de classificação que deve orientar a organização. A pertinência 

ressalta a adaptação ao material de análise. A objetividade e a fidelidade condizem com a 

aplicação da mesma análise aos elementos. Por fim, a produtividade faz referência aos 

resultados fornecidos, sendo produtivos aqueles resultados férteis em “índices de referência, 

em hipóteses novas e em dados exactos” (BRADIN, 1977, p.121). 

A análise de conteúdo foi a forma encontrada para o estudo da problemática levantada 

por este trabalho, a do enquadramento do infotenimento no futebol do Globo Esporte.com. 

Separar o corpus empírico por temas e características vai permitir uma melhor visualização do 

que se propõe descobrir. Para tal, a próxima seção vai apresentar um dos objetos de análise, o 

portal Globo Esporte.com. 

 

3.2 Globo Esporte.com 

 

No final da década de 1990, a Rede Globo estava com o propósito de transformar os 

fatos esportivos em entretenimento, mas sem deixar de lado o rigor da informação. A ideia era 

para o programa televisivo Globo Esporte. Participando dessas mudanças, Sidney Garambone 

assumiu o cargo de editor-chefe em 2001. No mesmo ano, o Globo Esporte.com foi lançado 

com o propósito de promover a interatividade com os internautas (MEMÓRIA GLOBO, 

2012)
11

. 

O Globo Esporte.com é um portal de esportes que está ligado à Globo.com, como 

pode ser visualizado na Figura 4, e pertence às Organizações Globo, sendo líder de audiência 

na internet. “Em 2011, encerrou o ano com mais de 60% de market share (dado que mede a 

força da empresa e dos concorrentes no mercado) e tem números de audiência mensal que 

chegam à casa dos milhões” (MELLO, 2012, P.43).  

 

                                                           
11

 As informações contidas no parágrafo foram obtidas no site Memória Globo, site institucional da Rede Globo, 

dedicado a preservar a memória de suas produções. Disponível do em: <http://memoriaglobo.com.com>. 

Acessado 18/12/2012.  



58 
 

Figura 4: Notícias em destaque na página de futebol do Globo Esporte.com. 

 
Fonte: Globo Esporte.com 

 

O portal tem sua redação principal localizada no Rio de Janeiro e conta com a 

contribuição das emissoras afiliadas do: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. 

O site aborda os mais diversos esportes, tendo como diferencial a convergência 

midiática com os programas esportivos da televisão Globo. O portal disponibiliza material 

que vai ao ar nos quatros programas de esporte da emissora. São eles: Central da Copa, 

Corujão do Esporte, Esporte Espetacular e Globo Esporte. 

O Globo Esporte.com reúne os vídeos da programação da Rede Globo, páginas 

dedicadas aos esportes, aos clubes e aos jogadores, tem transmissão de jogos ao vivo e uma 

gama de blogs associados e assinados por seus jornalistas. O portal possui ainda o direito 

exclusivo da transmissão de alguns torneios de futebol como a Uefa Champions League e a 

Copa do Mundo. 

Neste trabalho, estão sendo consideradas duas páginas do Globo Esporte.com, a de 

futebol e Boleirama, e um blog associado ao portal, Donas do Campinho. A página de futebol 

reúne as principais notícias do esporte em âmbito nacional e internacional, com média de 
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cinco destaques rotativos, e uma seção com as últimas notícias. Além de link para todos os 

times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vídeos dos programas televisivos da 

emissora e página de atletas como Neymar, Messi, Ronaldinho Gaúcho ou Cristiano Ronaldo. 

A apresentação da página Boleirama e do blog Donas do Campinho vai ser discorrido na 

seção seguinte. 

 

3.3 Donas do Campinho e Boleirama 

 

O Donas do Campinho é um blog escrito por quatro jornalistas - Débora Vives, Cintia 

Barlem, Jéssica Mello e Tati Lopes - e é vinculado ao Globo Esporte.com. O blog foi criado 

no dia 8 de março de 2011, com o intuito de ser mais um espaço para se comentar sobre 

futebol, sendo desta vez escrito por mulheres que querem mostrar que também dominam o 

assunto. A Figura 8 retrata a página inicial do blog. Na apresentação, no dia 7 de março de 

2011 foi publicado que:  

 
O Globoesporte.com abre um espaço para as mulheres entrarem para o mundo do 

futebol. Aqui no blog Donas do Campinho, você vai curtir opiniões sobre times, 

jogos e decisões emocionantes. Vai poder conferir ainda tudo o que rola além dos 

gramados. Meninas, preparem-se para muita informação e descontração. Homens, 

nós deixaremos vocês entrarem e dar seus pitacos também… Comentem à vontade e 

aproveitem! As ‘Donas do Campinho’ fazem sua estreia! \o/ Fonte: Donas do 

Campinho 7/03/2011
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Disponível do em: <http://globoesporte.globo.com/platb/donas-do-campinho/2011/03/07/prelecao/>. Acessado 

20/06/2012.  



60 
 

Figura 5: Página inicial do blog Donas do Campinho, no dia 25/12/2012
13

 

 
Fonte: Donas do Campinho. 

