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ENTREVISTA: Prof. Dr. Ronaldo George Helal, professor associado da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Realizada em 05 de setembro de 2015, nas dependências da Escola 

de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

  

●   O que é jornalismo esportivo? 
  

Olha: jornalismo esportivo é Jornalismo. Talvez, o que poderia diferenciar de outras 

editorias de esporte é que (o que eu acho que) jornalismo esportivo, talvez junto com o 

jornalismo de cultura seriam editorias em que uma certa dimensão pelo gosto do objeto que 

está sendo informado é mais permitido, o que não é permitido por exemplo na seção de 

Política. Ainda assim, existe uma tendência muito forte, hoje em dia, de o Jornalismo 

esportivo se distanciar cada vez mais do seu objeto e procurar fazer um certo jornalismo 

mais investigativo. Mas, desde Mário Filho já havia essa ideia, essa permissão, de o 

jornalismo esportivo demonstrar um pouco mais a sua paixão pela atividade. Hoje, eu acho 

que isso vem diminuindo. 

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
  

O problema no Brasil, que tem praticamente uma monocultura esportiva, é que quando 

chegam os Jogos Olímpicos, os jornalistas que se “dizem esportivos”, não sabem o que 
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comentar, porque eles são jornalistas de futebol e então as editorias de esporte contratam 

ex-jogadores (ex-atletas) desses esportes (modalidades) para comentar aquilo que o 

jornalista, “dito esportista” não consegue comentar. Então, praticamente, eu vejo isso, uma 

lacuna muito grande com relação a outro esporte que não seja futebol. Futebol, talvez 

depois vai ter basquete, o vôlei e daí você começa a contratar profissionais daqueles 

esportes, para poder comentar, para poder dar uma dimensão melhor, um entendimento, 

para os (tele)spectadores sobre aquele esporte. 

 
•   Algumas considerações? 

Não. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

ENTREVISTA: Prof. Dr. Manuel Carlos da Conceição Chaparro, professor colaborador da 

Universidade de São Paulo. Realizada em 05 de setembro de 2015, nas dependências da 

Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (sessão de lançamento 
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do livro “Jornalismo: linguagem dos conflitos”)   

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
  

Bem, eu sou um pouco contra rótulos: eu acho que não existe jornalismo esportivo, existe 

jornalismo aplicado ao esporte, porque o jornalismo é a linguagem social e cultural mais 

adequada para socializar os discursos onde há conflitos e o esporte é essencialmente, um 

ambiente de conflitos. Você não tem nada no esporte que não tenha a emoção do conflito. 

Então, o que é importante é você levar para o esporte o jornalismo, com todas as suas 

exigências éticas, técnicas e culturais, porque é isso que interessa ao esporte: usar e ter o que 

usar, uma linguagem confiável, e o jornalismo é, se for respeitado como linguagem, e ter 

também no esporte, um ambiente que seja um (ambiente do) espaço público dos conflitos. 

O jornalismo para o esporte é também o espaço público dos conflitos: as coisas acontecem 

não (apenas) no estádio. Acontecem à medida em que o jornalismo socializa os discursos do 

embate. 

 

 

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
  

Bem, a pauta esportiva, tratando dos Jogos Olímpicos, como quase todas as pautas de hoje, 

é movimentada e estimulada pelos interessados nos Jogos Olímpicos: as fontes geram os 

conteúdos e a pauta dos Jogos Olímpicos, na minha opinião, ela precisa ser um pouco mais 

crítica, ser menos reprodutoras, embora não se deva rejeitar o discurso das fontes, porque as 

fontes são sujeitos do processo, são autores do conteúdo, dos fatos (do conteúdo), mas é 

preciso que (aquilo) o que as fontes dizem ao fazerem e o que as fontes fazem ao dizerem, 

seja colocado num contexto dos conflitos, dos confrontos, dos questionamentos. Então, o 

jornalismo tem a vocação que não pode (nunca) ser rejeitada, de produzir a discussão pública 

a partir dos fatos. 

 

●   Algumas considerações? 
  

O seguinte: a linguagem é um componente essencial da natureza humana. Não existimos se 

não falarmos, não existimos se não interagirmos pela fala. A língua não existe se não for 
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usada para interagir e agir. Não existe fora disso. Então, a linguagem é aquilo que faz parte 

da essência do ser humano e nós nunca dizemos nada à toa mesmo quando ficamos em 

silêncio. Então, a linguagem não está apenas no que é dito ou no que é escrito, mas também, 

naquilo que às vezes não é dito nem é escrito, mas que faz parte dos conteúdos pela 

significação. No caso do jornalismo, a faceta da linguagem que interessa ao jornalismo em 

todas as suas manifestações é a faceta performativa, isto é, o uso da língua para agir e 

interagir. Você, quando usa a língua no jornalismo, usa sempre, quer que seja o jornalista 

que produza a mensagem, ou que reproduza a mensagem de alguém, é sempre uma ação que 

se realiza; isto é, tem sempre a perspectiva de transformação. A perspectiva linguística, no 

campo da (ciência) pragmática. Pragmática é isso: é o estudo da linguagem, da língua como 

forma de agir e interagir. Se não fosse assim, para quê discutir ética, se quando falamos, não 
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agimos nem interagimos. 
  

Eu já fiz jornalismo esportivo e sou torcedor do Benfica e foi uma boa experiência, do 

jornalismo esportivo porque, ao contrário de algumas outras áreas onde o jornalismo é 

usado, o esporte é um ambiente de fatos e atos e falas intensamente emotivos. Você sempre 

está participando quando escreve ou quando faz alguma coisa na área do esporte, você 

sempre está participando de um ambiente muito amplo e emocional, por causa do conflito. 

  
  

  

ENTREVISTA: Prof. Dr. Márcio de Oliveira Guerra, professor associado da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. Realizada em 05 de setembro de 2015, nas dependências da Escola 

de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
  

Jornalismo esportivo é uma atividade, uma editoria dentro do jornalismo, que tem a sua 

história marcada, primeiro, por um preconceito envolvendo a atividade, como se fosse uma 

atividade menor e que, aos poucos, foi se consolidando como um espaço cada vez mais 

legítimo e importante da prática de todas as teorias de Comunicação, com elemento, um 

componente diferencial, que nós lidamos com a paixão, lidamos com a emoção. E, por conta 

de lidarmos com emoção e com paixão, o jornalismo esportivo ganha um impacto e uma 

projeção muito maior no público do que qualquer outra editoria, porque você mexe com 

aqueles que torcem a favor e torcem contra e, por conta disso, isso acaba causando sempre 

um impacto maior. Então, eu acho que o jornalismo esportivo é, acima de tudo, o exercício 

profissional feito com paixão. 
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●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
  

Alguns bons trabalhos que estão sendo feito inicialmente, já criando um ambiente para as 

Olimpíadas; percebo, por exemplo, a emissora oficial, que é a Rede Globo, fazendo já nos 

seus telejornais vários retrospectos históricos, trabalhando com atletas, familiarizando o 

público com algumas modalidades esportivas; eu mesmo, em Juiz de Fora, tenho um grupo 

de pesquisa, onde estamos fazendo um trabalho com alunos: nós montamos um site onde 

nós temos a oportunidade (nesse site) de oferecer ferramentas aos jornalistas e estudantes de 

Comunicação que estejam interessados na cobertura das Olimpíadas, para conhecerem a 

linguagem de esportes que nós normalmente não estamos habituados a acompanhar. Então, 

eu acho que nesse momento, o jornalismo esportivo está fazendo, inclusive, uma pauta 

interessante que é de educar o público brasileiro para uma competição. 

 
•   Algumas considerações? 

 
A consideração que eu tenho a fazer (já que você está estudando o jornalismo esportivo), é 

que eu acho que estamos saindo de uma crise que não é uma crise só do jornalismo esportivo, 

é uma crise do jornalismo em geral, que é uma fragilidade na apuração. Então, nós 

precisamos trabalhar um pouco mais isso, porque a gente tem verificado especialmente os 

companheiros que fazem o jornalismo político, tem sido lamentável a conduta deles, sem 

ouvir dois lados, fazendo um jornalismo acusatório, sem fundamentos, sem bases. Então, eu 

acho que nós estamos precisando apurar mais. Quando eu vejo um jogador como o Fred, no 

ano passado (2014) terminar o Campeonato Brasileiro revelando à imprensa que o 

Fluminense estava devendo direitos de imagem e salários a ele, eu pergunto “e os jornalistas 

que cobriam o Fluminense... nenhum deles sabia disso”? 

Quando eu vejo alguém falar assim: o Ronaldinho Gaúcho foi contratado pelo Fluminense 

e eu pergunto, “que tipo de apuração que foi feita para saber se ele estava em condições ou 

não e agora, de repente ele não joga, quase...”. Eu hoje (05/09/2015) vim com o táxi para cá 

(UFRJ) e o taxista falou comigo que o amigo dele, que fornece cerveja para as festas do 

Ronaldinho, mandou 20 caixas para a casa dele hoje e amanhã tem Flá-Flu (Flamengo x 

Fluminense). Se o taxista sabe e eu estou sabendo e, provavelmente muita gente sabe, por 

que a imprensa não sabe? Por que ela não divulga; que comprometimento que ela tem com 

isso? Eu acho que é isso que precisa ser avaliado. 
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ENTREVISTA: Prof. Dr. José Carlos Marques, professor da Universidade do Estado de 

São Paulo. Realizada em 05 de setembro de 2015, nas dependências da Escola de 

Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
  

Bom, eu queria começar dizendo que não me agrada essa definição de jornalismo esportivo, 

porque essa qualificação parece que diz que o jornalismo pratica esporte... eu prefiro 

(estabelecer) uma iluminação mais apropriada, a meu ver, seria jornalismo sobre esporte, 

sobre o fato esportivo, que eu acho que me agrada mais. Como é que eu definiria? É o 

jornalismo que se debruça sobre acontecimentos esportivos, especialmente o esporte de alta 

competição, de alto rendimento, o esporte competitivo. O jornalismo esportivo quase 

sempre, quase (que única e exclusivamente) vai se debruçar sobre o fato esportivo ligado a 

esses eventos do futebol (esporte) profissional.  

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
  

Eu diria que, sob alguns aspectos, não está sendo desenvolvida. Mas o esforço que eu tenho 

notado é o da emissora que detém os direitos da transmissão, a TV Globo, de estar realizando 

várias reportagens didáticas para mostrar como são algumas modalidades esportivas, quais 

são as regras, quais são as características daquela(s) modalidade(s), obviamente, porque ela 

está preocupada em poder didatizar o seu público, tendo em vista as competições que vão 

acontecer, no ano que vem (2016), no Rio de Janeiro. 
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•   Algumas considerações? 

 

Eu acho que esse esforço, por exemplo, que a TV Globo tem feito é capaz que o meio 

impresso comece a realizar, talvez, no ano da própria olimpíada, a partir do segundo 

trimestre de 2016, é capaz que isso aconteça com mais frequência. 
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ENTREVISTA: Prof. Dr. Ary José Rocco Júnior, professor da Universidade de São Paulo. 

Realizada em 06 de setembro de 2015, nas dependências da Escola de Comunicação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
  

Jornalismo esportivo é uma especialização do jornalismo que especificamente trata ou 

deveria tratar de todas aquelas pautas relacionadas ao universo do esporte: prática esportiva, 

fomento ao esporte, megaeventos esportivos, competições esportivas, o atleta, o treinador; 

ou seja, todo aquele universo que efetivamente é responsável pelas modalidades esportivas 

e pelas competições esportivas em nível local, nacional, internacional e fomento do esporte 

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
  

Então... no momento, agora, há mais ou menos, a cerca de um ano dos Jogos Olímpicos, a 

pauta ainda está muito restrita à questão do legado dos Jogos, o que é que os Jogos vão 

deixar como legado e também, a preparação da cidade do Rio de Janeiro para os eventos, ou 

seja, qual a infraestrutura que o Rio (de Janeiro) está construindo para depois oferecer para 

os competidores. Então, a pauta do esporte, paradoxalmente, ela está muito mais voltada 
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para a infraestrutura e discussão de legado... e a gente tem deixado de lado um pouco a 

(pauta de) preparação das equipes esportivas, a preparação das diversas equipes do Brasil 

para a competição. Então, diria que nesse momento, a pauta esportiva está num segundo 

plano e o primeiro plano está a questão do legado e as questões políticas e sociais. Imagino 

que, com a aproximação dos Jogos Olímpicos e com as obras, os ginásios e as instalações 

começando a ficar de pé, essa pauta deva se deslocar um pouco mais da questão do legado 

para a questão da preparação das equipes brasileiras, das diferentes modalidades para a 

disputa dos Jogos.  

 
•   Algumas considerações? 

 
Não, a princípio... eu só espero e torço imensamente para que a cobertura, a pauta esportiva 

procure se centrar nos aspectos esportivos, mesmo: nas competições, na disputa entre os 

atletas, no legado esportivo que se pretende, com o aumento do número de pessoas 

praticando esportes e menos em fofocas, em celebridades, nas controversas políticas, etc e 

tal. Esse é o meu desejo, muito embora eu acho difícil ele acontecer. 
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ENTREVISTA: Prof. Dr. Anderson Gurgel Campos, professor da Universidade 

Mackenzie. Realizada em 06 de setembro de 2015, nas dependências da Escola de 

Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 

 

Essa é uma das perguntas mais complicadas, quando estudamos comunicação e esporte no 

Brasil, porque há um confronto entre alguns teóricos que já estudam o assunto e o que temos 

cotidianamente na mídia. Se tivermos aquilo que vemos nos jornais, nas revistas, na TV – 

como sendo “jornalismo esportivo” – vamos achar que, praticamente é futebol e um 

pouquinho de automobilismo, um pouquinho de vôlei, basquete... e quase isso, e de vez em 

quando aparece um tal de Gabriel Medina, uma Daiane dos Santos. Então, temos um 

problema na maneira como a mídia esportiva mostra o esporte. A mídia, o jornalismo 

esportivo, como se apresenta o esporte – esse é o primeiro ponto. Por outro lado, a teoria 

que falar desse assunto, vai nos dizer que jornalismo esportivo é, a princípio, tem a ver com 

todo um campo que envolve questões do esporte que tem valor-notícia, que sejam objetos 

jornalísticos, que interessam ao público, que o jornalismo fará seu papel, como uma instância 

que vai organizar e levar informações para esse público. Quer dizer, temos a ideia de que 

qualquer tema dentro desse universo esportivo que interessa a um público pode ser objeto 

do jornalismo esportivo e, por outro lado, o jornalismo esportivo feito na mídia, que é sempre 

voltado para o alto rendimento, abordando o futebol e um pouquinho de outras coisas. Então, 

esse é o problema: eu sou o defensor da ideia de que precisamos repensar o conceito de 
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jornalismo esportivo, cada vez mais promovendo, efetivamente, um jornalismo que fale do 

esporte de uma forma total: mostra o esporte profissional, obviamente, (de alto rendimento), 

mas também mostra o amador, o universitário, o esporte que inclui, o esporte que trabalha 

com a terceira idade, com as crianças, o esporte na educação e é essa a militância que venho 

desenvolvendo. 

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 

 

Bastante claudicante, vamos dizer assim, usando uma palavra apropriada.... Vem sendo 

desenvolvida de uma maneira que eu acho que mostra a nossa dificuldade, enquanto um país 

que vai ser sede de uma olimpíada, mas que não é potência olímpica. Então, temos uma 

cultura futebolística e a causa da olimpíada não se mostra de igual força. Assim, tem esse 

problema que, agora que o evento se aproxima, vai aparecer mais, só que enquanto tinha 

uma Copa do Mundo (em 2014) no cenário, a olimpíada praticamente não existia. Mas, 

efetivamente, em primeiro lugar, há uma contaminação do futebol: o filtro do futebol para 

olhar para outras coisas, para comparação, para tentar entender os esportes... o brasileiro tem 

uma tendência natural para o futebol e, praticamente, todos os outros esportes (modalidades) 

são todos olhados a partir desta janela, daí alguns são mais estranhos, mais exóticos, outros 

são mais familiarizáveis, ou próximos por causa disso. Então, há um desafio muito grande, 

quando falamos sobre como pensar o jornalismo esportivo – amplo, total – que possa mostrar 

o esporte de uma maneira mais abrangente, passa por promover a cultura olímpica de outro 

modo, e não focado somente em uma visão de resultado, porque o Brasil, por muito tempo, 

foi o país do futebol e então haviam resultados e, consequentemente, só interessam os 

esportes em que o Brasil aparece bem e aí não se promove uma cultura na qual, às vezes, 

você tem que começar um processo. Então, se não há uma tradição em determinado esporte, 

é preciso um tempo, é necessário participar, ter contato com o(s) atleta(s) melhores que você 

– e para um país que valoriza excessivamente a vitória, isso é muito difícil. Então, tem uma 

série de questões do conceito de olimpíada, que precisam ser melhor trabalhados para que o 

jornalismo esportivo brasileiro faça realmente um jornalismo olímpico de qualidade.  