 

 No dia 26 de outubro de 2012, o Globo Esporte.com criou uma nova editoria 

intitulada Boleirama e todos os conteúdos que entravam anteriormente no blog passaram a ser 

publicados na nova página dentro do portal. O Donas do Campinho veicula atualmente mais 

comentários e os palpites das autoras. 

A editora do Boleirama é também umas das autoras do blog, a Cintia Barlem, e as 

outras jornalistas que escrevem para o blog também publicam conteúdos nesta nova editoria. 

As notícias publicadas no Boleirama, Donas do Campinho e na página de futebol do 

Globo Esporte.com totalizam 98 matérias e vão ser posteriormente divididas em categorias. A 

próxima seção traz o modo como o método foi apropriado por esta monografia. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/platb/donas-do-campinho/2012/12/25/maradona-passa-natal-

em-dubai-com-a-filha/>. Acesso em 25/12/2013. 
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3.4 Apropriação do método 

 

Foram analisadas 98 notícias entre os dias 14 de dezembro de 2012 e 28 de dezembro 

de 2012. A partir do exposto, foram criadas três categorias principais, que, posteriormente, 

vão ser subdivididas.  As temáticas foram construídas a partir da pré-análise e obedecem aos 

critérios de exclusão mútua, pertinência, objetividade e fidelidade e produtividade, conforme 

debatido na Seção 3.1. As três categorias principais são:  

 

a) Notícias sobre jogadores, ex-jogadores ou técnicos, nas quais os atletas são os 

personagens principais e as matérias partem de um dado de suas vidas, de uma 

fala ou de um gesto, nesta categoria a notícia só existe por causa do ato do 

jogador. 

b) Matérias cujo enfoque principal são os jogos. Enquadram-se aqui notícias 

sobre resultado de partidas, preparações para jogos, conquistas, opiniões sobre 

resultados e matérias que anunciam novos jogos. 

c) Matérias que englobam times, campeonatos, contratações, mercado do futebol 

e histórias do esporte. 

 

Após essa primeira divisão das matérias por tema, cada categoria será subdividida em 

mais duas categorias. São elas: 

a) Notícias extremamente informativas do mundo futebolístico, com 

características que seguem os critérios de noticiabilidades padrão, 

respondendo ao lead jornalístico e estão inseridas dentro de um universo 

temático. Por exemplo, se “o técnico do Palmeiras fala as expectativas para 

2013, a notícia está inserida dentro do contexto do clube ter sido rebaixado 

para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro”. Esta subcategoria é 

nomeada por notícias informativas.  

b) Fatos que se enquadram na personalização, no fait divers, cuja construção da 

matéria considere o uso de artifícios de linguagem, enquadrando-se nos fatos 

isolados e onde o futebol aparece apenas como pano de fundo. Esta 

subcategoria é a da notícia light, que tem o objetivo também de entreter. 

 

Com a análise dessas categorias e o referencial teórico exposto nos capítulos 

anteriores, será feito uma inferência com o objetivo de entender como o infotenimento 
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aparece nas notícias de destaque do Globo Esporte.com, onde ele se configura e suas 

características. Para uma melhor compreensão, a próxima seção traz a primeira categorização. 

 

3.5 A primeira categorização 

 

 As 98 matérias que foram postadas nos destaques da página de futebol e Boleirama do 

Globo Esporte.com e as postagens do blog Donas do Campinho, durante os quinze dias de 

dezembro de 2012, foram divididas em três categorias observando-se a temática central de 

cada matéria. 

A primeira categoria faz referência às matérias cuja atenção principal está em volta do 

jogador de futebol, ex-jogador ou treinador. Nesta categoria enquadram-se 58 notícias, sendo 

21 delas postadas na página Boleirama, 29 na página de futebol e oito no blog Donas do 

Campinho. Como pode ser observado nas Figuras 6, 7 e 8, respectivamente. 
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Figura 6: Matéria postada no Boleirama no dia 14/12/2012
14

  

 
Fonte: Boleirama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2012/12/vizinhos-pedem-que-cr7-diminua-

velocidade-com-suas-maquinas.html>. Acesso em 14/12/2013. 
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Figura 7: Matéria postada na página de futebol do Globo Esporte.com no dia 15/12/2012
15

 

 

 

Fonte: Globo Esporte.com. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2012/12/feliz-no-brasil-

guerrero-jura-nao-ser-mais-bad-boy-mudei.html>. Acesso em 15/12/2013. 
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Figura 8: Matéria postada no blog Donas do Campinho no dia 21/12/2012
16

 

 
Fonte: Donas do Campinho. 

 

A segunda categoria, que engloba as notícias que envolvem as partidas contou com 

sete publicações, sendo dois delas na página Boleirama e cinco na página de futebol. No 

período analisado, nenhuma postagem do blog Donas do Campinho fez menção a esta 

temática. As Figuras 9 e 10 exemplificam essas matérias. 

 

 

                                                           
16 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/platb/donas-do-campinho/2012/12/21/neymar-ousa-no-

estilo/>. Acesso em 21/12/2013. 
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Figura 9: Matéria postada no Boleirama dia 16/12/2012
17

 

 
Fonte: Boleirama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2012/12/jogadores-do-corinthians-cantam-

musica-de-thiaguinho-em-campo.html>. Acesso em 16/12/2013. 
 

http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2012/12/jogadores-do-corinthians-cantam-musica-de-thiaguinho-em-campo.html
http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2012/12/jogadores-do-corinthians-cantam-musica-de-thiaguinho-em-campo.html
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Figura 10: Notícia postada na página de futebol do Globo Esporte.com no dia 17/12/2012
18

 

 

 
Fonte: Globo Esporte.com. 