 

●   Algumas considerações? 

 

Sim, os megaeventos: esse, acho que é um assunto importante, porque é um assunto 

escorregadio – por um lado, o megaevento é uma oportunidade até, por exemplo, 
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democratizar os assuntos ligados à olimpíada, mas por outro, ele traz uma dificuldade, 

porque o megaevento tem uma vocação para o consumo, para o espetáculo e às vezes, por 

exemplo, tem uma Copa, como aconteceu no Brasil e pouco se promoveu o futebol, de uma 

maneira ampla, investindo em escolinhas e democratizando, criando mais perspectiva de 

sociologia esportiva. Então, acaba, que o megaevento fica como uma festa e aqueles agentes 

de sempre ganham muito dinheiro e o país fica com arenas (instalações) ociosas e pouco se 

investia na cultura esportiva. Eu acho que esse é o problema do megaevento: já se errou 

muito na Copa e sempre esperamos que a disseminação de conhecimento e uma postura dos 

agentes e pesquisadores da área de esportes de comunicação contribuam para que na 

olimpíada possamos errar menos e tenhamos um legado maior. 
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ENTREVISTA: Prof. Dr. Felipe Tavares Paes Lopes, professor da Universidade de 

Sorocaba. Realizada em 26 de outubro de 2015, nas dependências do prédio 14  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 

 

Pergunta difícil... vamos lá: jornalismo esportivo, do meu ponto de vista, é aquilo que de 

uma forma geral é dito sobre o esporte nos mais diversos veículos e meios de comunicação. 

Se pegarmos o que está na chamada grande imprensa, hoje em dia, jornalismo esportivo é 

basicamente futebol, porque basicamente é aquilo que tem visibilidade nos meios de 

comunicação. Uma outra questão é aquilo que, na minha opinião, deveria ser o jornalismo 

esportivo. Já que ele é futebol e basicamente se configura como espaço de entretenimento e 

lazer. Evidentemente, do meu ponto de vista, seria interessante ocorrer uma diversificação 

e mais do que isso, houvesse algo além da politização, porque a própria despolitização é 

uma forma de politização – mas seria interessante configurar esse espaço, não só da leveza, 

do entretenimento, mas configurar esse espaço de tal modo para que ele seja utilizado para 

que possamos pensar os significados e as funções sociais do esporte na sociedade 

contemporânea.   

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 

 

Olha... (a pauta olímpica) não é meu objeto de estudo, mas assim, como um leitor que gosta 

de ler (as seções de) esportes, me parece que a mídia, de uma forma geral, vem retratando 

as Olimpíadas como retrata os outros campos sociais, como a política... ou seja, ela retrata 



 
 
 

15 

de forma espetacularizada sem trazer reflexões mais aprofundadas acerca, por exemplo, do 

próprio papel e significado das Olimpíadas. Isso, me parece, que não é colocado em pauta, 

que não é discutido nos meios de comunicação, pelo menos na chamada grande imprensa. 

Então, basicamente, me parece que é isso.  

 

•   Algumas considerações? 

 

Se eu fosse reforçar um pouco o que eu disse, o jornalismo esportivo é um espaço, 

monocultural, aborda um único esporte e além disso, ele aborda o espaço da leveza, de 

construção do lazer, do entretenimento e isso tem efeitos políticos, entre outras coisas, me 

parece que esse tipo de configuração no atual contexto, serve a grupos dominantes; por 

exemplo, quando não há problematização: em um programa esportivo qualquer, de alguma 

forma, dá uma enorme visibilidade a coisas pequenas do futebol, como alguma fofoca 

(especulação) sobre uma possível contratação e esse espaço sendo usado única e 

exclusivamente para isso.  
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ENTREVISTA: Eva Regina Freitas, jornalista e apresentadora das emissoras do programa 

Giro do Esporte na TV Educativa de Campo Grande (MS). Realizada em 05 de novembro 

de 2015, nas dependências do Palácio das Comunicações (Prefeitura de Campo Grande)  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
 

Olha... eu acho que quando se fala em esporte, para mim, é algo que vem desde (quando eu 

era) pequena: sempre gostei do esporte, sempre vivi o esporte, tanto que, na escola eu 

gostava de participar de campeonatos, sempre joguei vôlei, handebol e na minha época, tinha 

queimada e até campeonato de queimada na escola... isso era muito bacana... eu tenho três 

irmãos mais velhos e sempre assistia todos os Jogos com eles, futebol, vôlei. Então, eu acho 

que é uma coisa que veio de família e quando optei pelo (a profissão de) jornalismo, eu não 

tive dúvida: eu queria o jornalismo esportivo e, apesar de ser complicado, por ser mulher, 

quando eu comecei existia isso (estigma): a pessoa já olhar de uma forma diferente, porque 

você quer fazer o esporte: “e essa menina no meio de todo mundo, será que entende mesmo? 

”, então você sentia um certo receio, mas pelo fato de ser mulher, precisa provar (o valor 

profissional) mas sempre digo uma coisa: (no jornalismo esportivo) a mulher não pode errar. 

Se o homem errar, tranquilo... agora, quando a mulher errou, no outro dia vai ser o 

comentário geral. Então, eu acho que isso já pesa mais, é uma responsabilidade a mais, mas 

isso eu vejo como uma coisa boa: porque preciso me esforçar mais... para fazer o (cobertura 

de) esporte tem que gostar... não tem jeito. Eu assisto, se eu não estivesse trabalhando no 

jornalismo esportivo estaria acompanhando do mesmo jeito que acompanho hoje. Então, 

você vai atrás de notícias, você quer saber, quer ficar bem informado, o que está 

acontecendo. O que existe também são muitos jornalistas, por exemplo, aqui em Campo 
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Grande, que não fazem o esporte, fazem o futebol. Eu não... me interesso por todas, ou 

melhor, são várias as modalidades esportivas. Então, no meu dia a dia, eu busco sempre. 

Gosto do futebol, sempre fui apaixonada pelo futebol, mas acima de tudo, sou apaixonada 

pelo esporte. Eu gosto de acompanhar o máximo que eu puder, mas, é lógico: ninguém sabe 

tudo de tudo. Quando faço uma matéria sobre determinada modalidade e alguma coisa 

(prática esportiva) que está começando eu sempre vou perguntar... e uma coisa que sempre 

falo: “pergunte, não tenha vergonha de perguntar, porque ninguém nasceu sabendo”. Então, 

em um esporte novo, “como funciona?”, “como é que marca ponto?”, “quais são os 

principais lances?”; precisa perguntar... se não sei, eu vou perguntar mesmo. Eu acho que 

(assim) você está vivendo o esporte, fazendo o que gosta, é muito mais legal. No (jornalismo 

de) esporte, você pode criar, você pode inventar... principalmente na TV... porque o esporte 

dá mais liberdade, de ser criativa, de sair daquele (formato) fechadinho de jornal: da matéria, 

off, passagem, sonora... você pode fazer diferente, como gravar uma abertura, pode fazer 

uma brincadeirinha... mas deve caprichar na edição – acho que a edição é tudo – quando 

você tem um trabalho bem produzido: uma reportagem bem feita com uma boa edição aí é 

excelente. É um trabalho em equipe: precisa estar bem sintonizada, por exemplo, quando eu 

saio, eu já sei, olho para o cinegrafista, ele já sabe e também me dão ideias: “você poderia 

fazer isso...”, “você poderia fazer aquilo...”. Você precisa trocar ideias, daí eu digo: a 

reportagem é um trabalho que se faz em equipe, você deve sempre estar em sintonia um com 

o outro: “quero uma imagem de sol quente”, não adianta pedir uma imagem qualquer de sol 

sem ter falado antes com o cinegrafista... poder falar o que eu quero e também ouvir(-lo), 

isso é muito bacana, porque muitas vezes, eles tem muitas ideias boas e a equipe tem ideias 

bacanas... se você ficar fechado em seu mundo, você acaba fazendo aquela coisa (trivial), 

aquele “arroz com feijão”. Por exemplo, em uma partida de futebol você não vai falar (na 

reportagem de campo) que “no primeiro tempo aconteceu um lance...”, vamos tentar fazer 

uma brincadeirinha: vamos pegar o público, o pai do jogador que estava ali e tentar ouvir 

alguma coisa ou então, vamos ouvir a vida do árbitro ou da pessoa que dirige a maca... tentar 

ver outros lados e tentar humanizar também e não ficar presa a um assunto... você abranger 

várias pautas que podem surgir dentro daquela reportagem que você foi fazer.  