 

A terceira e última categoria desta primeira divisão abrange as matérias sobre clubes, 

campeonatos, transações dos times e histórias do futebol. Ela contabilizou 33 publicações, 

sendo todas da página de futebol do Globo Esporte.com, como pode ser visto na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2012/12/antes-da-final-

jogadores-assistiram-video-com-mensagens-de-familiares.html>. Acesso em 17/12/2013. 
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Figura 11: Notícia postada na página de futebol do Globo Esporte.com no dia 17/12/2012
19

 

                                                           
19 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/futebol/times/fluminense/noticia/2012/12/flu-acredita-em-

retorno-ao-maracana-so-no-segundo-semestre-de-2013.html>. Acesso em 15/12/2013. 
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Fonte: Globo Esporte.com. 

 

Desta primeira categorização pode-se concluir que há uma equivalência de postagens 

temáticas na página de futebol considerando-se que foram somadas 29 matérias sobre 

jogadores e 33 matérias sobre clubes, campeonatos e histórias. No caso do Boleirama, nota-se 

uma maior exploração das notícias que envolvem, como tema central, o jogador de futebol. 

Nesta página, as notícias sobre os futebolistas aparecem dez vezes mais do que as notícias 

sobre os jogos. Não foi registrada, no Boleirama, nenhuma notícia da terceira categoria. No 

blog Donas do Campinho foram identificadas oito postagens durante o tempo de análise, 

todas referentes aos jogadores. 

Nota-se já que a página de futebol é a seção onde é perceptível encontrar a maior 

quantidade de temas. O Boleirama e o blog já começam a se caracterizar por serem locais 

onde os jogadores têm maior relevo. Abaixo, uma tabela resume os primeiros dados. 
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Tabela 4: Dados da primeira categorização 

 Jogadores Jogos Matérias sobre 

campeonatos, clubes e 

títulos 

Boleirama 21 2 0 

Globo Esporte.com 29 5 33 

Donas do Campinho 8 0 0 

Total 58 

 

7 

 

33 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

3.6 As subcategorias 

 

Após a primeira divisão temática, as notícias foram subdivididas em dois novos 

grupos. Temos então as notícias informativas e light de jogadores de futebol, sobre jogos e 

sobre histórias de clubes ou campeonatos. A intenção desta divisão é encontrar como e onde o 

infotenimento se configura nas publicações. É importante abordar que as notícias 

identificadas como informativas não satisfazem o problema levantado neste trabalho, pois se 

enquadram em características com um universo temático relacionado e abordam o fato por sua 

essência. 

Ao dividir cada tema em notícias de caráter informativo ou light podemos contabilizar 

onde as publicações que também buscam entreter mais aparecem e quais características elas 

apresentam. Ao todo, apareceram 71 notícias informativas e 27 notícias light. Destas, 24 estão 

inseridas na categoria jogadores, nenhuma na categoria jogos e três delas na categoria de 

matérias sobre times, clubes ou campeonatos.  

Das 24 notícias sobre jogadores que se enquadram em matérias light, 15 apareceram 

no Boleirama, duas na página de futebol do Globo Esporte.com e sete no blog Donas do 

Campinho. Todas as três notícias que se enquadraram como light na categoria de reportagem 

são da página de futebol do Globo Esporte.com. 

Partindo destas primeiras subdivisões, já é possível notar onde aparecem mais notícias 

de infotenimento e a temática mais recorrente. Para aprofundar esses resultados, exporemos 

mais detalhadamente a coleta de dados nas Seções que seguem. Abaixo uma tabela resume a 

subcategorização. 
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Tabela 5: Dados segunda categorização 

 Jogadores Jogos Matérias sobre 

campeonatos, 

clubes e títulos 

 

 I* L** T*** I L T I L T TOTAL 

Globo Esporte 27 2 29 5 0 5 30 3 33 67 

Boleirama 6 15 21 2 0 2 0 0 0 23 

Donas do 

Campinho 

1 7 8 0 0 0 0 0 0 8 

TOTAL 34 24 58 7 0 7 30 3 33 98 

*Informativo 

**Light 
***Total por categoria 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.7.1 Análise Jogadores 

As notícias publicadas nas três plataformas analisadas abordam o jogador de futebol 

em mais da metade de suas publicações, chegando o assunto a ser temática única do blog 

Donas do Campinho. Considerando as notícias que se enquadram em nossa análise, das 58 

postagens, 24 são construídas a partir do fato diverso e têm o futebol como pano de fundo 

daquela narrativa.  

Essas 24 que nos interessam, para efeito de estudo sobre o infotenimento, revelam que 

há no Globo Esporte.com predominância de publicações na seção Boleirama, com 15 

matérias. Pode-se também concluir que o blog Donas do Campinho prioriza matérias sobre os 

jogadores de futebol e a página de futebol aborda os jogadores mais no âmbito de notícias 

informativas, que estão inseridas em outros contextos e onde o futebol é personagem 

importante. 