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
 

Eu acho que para quem começa vivendo... quem faz o jornalismo esportivo, já começa a 

falar em olimpíada muito antes... terminou uma e a próxima (2016) vai ser no Brasil, já 
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começamos a pensar em como vai ser...  Eu gosto muito das categorias de base: gosto muito 

de saber como os nossos atletas estão. Aqui em Mato Grosso do Sul temos um judô forte, 

uma das coisas que eu gosto de dizer, porque tudo começou na base, um trabalho que 

começou há muitos anos. Então, isso é bacana de você acompanhar como está a nossa base 

não só no judô, em várias modalidades... saber como está. Então eu acho que você começa 

um bom trabalho por aí, ainda mais com uma Olimpíada vindo para o Brasil. Daí, tentamos 

buscar não só o lado do atleta, mas “como é que está a expectativa?”, “quem vai assistir?”, 

“como é que fica?”. Isso incentiva muito o esporte e percebemos que toda vez quando, 

principalmente, o Brasil consegue bons resultados. Então você vai lá (entre) as crianças, 

adolescentes e (isso) incentiva bastante a prática esportiva e sabemos que, não só o(s) 

atleta(s) de alto rendimento, mas também tem o esporte como lazer e sabemos os benefícios 

que isso traz para a saúde. Então, é muito importante esse incentivo ao esporte. Começamos 

a trabalhar a Olimpíada assim, eu acho, vendo como ela movimenta todo o país: é no Rio 

(de Janeiro), mas vai respingar uma coisa para cá, por exemplo, alguém vem para o Rio (de 

Janeiro) mas vai querer conhecer Bonito, vai querer conhecer o pantanal (sul-mato-

grossense)... então alguma coisa vai movimentar também e são inúmeros os benefícios: é o 

incentivo ao esporte, a economia do país. Percebendo esses benefícios, fico muito feliz, 

orgulhosa de ver crianças, de ver bons resultados nas categorias de base... sou apaixonada 

pelas categorias de base, porque é o futuro do nosso esporte que está em jogo. 

 

●   Algumas considerações? 
 

Eu acho muito bacana o esporte aqui em Mato Grosso do Sul: o rúgbi, o futebol americano, 

como tem crescido... aqui temos uma equipe de futebol americano que foi disputar um 

campeonato paulista como convidada e chegou em uma final, perdeu a final. Então é 

importante dar outras opções de esportes também, porque muitas pessoas nem sabem que 

tem (aqui); acham que devem ir para os Estados Unidos para ver uma competição de futebol 

americano, mas não! Tem aqui, eles jogam aqui (Campo Grande) também! Então, são várias 

modalidades... é um desafio: a primeira vez que fui cobrir futebol americano, eu não entendia 

nada. Eu fui lá e assim vai perguntando “como é que funciona?”, “como é que são os 

pontos?”. O rúgbi também, achei bem bacana, eu pergunto bastante e eu acho que o 

jornalismo é isso. Também deve pensar bem do outro lado, quem é o nosso ouvinte, tanto 

no rádio como na TV, porque às vezes, vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas 

eu vou perguntar porque o telespectador está em dúvida, então não posso pensar em mim... 
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eu tenho que pensar naquela pessoa que está ouvindo, naquela pessoa que está assistindo, 

explicar o máximo que eu puder. Na TV é mais fácil por causa da imagem, então quando eu 

falo de fazer o touchdown, quer dizer, mostrar como que ocorre o touchdown, que é o ponto 

máximo (no futebol americano); e aí na (emissora de) rádio, você deve explicar um pouco 

mais, mas tem que explicar, porque você quer deixar o ouvinte informado e não ficar com 

aquela dúvida “o que a pessoa falou com isso?, o que quis dizer com isso?”. Então, o máximo 

que você puder explicar... é lógico, não vai dar para ficar com uma entrevista de três horas... 

mas dá para você resumir e explicar direitinho como funciona e eu acho que talvez a mulher 

pergunta mais, eu tenho essa impressão, por ser jornalista, a mulher, às vezes, não tem 

vergonha de ir perguntar; ela vai e pergunta mais... às vezes, o homem tem um certo receio 

de que “eu sei... tenho que saber de tudo”.... e o que eu falei: pesa um pouquinho mais, ela 

não pode errar... principalmente no rádio, quando eu estou fazendo uma reportagem de 

campo, sou a única mulher (da equipe) e acredito que sejam poucas as mulheres (repórteres) 

no país. Apesar de ter que provar muita coisa, mas hoje (a questão profissional) está mais 

consolidado: as pessoas já veem melhor, não com o mesmo olhar de “essa menina no meio 

de toda a galera”. É um trabalho que eu gosto muito e esporte é assim: você trabalha com o 

que você gosta e aí sempre vai fazer bem feitinho e vai sempre se interessar, querer estudar, 

estar se atualizando... eu fiz minha pós-graduação em Jornalismo Esportivo. Não quero parar 

por aqui, também quero fazer cursos de atualização... não só para o Jornalismo, mas em 

todas as áreas é importante... estar sempre se atualizando, sempre buscando novos 

conhecimentos. 
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ENTREVISTA: Prof. João Jair Sartorelo, professor titular da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. Realizada em 05 de novembro de 2015, nas dependências do estádio Pedro 

Pedrossian (Morenão), campus Campo Grande.  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
 

O jornalismo esportivo, hoje, é o que atrai toda a mídia nacional, em razão da Copa do 

Mundo no ano passado (2014) e da olimpíada que será no ano que vem (2016), e é uma 

matéria de interesse nacional: ela envolve todos os setores da sociedade brasileira – desde o 

mais pobre ao mais rico, o mais influente ao menos influente. O desafio da mídia para cobrir 

um evento olímpico deve ter um caráter idôneo, não pode ser levado por emoções e deve ter 

um senso crítico: ele não pode simplesmente criticar por criticar, ele deve apresentar os 

motivos das críticas e também dos elogios. No momento, há uma confusão: existem pessoas 

que fazem uma análise diferenciada entre esporte, desporto e atividade física... o importante 

é o ser humano se movimentar, praticar qualquer tipo de atividade. (As instalações do) 

Morenão é um estádio antigo, que foi construído na década de (19)70, quando não existiam 

as exigências de acessibilidade, nem as exigências do corpo de bombeiros... então, hoje, ele 

é um estádio ultrapassado e que, para se adequar e realizar grandes eventos esportivos, é 

necessário oferecer as condições de segurança, de acessibilidade, de conforto ao público e 

aos jogadores, coisas que ele não possui. A nível local, o estádio é de excelentes condições, 

para o nível do futebol no Estado (de Mato Grosso do Sul), mas para abrigar Jogos de nível 

nacional, ele hoje não tem as totais condições para proporcionar um bom espetáculo para os 

jogadores e para o público. Em Campo Grande, não existe um planejamento para daqui há 

alguns anos. O que existem são pessoas que tem interesse em fazer alguma coisa planejada 
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mas obtém não tem apoio de nada. É o atleta autodidata, ou pai do atleta ou é algum benfeitor 

que aparece para auxiliar essas pessoas, mas que não tem condições de levar um projeto 

grande para frente. 

 

•   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
 

A mídia, como eu disse no início, ela é levada por emoções: tem pessoas que se empolgam, 

tem pessoas que não se manifestam e eu acho que está tudo errado, mas se vai dar errado e 

não deixar legado nenhum... acontece que todo evento esportivo sempre deixa um legado: 

seja bom ou ruim, mas deixa um legado. Hoje há um trabalho da grande imprensa para os 

Jogos Olímpicos de 2016: há uma preocupação muito grande com a segurança, com as 

condições dos locais dos Jogos e com a qualidade dos serviços prestados. Eu acompanho 

diariamente o noticiário nacional e vejo com satisfação essas informações hoje (novembro 

de 2015) são manifestadas na imprensa nacional.  

 

•   Algumas considerações? 
 

Planejamento: até mesmo na Academia (UFMS), em termos de gestão e execução, tudo que 

não é planejado acaba em fracasso. Isso implica que a preparação deve ser feita com muito 

tempo de antecedência, anterior ao evento, não em cima ou próximo dele, para que não 

tenhamos decepções no momento da competição. 
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ENTREVISTA: Arthur Mário Medeiros Ramalho, jornalista e radialista da Rádio Cultura 

AM 6802. Realizada em 25 de novembro de 2015, nas dependências da emissora.  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
 

Bom dia! É um prazer imenso recebê-lo aqui na Rádio Cultura de Campo Grande (MS). 

Olha, na minha visão, o Jornalismo Esportivo, ele é, dentro de todas as editorias, 

primeiramente... diria que seria uma grande escola. Eu acompanho alguns casos de grandes 

profissionais que inclusive migraram: tiveram início de sua carreira profissional no esporte 

e depois partiram para outras editorias. São muitos e muitos cases do jornalismo brasileiro, 

seja no rádio, seja na televisão ou até mesmo no impresso: o Faustão (Fausto Silva) é um 

caso; eu era menino, no interior do estado (MS) e, na despedida do Pelé, eu guardei as 

matérias (3 páginas) do jornal O Estado de S. Paulo; eu era office boy e queria o Estadão que 

chegava dois dias atrasados em minha cidade, Nova Andradina, aqui no interior do estado 

(MS). Quem lia o jornal primeiro não era o chefe... era eu, de bicicleta... e eu guardei a 

(matéria) “Despedida do Pelé” e aí, depois, adulto, já em Campo Grande, aí olhando a 

assinatura, quem é que foi o repórter que cobriu para o Estadão a despedida do Pelé pelo 

Santos, no jogo contra a Ponte Preta? Na matéria assinada: Fausto Silva, um cara que está 

hoje na televisão. Depois eu conheço o trabalho do Fausto com o Osmar Santos, que é uma 

das grandes referências para mim; ele com o Osmar na Jovem Pan (AM 620 - São Paulo), 

                                                
2 A emissora Cultura migrou para a frequência FM (92,3 MHz) e mudou de nome em 2018 para Rádio 
Hora. 
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depois Rádio Globo de São Paulo (AM 1100) e Excelsior (AM 780 - São Paulo, atual CBN); 

ou seja, o rádio – jornalismo esportivo, no meu ponto de vista, o Jornalismo Esportivo no 

Rádio, ele é um verdadeiro caça-talentos para o jornalismo brasileiro... quantos jovens 

iniciaram no rádio esportivo, inicialmente, pela paixão; aquele mundo bacana... de ouvir 

grandes emissoras em uma cidade do interior e se sentiram atraídos para o Jornalismo 

Esportivo: às vezes a vaidade falando, às vezes a paixão falando... e, na verdade, essa grande 

escola de Jornalismo, que é o Rádio Esportivo, ela tem muitos e muitos casos que você pode 

verificar na Grande São Paulo – vamos pegar (o estado de) São Paulo como referência, que 

é a cidade com que nós, do Mato Grosso do Sul, temos uma ligação muito forte, como 

referência e como escola. Então, o jornalismo esportivo, além de ser essa grande escola, ele 

também é o espaço de muita realização humana: eu que, jamais imaginei, por exemplo, que 

pudesse viajar o mundo. Eu viajei o mundo e tive oportunidade de acumular tanto 

conhecimento, tanta informação nova nas viagens, carimbando (meu) passaporte (pelo) 

mundo afora, que, se eu estivesse em outra área da Comunicação, certamente, eu não teria 

tido essa oportunidade de conhecer várias e várias culturas – América do Sul, Europa, Ásia. 

Então, há essa outra característica e, o jornalismo esportivo, ele dá uma bagagem 

diferenciada: eu passei por redação de jornal em um período muito curto, com outros colegas 

de redação e enfim, até hoje, com mais de trinta anos de (experiência em) rádio. Hoje, por 

exemplo, além do esporte, eu apresento um programa matutino, o programa principal do 

jornalismo da rádio (Cultura AM 680), das 6:50 às 8:30 (horas) da manhã, que é o programa 

RC 360, uma equipe de pelo menos, quatro pessoas, às vezes cinco pessoas. O jornalismo 

esportivo me deu uma capacidade de improvisação, de análise, de conjuntura, enfim, 

imenso! Às vezes, quando há a necessidade, além de dar a notícia, de checar bem a fonte, 

de ir na agilidade do rádio... naquela velocidade, da necessidade... como agora pela manhã 

(25/11/2015), dar a informação da prisão do empresário José Carlos Bumlai, que teve 

negócios no Mato Grosso do Sul e acabou de ser preso pela operação Lava a Jato (da Polícia 

Federal) em um hotel em Brasília – toda a improvisação do rádio esportivo (foi útil) além 

de dar a notícia, enfim, de improviso, sem texto, sem notebook na mão... a agilidade de 

memória, com dados, com informações, que (a experiência com) aquele jornalismo 

esportivo, da velocidade, do texto leve e enxuto, enfim, (me) permite. Então, o jornalismo 

esportivo, para mim, além da realização humana, é a verdadeira escola do repórter esportivo 

que eu fui, do narrador esportivo que eu sou, nos dias de hoje, me permite até por informação 

de outros colegas e eu, que em alguns momentos fiz televisão e, essa possibilidade que o 

jornalismo esportivo me deu, quando fiz televisão, em períodos curtos, até porque meus 
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diretores de televisão sempre, após a apresentações, debates; teceram alguns comentários, 

alguns elogios pela performance, pela desenvoltura... Então, o Jornalismo Esportivo, ele é, 

acho que, diferente de tudo de uma redação: os setoristas da polícia, os setoristas da política, 

do meio-ambiente, de cidades do interior; e um outro aspecto do jornalismo esportivo: 

quando você pode mostrar ao seu público – ouvinte, leitor, telespectador – o esporte mexe 

com o ser humano nas suas emoções, na sua possibilidade imensa do sentir, não só pelo time 

que torce, mas pelas histórias maravilhosas que você pode contar dentro do mundo do 

esporte; sejam dirigentes, sejam atletas, enfim, através das regras dos esportes, das 

modalidades esportivas, você trabalhando bem, focar na questão educação, principalmente, 

do jovem, do adolescente, porque o esporte educa... qualquer modalidade esportiva educa... 

afora, essa violência imensa que a (Rede) Globo coloca no ar aqui no Brasil, o UFC 

(Ultimate Fighting Championship, uma das modalidades do MMA – artes marciais mistas), 

enfim, essas lutas, que na verdade são verdadeiros combates que deseducam a criança, o 

jovem e o adolescente, aliás, fomenta, é uma apologia à violência. Afora isso, qualquer 

modalidade esportiva é um grande espaço de formação de cidadãos, de exercício da 

cidadania. O bom jornalismo pode, na sua cobertura, sempre estar focando também esse lado 

educacional: principalmente os jovens, as crianças, os adolescentes, do exemplo que o 

esporte dá na formação do futuro cidadão.  

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
 

Olha... pergunta bem legal... por exemplo, nos anos (19)90, nós, do jornalismo do interior, 

nós do rádio esportivo, enfim, tínhamos uma facilidade muito maior na cobertura dos 

eventos internacionais. Eu cobri, nos anos (19)90, duas copas do mundo, em parceria com a 

emissora local, de Campo Grande com a equipe do Sistema Globo de Rádio, a equipe do 

Osmar Santos, cuja cobertura tinha produtos: boletins, jornada esportiva, mas de lá, também, 

do evento, utilizando o canal da própria (rádio) Globo ou via LP (linha privada) – telefone, 

não era telefone celular ainda, havia a possibilidade de cobertura, no mínimo, dois ou três 

jornalistas de rádio aqui de Campo Grande (MS): eu, Rui Pimentel, Pereira Guedes, Pierre 

Adri – fazíamos cobertura de eventos internacionais – Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, 

enfim, Copa América de futebol. Houve uma transformação e uma dificuldade imensa: está 

muito mais difícil hoje para o rádio do interior do país (Brasil) em função dos direitos, dos 

custos e das dificuldades... a cobertura dos Jogos Olímpicos, por exemplo, eu cobri as 

Olimpíadas de Londres não credenciado oficialmente porque eu perdi o prazo... Para essas 
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Olimpíadas aqui no Brasil, o meu credenciamento foi negado! Então, nós vamos, para a 

cobertura, buscar uma parceria com uma grande emissora, com uma rede nacional e tentar 

uma cobertura paralela, não credenciada, por exemplo, para focar os nossos atletas de Mato 

Grosso do Sul em diversas modalidades esportivas. Então, hoje, a atleta olímpica de Mato 

Grosso do Sul, vamos pegar a Talita Antunes, daqui, da cidade de Aquidauana, do Pantanal 