Há algumas características comuns nas 15 notícias postadas na página Boleirama e 

categorizadas como light. A primeira delas é a temática, são sempre notícias sobre algum 

fator totalmente extra-campo de um jogador ou de suas namoradas. Essas notícias retrataram 

que: o Beckham saiu à noite sozinho com um ator; o goleiro do Grêmio casou; Rafinha 

chegou com uma Ferrari na festa do clube patrocinada pela Audi; os jogadores do Barcelona 

andaram em um carrinho durante festa de confraternização; Fabrice Muamba gravou 

programa de final de ano dançando; jogador do Corinthians não teve tempo para compras no 

Japão; namorada de Cristiano Ronaldo grava clipe de Natal; Rooney vai ser pai novamente; 
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os jogadores desejaram feliz Natal no twitter; os vizinhos de Cristiano Ronaldo reclamam que 

o jogador anda rápido; Piqué vai à missa do Galo na Cataluña; Filho de Messi é fotografado; 

Neymar marca presença em Jurerê; Piqué anuncia nascimento do filho e desmente; 

Ronaldinho Gaúcho tira foto na Índia em carro vermelho. 

Como dito na Seção 1.7.3 é característico às notícias de infotenimento uma 

personalização, sendo as narrativas construídas a partir da dramatização de conflitos. No caso 

das notícias analisadas, percebem-se construções a partir de personagens, todas as notícias 

partem de um jogador de futebol de uma atitude ou circunstância que o envolve ou aos seus 

familiares. Como retratado no segundo capítulo, o jogador de futebol vem assumindo o 

destaque de herói nacional e de celebridade, sendo seus atos muito acompanhados pela 

imprensa e retratados neste gênero jornalístico. 

Essas publicações possuem também, em comum, características textuais e de pouca 

usabilidade dos recursos da web. São matérias que se resumem a textos curtos, com média de 

dois parágrafos, somados a uma imagem. Como defendido por Dejavite (2006), os textos em 

questão fazem uso da linguagem coloquial e fluente e introduzem logo o assunto, sendo 

diretos e objetivos. Não se observa nestas notícias a hipertextualidade ou a conexão com 

outros assuntos, pois são temáticas autossuficientes, também pouco se nota o uso de recursos 

como convergência midiática ou a utilização de infográficos, como exemplificadas nas 

Figuras que se seguem. 
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Figura 12: Notícia postada no Boleirama dia 25/12/2012
20

 

 
Fonte: Boleirama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2012/12/pique-e-shakira-vao-missa-do-

galo-e-curtem-natal-juntos-na-espanha.html>. Acesso em 25/12/2013. 
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Figura 13: Notícia postada no Boleirama dia 21/12/2012
21

 
 

 
Fonte: Boleirama. 

 

Outro ponto que inclui essas notícias na abordagem de infotenimento é elas 

satisfazerem os três pontos defendidos por Taruella e Gill (1997), conforme falado na Seção 

1.7.3. A capacidade de distração é notada quando a construção das publicações preza por 

textos curtos e diretos, como se pode notar na Figura 13. O texto resume em dois parágrafos 

que o jogador Rooney vai ser pai, conta como descobriu o fato, relata que é o segundo filho e 

o sexo da criança. Outro ponto é a espetacularização, ela envolve o imaginário popular, 

estimulando a imaginação. Na notícia em questão, as ideias são aguçadas, por exemplo, ao se 

tentar imaginar a primeira ultrassom ou a reação de Rooney ao descobrir a gravidez. O último 

fator é ser a notícia utilizada para alimentar as conversas, virando assunto da população. 

Muito parecido à retratação das notícias lights no Boleirama, são as publicações do 

blog Donas do Campinho. Das sete matérias consideradas como light, apenas três fazem uso 

dos recursos de multimidialidade, é o caso da publicação do vídeo gravado pela namorada do 

Cristiano Ronaldo, do vídeo na matéria sobre a retrospectiva do ano postada pelo jogador 

Piqué em uma rede social e da dança de Muamba em um especial de fim de ano. As outras 

quatro notícias abordam o vídeo gravado por Abber Clancy; o Natal de Maradona; o Natal da 

                                                           
21 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/boleirama/noticia/2012/12/atacante-wayne-rooney-sera-

novamente-pai-de-um-menino.html>. Acesso em 21/12/2013. 
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família Van der Varts; o novo estilo de cabelo de Neymar; e as férias de fim de ano de 

Boateng. Todas essas quatro postagens seguem ao estilo de textos curtos, média de um 

parágrafo, no topo das publicações e fotos, adequando-se à maneira estrutural dos blogs, 

como aponta Raquel Recuero (2007), na Seção 1.6.  

As publicações da página de futebol do Globo Esporte.com já fazem mais uso das 

ferramentas do webjornalismo, com hipertextos e convergência com vídeos. São as notícias 

sobre as férias de D´Alessandro e os presentes distribuídos por Guerreiro no Natal. Esta 

última explora o assunto por mais tempo, porque contextualiza o jogador com a conquista do 

Mundial de Clubes, acrescenta vídeo sobre o assunto, mas continua sendo infotenimento por 

ter uma fragmentação na história e por se enquadrar nos três fatores de Taruella e Gill (1997).  