(sul-mato-grossense), nosso grande talento, olímpico, hoje, é ela, pelo Vôlei de Praia... e 

tentar relembrar outros atletas olímpicos que nós tivemos: Elenilson da Silva, que foi 

medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 1999-2000, se 

não me engano; ele deixou de correr e hoje mora na fronteira entre Brasil e Paraguai, na 

cidade Bela Vista. É tentar construir neste mundo olímpico, de atletas olímpicos, que estarão 

lá como a Talita e outros que já estiveram, como o nosso medalhista de ouro do hipismo, 

aqui da cidade de Tacuru, também fronteiriça com o Paraguai, que esteve na última 

olimpíada, em Jogos Panamericanos, com uma alta performance. Nós temos o Zequinha 

(José Luís) Barbosa, de Três Lagoas... com Andradina, (cidade que faz a) divisa com o 

estado de São Paulo, um atleta olímpico histórico nosso. Ou seja, no caso da nossa emissora 

(Rádio Cultura AM Campo Grande - MS), um ambiente olímpico com a equipe de esporte, 

para que, minimamente, em cadeia com alguma rede nacional, mostrar aos nossos ouvintes 

o que vai ser as Olimpíadas (no Rio de Janeiro). Então, a nossa cobertura é nesse sentido. 

Agora, fica uma certa preocupação, cada vez mais, com esse país continental, com o 

tamanho que é o Brasil, que as coisas, “esportivamente” estejam acontecendo somente a 

nível de São Paulo e Rio (de Janeiro). Esse é um grave problema do nosso país: quem manda 

é São Paulo e Rio (de Janeiro)... o interior do país nem sempre, com algumas exceções, do 

(estados das regiões) nordeste, no sul, enfim... não só nessa pauta esportiva, mas de um 

modo geral. Nós somos reféns das grandes redes e da centralização das comunicações de 

São Paulo e Rio (de Janeiro)... então, ficamos um tanto preocupados: gostaríamos de estar 

lá, credenciados oficialmente; vamos ter que fazer uma “cobertura pirata”, como o meu 

mestre e guru Josino Theodoro (da Silva) dizia – quando não estamos credenciados, vamos, 

na base da pirataria, tentar suprir as informações para os nossos ouvintes. 

 

•   Algumas considerações? 
 

Eu sempre digo, até porque dirijo e também dirigi e já lancei profissionais no mercado, uma 

frase comigo assim, para alguém que quer uma oportunidade no rádio, a primeira pergunta 

que eu faço é a seguinte: você ouve rádio? E que emissora de rádio que você ouve? Para 
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mim, a grande escola do jornalismo esportivo, para aqueles que não tiveram oportunidade, 

como eu, de cursar uma faculdade de Comunicação Social é ouvir... ouvir os bons, as 

grandes emissoras de rádio, enfim. Então, a questão do improviso, eu lidei com uma 

facilidade tamanha por conta da minha paciência e do prazer que eu sempre tive de ouvir 

rádio. Sempre, desde a minha infância, o rádio foi uma tecnologia muito presente, nasci em 

uma fazenda aqui no interior do estado (MS) e o rádio sempre foi muito presente e, depois, 

na adolescência, na juventude. Quando me mudei para Campo Grande e comecei a trabalhar 

em rádio, na área de produção, na área comercial, eu trabalhei muito próximo, seria um 

jovem produtor na área do esporte: fazia reserva de hotéis para a equipe, comprava 

passagens... Varig, Vasp... fazia pedidos de linhas de transmissão pela Embratel... e 

acompanhava essa equipe cobrindo o Operário (Futebol Clube) e (Esporte Clube) Comercial 

de Campo Grande no Campeonato Brasileiro. Então, além de ouvir a minha emissora, eu 

também escutava muito as outras emissoras; e quando fui lidar com o improviso, para mim, 

a grande escola, como repórter de campo, foi a oportunidade ficar ao lado de grandes feras. 

Aquele campeonato brasileiro, dos anos (19)70 e (19)80... o campeonato nacional, que era 

mais justo – que era um calendário real e verdadeiro – inclusivo e não um calendário 

excludente, hoje, que a Globo, que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) impõe a 

todo esse país continental. Então, você tinha, um campeonato nacional, numa quarta-feira, 

o Comercial jogando em casa, no domingo, o Operário, sempre jogando (em casa) ou 

jogando fora. Então, o improviso à beira de campo, convivendo com grandes personalidades, 

eu tive verdadeiras aulas, com grandes profissionais do rádio esportivo de todo o Brasil, em 

que o improviso deles ia facilitando além daquela minha cultura auditiva, de ter sempre 

diante do fato, das jogadas, dos acontecimentos, a possibilidade de elaborar questionamentos 

e perguntas minimamente inteligentes e de interesse (público), até porque eu também joguei 

futebol, quando era jovem, futebol amador, futebol varzeano... então, a linguagem da bola, 

eu já tinha, por conta de toda essa vivência, então improvisar nessa área, foi muito prazeroso 

e não tive muitas dificuldades.  

Eu vejo uma transição, o fechamento de um ciclo em São Paulo: tem toda uma escola que 

está sofrendo algumas agressões, algumas mudanças. E vejo, principalmente, na televisão o 

jornalismo esportivo um tanto quanto agressivo, em que as pessoas vão perdendo a isenção 

– o pessoal fica colocando o cronista, o jornalista com o time que torce e acho que isso não 

é legal, enfim... eu acho que a sua geração pode estar recuperando um pouco essa questão 

da isenção e ao mesmo tempo, estabelecer em São Paulo, a grande metrópole brasileira, um 

olhar: São Paulo precisa olhar para o Brasil. O que sobra lá, falta pelo país afora, em termos 
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de calendário de futebol, de disseminação de propostas, de conceitos, dentro do próprio 

futebol – porque o Jornalismo Esportivo pode mudar isso que aí está, um Jornalismo 

Esportivo mais crítico, mais investigativo, com um olhar brasileiro e não apenas e tão 

somente São Paulo e Rio (de Janeiro) comandando tudo e esquecendo o resto. 
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ENTREVISTA: Prof. Dr. Pascoal Luiz Tambucci, professor do Centro de Práticas 

Esportivas da USP (CEPEUSP). Realizada em 23 de março de 2016, no campus Cidade 

Universitária.  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
 

Bem, o jornalismo esportivo, tem a preocupação de trabalhar notícias do esporte, e quando 

falamos desse assunto, também da própria modalidade esportiva: o que é, por exemplo, o 

futebol, o que é o voleibol, o que é o judô? O que tem por trás dessas modalidades, em que 

todas as modalidades olímpicas, mais de 40 modalidades que, de certa forma, podem suscitar 

interesses tanto do cidadão comum como daquele que se especializa em uma das áreas, que 

pode ser a Comunicação, pode ser a Educação Física, pode ser o Esporte ou com relação a 

uma empresa que está preocupada em promover atividades de entretenimento. Então, o 

jornalismo esportivo tem que abarcar muitas questões relacionadas ao esporte, de uma 

maneira geral, porque o esporte tem forte apelo. Hoje, diferente de umas duas ou três 

décadas, o esporte está muito marcado na cultura brasileira: hoje o cidadão comum tem 

muito mais chances de praticar uma atividade física ou um esporte predileto porque isso já 

está fazendo parte de nossa cultura; não que no passado não fizesse, mas agora está muito 

mais flexível, aberto, se encontram incentivos em diferentes lugares – e o jornalismo 

esportivo ele não deve apenas focar o esporte de rendimento, que são essas modalidades que 

ficam em evidência na mídia e que revelam grandes atletas e também grandes marcas que 

se apropriam do atleta para vender seus produtos – como também atender um esporte 

amador, educacional que atua na formação do cidadão comum. Quando se fala “esporte”, 

no caso do jornalismo esportivo, parece que há algo relacionado só mesmo àquilo que é o 

esporte, que é a competição, mas no fundo existem objetivos muito diferentes: o esporte 
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pode ser praticado com objetivos de rendimento, que é vencer grandes campeonatos, como 

também pode ser praticado com a intenção de melhorar a qualidade de vida, da condição 

física ou até aumentar a disciplina no dia a dia, porque o esporte tem regras e uma série de 

características que favorecem. Então, dentro dessa explicação “jornalismo esportivo”, eu 

poderia resumir dizendo que o esporte tem forte apelo e em volta do esporte, existem 

inúmeras atividades que, de certa forma se espelham no esporte, como fazer uma atividade 

de recreação como uma ginástica. Não é esporte, mas indiretamente, quem vai fazer ou quem 

aprecia a ginástica, acaba entendendo que essa atividade leve a pessoa a viver um momento 

esportivo. Então, o jornalismo esportivo pode trabalhar não só o rendimento, que é aquilo 

que vemos na mídia, mas também pode trabalhar as atividades físicas e esportivas, que está 

muito mais próximo da sociedade de uma maneira geral.  

 

●   Como está sendo desenvolvida a pauta olímpica no Brasil? 
 

Essa é uma resposta difícil. Eu vou tentar dar uma ideia daquilo que eu vejo, como se percebe 

ao se comparar o Brasil com outros países que tiveram oportunidade de sediar uma etapa 

dos Jogos Olímpicos, considerado como um dos eventos mais importantes do mundo, pela 

mobilização que se dá em relação aos cinco continentes, aos diferentes países, ao que 

propicia em relação à economia, à cultura de um país, porque a oportunidade de sediar faz 

com que o país se mostre e ao mesmo tempo, permite também que outras culturas venham 

ao Brasil, para partilhar características daqueles que vieram para apreciar a cultura brasileira, 

vieram assistir ao vivo a edição dos Jogos Olímpicos. Então, existem muitas contribuições 

que uma edição de Jogos Olímpicos traz para um determinado país. Muitas vezes, como já 

disse o renomado [Miquel de] Moragas [Spà], um professor [catalão] consagrado pela 

Europa e que também é jornalista, que “os Jogos Olímpicos, para muitos países, é a única 

oportunidade de se mostrar para o mundo”, em função da grande abrangência, da cobertura 

que se dá. Então, muitos países, por meio de suas cidades, se candidatam porque é uma 

oportunidade de mostrar a sua cultura, seu povo, suas características e muitas outras 

questões. Para fazer uma análise daquilo que o Brasil está fazendo, é preciso considerar, o 

que foi feito por outros países: alguns fizeram trabalhos que são marcantes, de forma positiva 

e, claro, sempre tem coisas negativas – e o Brasil também vai passar por isso. Então, algumas 

coisas são extremamente positivas e outras são negativas, mas isso faz parte do dia a dia de 

qualquer tipo de empreendimento, de qualquer tipo de evento, de qualquer tipo de situação 

do dia a dia e no Brasil sempre haverá essa questão. Eu sempre me lembro de um grande 
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exemplo, que foi a edição dos Jogos de Barcelona [em 1992], que é considerada uma das 

mais importantes e uma das mais marcantes das edições da era moderna, desde 1896, porque 

a mobilização feita na Espanha, principalmente em Barcelona, foi tão grande que na 

realidade, o povo queria a edição dos Jogos Olímpicos – e isso não se vê aqui no Brasil. 

Deve-se respeitar, por exemplo, o tamanho do Brasil em relação à Espanha, a tradição do 

Brasil, com relação a eventos de grande repercussão: hoje, um dos eventos mais importantes 

talvez seja a Formula 1, que dá uma visibilidade muito grande para o país, mas o nosso 

Brasil ainda não tem uma tradição de fazer grandes eventos internacionais, como os países 

da Europa – fazer uma comparação não é fácil, mas vale a pena dizer que “o povo de 

Barcelona queria a realização dos Jogos” e aqui, essa percepção pela mídia, pelos 

comunicadores, a partir daqueles que trabalham no sentido de promover os Jogos no Brasil, 

ainda não está tão marcada neste momento do final do mês de março [de 2016] até se 

concretizar na realização marcada para [o mês de agosto]. Então, se percebe que em outros 

lugares, de acordo com a proximidade do evento, a sociedade já estava mobilizada, no 

sentido de aproveitar e falar sobre o evento, de ficar na expectativa da realização desse 

evento, de discutir da mesma maneira que se fala nos bares sobre uma partida de futebol; a 

ideia era que isso também estivesse acontecendo em relação às diferentes modalidades 

representada por atletas brasileiros – e nós temos muitos campeões, temos muitos valores, 

muita gente importante. Essa questão da receptividade do evento em si, ainda está a desejar, 

mas entendemos que com o tempo, isso irá se consolidar em função da própria característica 

do Brasil, pelas dimensões que ele tem. Então os Jogos estão sendo noticiados, mas com 

muito pouca informação sobre infraestrutura, aspectos culturais do Brasil, que já poderiam 

ser trabalhados para vender uma imagem que, talvez, mostre mais os valores da cultura 

brasileira, a exemplo de outros países, isso permitiria que pessoas que tivessem expectativas 

de vir ao Brasil para assistir aos Jogos, as informações sobre as cidades brasileiras com 

características marcantes, talvez isso incentivasse mais ainda a divulgação de forma 

internacional, mais abrangente pelos continentes, em outros países e, evidentemente, 

notícias mais positivas. 

 

●   Algumas considerações? 
 

Eu entendo que há muitas questões que podem ser discutidas, abordadas, em relação a essa 

perspectiva. O que se percebe, ainda que falte uma conexão um pouco mais trabalhada entre 

as instituições do governo e aqueles que trabalham diretamente na realização da 
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disseminação do esporte de uma maneira geral: lazer e atividades físicas. Hoje, temos um 

ministério dos Esportes e secretarias estaduais e, nos mais de 6.500 municípios, com a 

responsabilidade de promover e fortalecer os esportes, respeitando as limitações, com vista 

à promoção da atividade física, da atividade esportiva, a partir de um uso melhor do lazer. 

Ou seja, fazer com que a população participe mais dessas atividades, visando um benefício 

comum: uma melhor qualidade de vida para todos. Então, esse tipo de foco que está dentro 

das políticas públicas do país, precisa ser um pouco mais aprimorado, com sinergia: embora 

possamos ver muitas iniciativas e esforços em relação à promoção das atividades físicas e 

esportivas, que possa se concretizar a altura do que podemos trabalhar.  
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VISITA TÉCNICA AO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL: visitação às dependências 

da instituição em 17 de maio de 2017. Reunião com os jornalistas Cláudio Motta (CM), 

diretor de Comunicação do COB; Christian Dawes (CD), diretor de Atendimento à 

Imprensa; e Adriano Winckler (AW), editor do site do COB.  

 

Cláudio Motta (CM): Olá, Carlos, é um prazer estar aqui com você, poder estar aqui 

passando a nossa experiência e nosso trabalho aqui, tendo o site do COB como personagem 

de sua tese de doutorado, que nos orgulha muito.  

 

Christian Dawes (CD): Carlos, eu sou o Christian, sou o responsável e o supervisor de 

relações com a imprensa – e o site do COB é um local onde inserimos muitas notícias, 

antigamente como releases e os releases estão diminuindo um pouco – a gente para o site do 

COB, então ele também contempla também o público jornalista, a imprensa.  

 

Adriano Winckler (AW): Bom, primeiro é um prazer que você tenha vindo até o COB para 

a gente falar do trabalho da comunicação, especificamente sobre o site e estamos à 

disposição para ajudar.  

  

●   A quem se destina as notícias veiculadas no sítio do COB? 
 

CM: Na verdade, o site é um grande portal do Comitê Olímpico do Brasil que tem vários 

propósitos. Um deles, obviamente, é o conteúdo jornalístico; é fazer chegar as notícias do 

esporte, de todas as modalidades que a gente conseguir [divulgar] ao alcance do torcedor 

brasileiro, do fã do time Brasil [atletas do COB]. Além desse conteúdo jornalístico, o site 
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tem um compromisso muito grande com transparência: o Comitê Olímpico do Brasil recebe 

dinheiro público através da Lei Agnelo Piva e existe uma preocupação muito grande da 

entidade em dar transparência ao uso desses recursos, com a publicação de relatórios anuais; 

também no que tange as licitações que são feitas através do site do COB e todo tipo de 

satisfação pública que o COB pode dar através desse seu portal, que é o site. Especificamente 

falando sobre o conteúdo jornalístico, nós não temos a pretensão de brigar com UOL, com 

os grandes portais de internet, com UOL, com o Globoesporte.com, com o Terra, com o IG 

– e nem, muito menos, com blogueiros especializados em determinadas modalidades. A 

nossa preocupação é, primeiramente, ser um canal de divulgação das ações do Comitê 

Olímpico do Brasil em prol do desenvolvimento do esporte e também, estender essa 

possibilidade às notícias das confederações brasileiras olímpicas; então, de certa forma, um 

local onde o público – fã dos esportes, os jornalistas que cobrem o esporte, as próprias 

confederações e também patrocinadores que investem no esporte olímpico tenham uma 

informação como referência. O nosso principal compromisso com essa informação é a 

credibilidade, é fazer chegar nesse público que é um pouco diverso, incluímos fontes, 

torcedores, patrocinadores, governos – no caso, o Ministério dos Esportes, por exemplo; e 

sobretudo, imprensa, uma fonte altamente confiável de informação: o que você vai ler no 

site do COB é digno de ser confiável; nós não publicamos notícias infundadas ou 

tendenciosas ou que tenha outro viés que não seja [senão] prestar informação à sociedade. 