Pode-se dizer, então, que o infotenimento enquadra-se nas publicações cuja temática 

são os jogadores, por se apresentarem como narrativas autossuficientes, de assuntos diversos, 

com concisão, rapidez e intensidade. 

 

3.7.2 Análise dos Jogos 

 

As publicações sobre jogos não se enquadram na perspectiva do infotenimento, pois 

estas são notícias factuais, que estão relacionadas a outras temáticas e possuem um caráter 

majoritariamente informativo. São características dessas publicações fatos que não são 

isolados de uma realidade, abrangem um contexto amplo, com textos longos, hipertextos, 

linguagem objetiva e multimidialidade. Não se aplicam a elas peculiaridades como ativar o 

imaginário popular ou ter personalização. Nelas o objeto central são fatos ligados aos jogos 

onde o futebol é o principal encadeador, como no exemplo que se segue: 
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Figura 14: Notícia publicada na página de futebol no dia 21/12/2012
22

 

 

 
Fonte: Globo Esporte.com. 

 

No exemplo da Figura 14, a notícia retrata o amistoso marcado pela CBF, do Brasil 

contra a Itália. A notícia informa meramente os detalhes de quando será a partida, onde e 

recapitula que este será o segundo compromisso do treinador Felipão e põe um link no nome 

do treinador. Esse hipertexto leva à página de Luís Felipe Scolari da própria Globo.com, local 

que é possível encontrar as últimas notícias e fotos a respeito do comandante da seleção 

brasileira. Além desta explicação sobre os jogos do novo treinador, a notícia também inclui o 

desafio que as duas seleções terão na Copa das Confederações. 

                                                           
22 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/2012/12/rivais-na-copa-das-

confederacoes-brasil-e-italia-farao-amistoso-em-marco.html>. Acesso em 21/12/2013. 
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Essas notícias retratam, em sua maioria, informações factuais necessitando uma escrita 

mais objetiva e que busque a tão falada imparcialidade jornalística. Em matérias que o assunto 

central é um jogo ou um resultado dele, atribuir características como artifícios de linguagem 

pode comprometer a isenção do repórter. Torcedores, por exemplo, podem interpretar o uso 

de um adjetivo como um favorecimento de um time A. Então, encontrar o infotenimento nesta 

temática torna-se mais difícil, por algumas de suas características entrarem em conflito com o 

fazer jornalístico. 

Nesta seção, nota-se que o light não é propriamente empregado; as publicações 

possuem um caráter mais noticioso sob a ótica do enquadramento informativo, prevalecendo 

matérias de temáticas abrangentes, factuais e sendo o futebol o principal alvo da notícia. 

 

3.7.3 Análise das matérias sobre clubes, títulos e campeonatos 

 

Foram contabilizadas 33 matérias que abordam clubes, campeonatos e histórias do 

futebol e dos títulos. Destas, todas pertencem à página de futebol do Globo Esporte.com e 

apenas três podem ser caracterizadas como de infotenimento.  

As três matérias abordam assuntos diversos como as molecagens do time do Santos de 

2002; o primeiro Cruzeiro de Minas; e o novo estádio do Grêmio ser sua nova arma. Essas 

notícias foram enquadradas como light por possuírem temas diversos, personificações, além 

de servir para alimentar o diálogo popular. 

O infotenimento observado nas matérias da página de futebol tem por características 

também o pouco uso das ferramentas do webjornalismo. Não se nota nestas publicações 

matérias interativas nem com hipertextos, apenas há uma publicação com a presença de 

convergência de mídias. Na matéria sobre os jogadores do Santos de 2002, é resgatado um 

vídeo da época que se soma ao texto. 

Quanto ao texto, nota-se uma linguagem mais coloquial e fluente, desenhado na 

página articulado com as imagens de maneira que possa continuar atraindo a atenção do leitor. 

A ideia é arranjar um casamento entre texto e fotos que possam prender o espectador, como 

exemplo, colocar fotos para dar um descanso na leitura e que possam incentivar a continuação 

do texto.  

Nessas postagens da página de futebol, o infotenimento é enquadrado em publicações 

que trazem fatos diversos, mas que são empregados em narrativas mais longas, com média de 

mais de dez parágrafos, e fotos. Diferentemente da abordagem dos jogadores, nesta seção, 

faz-se uso de mais detalhes, como se pode observar no exemplo abaixo. 
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Figura 15: Início de matéria publica na página de futebol no dia 25/12/2012
23

 

 
Fonte: Globo Esporte.com. 

 

A matéria em questão possui dezenove parágrafos e quatro imagens e conta a história 

do primeiro time a se chamar Cruzeiro em Minas Gerais. A notícia é enquadrada como 

infotenimento porque, como dito por Dejavite (2006) na Seção 1.7.6, esse gênero de matéria 

pode interagir com outras áreas. A narrativa conta a trajetória de um clube e dialoga com a 

própria história da época, além de ser uma narrativa intensa e autossuficiente. A notícia não 

possui relações com outros fatos ou matérias, existe por si só e se completa. 

 O enquadramento do infotenimento nesta seção é perceptível através da construção de 

narrativas que englobem histórias isoladas de um time. Pode-se observar que as construções 

                                                           
23 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/mg/noticia/2012/12/brasil-afora-clube-conserva-orgulho-de-

ser-o-primeiro-cruzeiro-de-minas.html>. Acesso em 25/12/2013. 
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empregadas envolvem matérias que se personalizam através de um clube, um título, ou 

mesmo um estádio e dramatizam seus conflitos nos arranjos de páginas que mesclam texto e 

foto, na tentativa que assegurar um público que pode consumir aquela curiosidade em um 

momento de lazer.  

 

3.7.4 Ponderações gerais 

  

A análise de conteúdo realizada neste capítulo ajuda na compreensão de como o 

infotenimento aparece nas publicações de futebol do Globo Esporte.com. Foram estudadas 98 

matérias durante quinze dias, sendo 27 destas categorizadas como light. Pela quantidade e 

disposição de onde é possível encontrar estas notícias, é concebível inferir o modo de como o 

portal faz uso do gênero. O maior número dessas postagens pertencem à editoria Boleirama e 

todas têm como tema central os jogadores de futebol. 

O que se observa no Globo Esporte.com é que o infotenimento passa por um período 

inicial e de experimentação. O programa televisivo da Rede Globo, Globo Esporte, já busca 

desde 2001 retratar diante desta ótica da informação com entretenimento, porém na internet 

nota-se um começo desse tipo de enquadramento. É dito isto, por haver uma divisão 

considerável de onde as notícias light aparecem e a temática retratada por elas. 

Há predominância dessas publicações no Boleirama. Das 27 notícias classificadas 

como infotenimento, 15 estão na editoria e possuem como personagem principal jogadores. 

Essas publicações seguem uma estética da concisão, possuem média de dois parágrafos, com 

fotografias e narrativas autossuficientes. As histórias se constroem a partir de um fato ou ação 

de um jogador que ocorreu fora dos gramados. São temas recorrentes as festas frequentadas 

pelos atletas e suas relações familiares, partindo o texto sempre na construção da 

personificação do jogador.  

Nessas matérias, há pouco uso dos recursos do webjornalismo debatidos na Seção 1.4, 

tais como hipertexto e multimidialidade, concentrando-se as postagens na retratação dos fatos 

através de textos. Foi comentado que essas publicações caracterizam-se como uma 

experimentação do infotenimento na internet, justamente por não utilizarem recursos que a 

web oferece e que são claramente visualizados em outras notícias do Globo Esporte.com.  

Nas publicações sobre jogos, as quais foram todas classificadas como informativas, é 

perceptível a exploração desses recursos do jornalismo digital. Na matéria analisada na Seção 

3.7.2, há, por exemplo, um hipertexto que pode levar o leitor à página do técnico da seleção 

brasileira, Luís Felipe Scolari. Nesta página, há uma compilação das últimas notícias que 
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envolvem o treinador, como fotos, vídeos e outros recursos. Em outra postagem, é possível 

ver o casamento entre vídeos e textos, e também há matérias com desenhos e infográficos.  

O infotenimento que se analisa nas postagens do blog Donas do Campinho é muito 

semelhante ao que se ver no Boleirama. Uma justificativa é pelo fato da editoria ter se tornado 

uma extensão do blog dentro da página oficial do portal. O Boleirama surgiu como 

consequência do blog e reúne, até, as mesmas jornalistas. Dentro do Donas do Campinho, há 

predominância de notícias sobre os jogadores. Dentre as analisadas, apenas uma não se 

enquadra na perspectiva do light. Essas matérias também seguem a linha de textos com média 

de dois parágrafos e seguidos de fotos, com a diferença de ser mais frequente a utilização da 

hipermídia. Três das sete notícias de infotenimento contêm vídeos. 

A grande diferença do enquadramento do infotenimento é quando se compara o blog e 

Boleirama com a notícia light analisada na página principal de futebol do portal. Além da 

diferença quantitativa, cinco postagens do Globo Esporte.com contra 22 da editoria somada 

com o blog, a forma como os fatos são narrados na página principal evidenciam um maior tato 

com a informação e uma maior procura por multimídia. Essas notícias da página de futebol 

são caracterizadas por textos mais longos, uso de hipertexto e vídeos, enquadrando-se no 

infotenimento, conforme apresentados na Seção 1.7.3, devido à fragmentação da narrativa, ao 

uso da personificação, do fait divers, do diálogo com outras áreas do saber e da dramatização 

de conflitos.  

O material estudado da página de futebol do Globo Esporte.com possui também 

narrativas autossuficientes e consideram os pontos do infotenimento fortemente defendidos 

por Dejavite (2006). O detalhe que clama por atenção é o fato de ele ser diferentemente 

manuseado em páginas de um mesmo portal. O que salta aos olhos é que no Boleirama o 

infotenimento, mesmo que inicial, é mais livre, direto e escancarado, enquanto que na página 

principal ele aparenta estar introduzido aos poucos, através de uma mudança de pauta ou em 

um maior enfoque em um fait diver. 

O infotenimento é então enquadrado no Globo Esporte.com a partir da construção da 

personificação, das histórias fragmentas e que se auto sustentam. Eles usam poucas técnicas 

que o webjornalismo oferece e podem ser encontrados nas páginas do portal com a diferença 

de intensidade e densidade. Enquanto que na página principal o fait diver ou o assunto não 

sério vem caracterizado por relatos maiores e mais convergentes, no Boleirama e no Blog ele 

surge de imediato e sintético, não negando a primazia de informar e descontrair. 

 O que o portal parece fazer, por enquanto, é deixar separado para o espectador onde 

ele age mais informativo e onde aparece mais o light. Isto pode ser melhor entendido na forma 
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que o infotenimento ainda é alvo de críticas. Autores como Aguiar (2008), acreditam que este 

gênero jornalístico pode por em cheque a credibilidade do veículo de comunicação. Outros 

pensadores como Marshall (2003), levantam teses de que as temáticas abordadas com o 

objetivo também de entreter possuem um apelo por audiência e caminham no ramo do 

sensacionalismo. 

Na verdade, o que o Globo Esporte.com está fazendo ainda não põe em risco a 

credibilidade do veículo. Há doze anos no mercado online, o portal é líder de audiência e 

possui um público que acompanha as ações do site. Introduzir o infotenimento em 

determinada editoria ou blog e, com menos frequência, em sua página principal é reconhecer 

a extensão do gênero também no webjornalismo e fazer-se incluso. Há ainda um 

distanciamento entre os estilos de postagens, mas divulgar que o Neymar chegou a uma festa 

ou que o Piqué foi a Missa do Galo não exclui a possibilidade do espectador encontrar o 

factual informativo da prática esportiva tratada de forma séria e objetiva. Os leitores sabem 

onde estão cada gênero em questão.  

O Globo Esporte.com está introduzindo na web, o que já faz na televisão, mostrando 

parecer saber a diferença de noticiar o entretenimento da notícia do infotenimento, 

enquadrando cada uma a seu modo, com a cautela de manter uma credibilidade. O 

infotenimento faz, então, parte da rotina diária do maior portal esportivo brasileiro, mas é 

ainda muito associado aos fatos isolados, sendo encontrado mais quando se fala do não sério. 

A notícia light apresenta-se aqui mais em virtude da temática retratada do que pela natureza 

de seu modo de redação. Sendo o futebol enquadrado sob a perspectiva do infotenimento a 

partir da exposição de seus atletas, tendo em vista a sociedade da autopromoção, defendida 

por Thompson (2008), e a possível audiência que pode ser alavancada com a retratação dessas 

celebridades esportivas, conforme discorrido no Capítulo 2. 

Vê-se, portanto, que os veículos estudados fazem uso do infotenimento em escalas 

diferenciadas, retratando o futebol e seus atores. O gênero faz-se notar pelas temáticas e 

características da construção dos textos, não deixando transparecer demasiadas diferenças 

entre uma das páginas do portal e o blog. Conclui-se, então, que o Donas do Campinho e o 

Boleirama concentram mais de 88% das notícias light e assemelham-se por retratarem mais os 

jogadores, através de textos curtos e da personalização, enquanto o infotenimento na página 

principal do Globo Esporte.com aparece em menor escala, sendo mais convergente e partindo 

da fragmentação da narrativa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como ponto de largada analisar como o infotenimento se 

enquadra na abordagem de futebol do Globo Esporte.com. Em virtude do material analisado, 

é possível afirmar que o infotenimento faz-se presente no portal de esportes da Rede Globo, 

através principalmente de notícias cuja temática principal são os jogadores de futebol. Essas 

matérias têm em comum características como a dramatização de conflitos, a personalização e 

também por se apresentarem em narrativas concisas e ilustradas. 

O conceito do infotenimento debatido neste trabalho considera aspectos de uma 

prática que já vem sendo desenvolvida desde o final do século XX e acredita-se continua em 

amplo progresso. Este gênero jornalístico abrange pontos que buscam atrair a atenção de um 

leitor cada vez mais exigente e com menos tempo, típico indivíduo da sociedade da 

informação. A ideia é informar algo que possa ser consumido em um momento de lazer, 

incentivando o imaginário popular e que também sirva como mediadores de conversas 

cotidianas. O produto deste jornalismo é a notícia light, caracterizada por narrar o efêmero de 

forma fácil e com circulação intensa. 

 Pode-se dizer, então, que o objetivo geral do trabalho foi alcançado, na medida em 

que se torna perceptível a presença do infotenimento nas plataformas analisadas. As 

características do gênero foram encontradas no conteúdo observado e revelam como este se 

comporta no ambiente virtual da narrativa de futebol. Dentro do portal, há o infotenimento 

concentrado em maior proporção na editoria Boleirama, na retratação do extra-campo dos 

jogadores de futebol. Na página de futebol, o light divide-se entre notícias de jogadores e 

matérias sobre clubes e títulos, mas configurando-se de forma diferente, buscando mostrar o 

fait diver a partir de construções maiores e com mais convergência midiática. 

O infotenimento aparece de forma mais literal, primando pela descontração, no blog, 

tendo em vista este ser uma plataforma na qual o jornalista pode trabalhar de forma diferente, 

destinando o conteúdo a uma audiência específica. No caso do Donas do Campinho, na 

apresentação do blog já fica claro o estilo de material que vai ser abordado nesta mídia. É 

importante lembrar aqui, que o blog é feito por jornalistas mulheres que querem provar que 

também entendem de futebol. O debate sobre a participação feminina na editoria esportiva, 

entretanto, mostra-se ainda muito limitado pela falta de embasamento teórico e estudos que 

revelam contextos históricos e sociais desta mítica de que só homem pode falar de futebol. 
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Foi recorrente o reconhecimento do infotenimento em abordagens sobre jogadores de 

futebol, tendo em vista a temática ressaltar o valor de celebridade atribuído ao atleta. Com a 

popularização e profissionalização do futebol, o esporte serviu para mostrar ao mundo uma 

qualidade brasileira, um jeito de jogar bola tipicamente nacional e, com os frutos da prática 

esportiva, os jogadores tornaram-se heróis.  

Com a mídia cada vez mais dando ênfase nesse produto, que é o atleta, suas ações 

tornaram-se tão interessante quanto às de celebridades da moda, da música ou da 

teledramaturgia. Estes vêm sendo enquadrados seguindo a ótica da notícia light, que é 

passageira e alimenta o diálogo da sociedade. Os jogadores, tratados como tais, passaram 

também a figurar em notícias com o mesmo direcionamento. 

Esse estilo não é uma novidade para a imprensa brasileira, pois a própria Rede Globo 

assume que seu principal programa de esportes busca noticiar com esse objetivo desde 2001. 

A questão é que no universo online é algo que ocorre em um tempo mais recente e não é tão 

escancarado. No caso do Globo Esporte.com, há locais em que a princípio já se nota o 

infotenimento, em detrimento da página principal que concentra mais os assuntos ditos como 

sério e informativos. 

O webjornalismo já caminha em uma quarta geração, na qual há a industrialização de 

processos de interação entre dados e informação, e também conta com uma série de 

características, as quais buscam suprir todas as demandas que o internauta pode procurar. O 

jornalismo digital inclui as publicações em texto, mescladas com áudio ou vídeo, além de 

conteúdo amplo e personalizado, permitindo através de hipertexto a conexão de diversas 

notícias propiciando ao espectador a construção de um modo individual de se consumir 

informação. 

O infotenimento, por sua vez, ainda não faz uso de todas essas possibilidades ofertadas 

pelo webjornalismo. No Globo Esporte.com poucas são as matérias que vão além do texto ou 

da imagem. O que nos proporciona a ideia de que o enquadramento do light iniciou-se pela 

temática e pretende primeiro alavancar uma audiência. Ponto este, o qual mais gera críticas ao 

gênero, pois teóricos, como Amaral (2008) e Marshall (2003), defendem que este tipo de 

notícia é feito com o intuito de atrair um público colocando os critérios de noticiabilidade em 

conflito. 

O que se conclui aqui, é que o infotenimento está se tornando rotina nas publicações 

do Globo Esporte.com, mas concentrado em uma editoria que deixa claro ao leitor o seu 

propósito. Produzir notícias do gênero não coloca a credibilidade do veículo em 

vulnerabilidade, tendo em vista ao portal balancear as notícias que são importantes com o 



84 
 

interesse da notícia. Ou seja, há ainda um equilíbrio entre publicações que são interessantes 

para o público, com aquelas que podem agradar à audiência. 

A recorrência ao infotenimento é válida quando o objetivo principal da matéria é 

relatar o trivial, efêmero ou o fait diver. É importante que fique sempre claro para o público 

quando este gênero está sendo explorado. O infotenimento é um assunto pertinente de estudo, 

considerando o desenvolvimento do webjornalismo do país e o grande enfoque que a mídia 

está dando aos esportes, observando a realização no Brasil da Copa do Mundo de 2014 e dos 

Jogos Olímpicos de 2016. 

Este trabalho permite entender como o infotenimento aparece na abordagem de futebol 

e quais características ele engloba no maior portal esportivo do país. O estudo, entretanto, não 

deve encerrar aqui, há muito ainda do que analisar considerando todo o espaço da prática do 

webjornalismo de futebol no Brasil. É preciso ir além, analisar se esta prática é uma tendência 

nacional e como ele se configura nos outros veículos.  

Espera-se que com este trabalho haja um acréscimo na forma de se analisar o 

infotenimento na web, principalmente no futebol, o objeto de estudo desta monografia. Fica a 

reflexão de como se pode melhorar o gênero no ambiente virtual e até onde é possível utilizá-

lo sem por em cheque a credibilidade do jornalismo. A internet é um veículo plural, no qual 

há muitas possibilidades de se informar, cabendo ao jornalista pensar em como ele pode 

contribuir sem ser apenas para conquistar audiência, mas com isenção, objetividade e 

informação. Noticiar o mundo das celebridades, sendo eles do esporte ou não, é atentar para a 

sociedade da autopromoção e debater até onde é válido dar voz aos quinze minutos de fama 

de uma personalidade. Publicar uma matéria com o objetivo de informar e entreter é uma 

realidade confirmada, fica então o pensamento de até que ponto o jornalismo pode utilizá-lo 

para alargar uma pauta, sem que a exploração do gênero caia no ramo do transgênico, com as 

características de uma publicidade com embalagem de informação. 
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