Essa é a principal característica jornalística do site do COB. Além das notícias, nós também 

oferecemos fotos de altíssima qualidade dos eventos que o COB participa, com fotógrafos 

da mais alta linha do fotojornalismo brasileiro; então, também é mais um serviço a mais que 

prestamos, nesse caso, para a imprensa poder ter um material de qualidade e gratuito, pois 

uma coisa complementa a outra.  

 

CD: eu acho que o Cláudio [Motta] tocou num ponto importante: a gente fornecer textos e 

fotos para a imprensa; a minha parte é mais a imprensa. A gente vive, no Brasil, uma 

monocultura do futebol, que dificulta até a captação de patrocínio e visibilidade para outras 

modalidades. Como Comitê Olímpico do Brasil, a gente quer formar uma cultura mais 

ampla: de consumo, de esportes, de valores olímpicos dentro dos jornais, dos veículos de 

comunicação. O nosso trabalho, principalmente em eventos: Jogos Olímpicos e Jogos Pan-

Americanos, a gente funciona como uma agência de notícias e fotos. Hoje em dia, nos Jogos 

do Rio [de Janeiro], por ser no Brasil, muita imprensa brasileira cobriu os Jogos, a gente 

teve muita credencial para espalhar, era obrigatório cobrir. Mas lá atrás, era bem difícil 
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colocar uma matéria de Jogos Pan-Americanos dentro dos jornais: o pessoal não tinha equipe 

para isso e não enviava pessoas para fora; então a gente começou um trabalho há muito 

tempo, de fornecer esse tipo de informação gratuita. 

 

CM: A primeira experiência foi em 1996; nós nem estávamos aqui, mas a primeira 

experiência de produzir notícias e distribuí-las para os jornais e a todos os veículos de 

comunicação foi em Atlanta em 1996. 

 

CD: A partir de 1999, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, a gente entra e amplia esse 

conceito: forma uma equipe, como uma agência com jornalistas dos grandes veículos; a 

gente contrata [profissionais] para o período dos Jogos especificamente – e fornece de graça 

um material – que, a partir dali começa a formar uma cultura que vai se desenvolvendo e 

depois, com os Jogos Pan-Americanos do Rio [de Janeiro, em 2007], isso é ampliado e com 

os Jogos Olímpicos, então, nem se fala. Mas é importante falar do começo de tudo isso: 

nosso objetivo de colocar mais informação olímpica nos jornais e nos veículos de 

comunicação – e a partir daí, criar uma cultura também: não é só o consumo da matéria ou 

o consumo do esporte – como Comitê Olímpico do Brasil, queremos, através dessas notícias, 

passar os valores olímpicos. 

 

AW: É bem difícil falar alguma coisa além do que eles já falaram [Cláudio Motta e Cristian 

Dawles]. Na verdade, eu estou no COB não há tanto tempo quanto o Cláudio e o Cristian, 

mas eu acho que o principal, o mais forte nisso, é a responsabilidade do COB de não ser o 

Comitê Olímpico do Vôlei ou o Comitê Olímpico do Futebol... Nós temos uma 

responsabilidade com todas as modalidades que sejam tratadas da mesma forma. É obvio 

que algumas modalidades, para o torcedor, tenham um pouco mais de relevância: a pessoa 

gosta mais de basquete ou gosta mais de natação; mas, para o Comitê Olímpico, é 

fundamental que demos a mesma atenção a todas as modalidades – é isso o que o COB 

busca: conseguir inserir num contexto nacional todas as modalidades com a devida 

importância, por exemplo, não é porque um atleta joga na NBA tenha mais relevância do 

que alguém que treina ciclismo diariamente com a mesma intensidade [afinco] que se treina 

basquete... Então essa é uma responsabilidade do Comitê e a gente luta para conseguir isso. 

 

CM: o site do COB existe desde [os Jogos Pan-Americanos em] Winnipeg... 
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CD: Em Winnipeg era [por meio do provedor gratuito] zip.net, não é? 

  
CM: Sim, era zip.net... Começa em 1999 e vem se aperfeiçoando ao longo dos anos com a 

evolução da internet e do consumo de informação digital. Outra característica importante do 

conteúdo jornalístico do site do COB é que hoje ele abastece todos os outros canais no 

Facebook – o canal do Time Brasil no Facebook, o canal do Time Brasil no Twitter; o 

próprio canal do Time Brasil no YouTube. Ou seja, hoje, quando temos uma pauta 

jornalística, trabalhamos essa pauta em toda a sua potencialidade: é o depoimento do atleta, 

do técnico que vai ser colocado como texto no site do COB, a gravação desse mesmo 

conteúdo para o Facebook, a transcrição de trechos dessa entrevista para o Twitter... Então, 

hoje, trabalhamos com uma comunicação integrada: esse material jornalístico produzido 

pelo COB, especialmente, também serve para abastecer as mídias sociais do COB. O site 

começa em 1999, com uma administração externa, que não era do próprio COB, em 2000, 

o COB passa a cuidar diretamente do seu conteúdo e vai evoluindo, porque desde 2000, a 

internet não era essas coisas... 

  
CD: A gente mandava notícia por fax... 

  
CM: As notícias eram mandadas por fax em 2000, por releases aos veículos de comunicação. 

Então a internet estava engatinhando. Eu lembro que em 2004, posso até citar um caso 

curioso, que para entender, pode até conferir, especificamente, no UOL: as credenciais para 

os Jogos Olímpicos, o COI determina quanto cada país vai receber cada credencial 

jornalística daquele país e o responsável por isso são os comitês nacionais, no caso do Brasil. 

Em 2004 a imprensa tradicional, em papel, era muito forte, a forma de consumir notícia em 

papel era muito forte e a imprensa digital já estava surgindo com alguma força naquele 

período e, por questões de falta de credenciais naquele momento, não conseguimos atender 

o UOL – e o UOL já tinha o seu pezinho na produção de notícias e a imprensa digital, a 

comunicação digital já estava surgindo com alguma força naquele período. Por quê? Nós 

recebemos, digamos, 50 credenciais e tínhamos que atender o Globo, Estadão, Folha, 

Correio Braziliense, Zero Hora, O Dia, Revista Veja... A mídia tradicional que era, muito 

forte ainda e nós não tivemos como atender a mídia que estava chegando, que era a mídia 

digital, através do UOL, que era o principal expoente naquela época. E o UOL ficou bastante 

chateado, porque eles tinham projeto de mandar repórter e acho que até mandaram sem 
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credencial e deram porrada no COB... 

  
CD: Fizeram até uma campanha, não é? Levantaram uma bandeira? 

  
CM: Levantaram uma bandeira – e eu que foi altamente legítima, da parte deles. Eles não 

entenderam que nós, naquele momento, não abrimos mão de algo tradicional e eles tiveram 

os motivos deles e hoje entendemos que eles estavam no direito de reclamar. Mas em 2008, 

a imprensa digital, os portais já ganham relevância e já são beneficiados pelo COB com as 

credenciais olímpicas. Então, a partir desse histórico, quero dizer que a comunicação digital, 

através da internet, veio num crescente [processo] e o site do COB veio acompanhando esse 

crescimento. É obvio, que para os Jogos Pan-Americanos, tínhamos uma grande equipe para 

cobrir os Jogos e, em seguida, com a vitória da candidatura olímpica, conseguimos manter 

um nível de crescimento e de fluxo de informações através do site do COB como um grande 

portal de entrada para as pessoas conhecerem o que é o COB e se informarem sobre o 

conteúdo olímpico. É claro que nos momentos de Jogos é quando mais se produz conteúdo, 

precisamos reforçar nossa equipe com profissionais externos. Por exemplo, nos Jogos Pan-

Americanos, precisamos contratar profissionais externos para nos ajudar na produção in loco 

das notícias. Nos Jogos Olímpicos do Rio, um pouco mais porque se tratavam dos Jogos 

Olímpicos em casa. Mas, basicamente, aqui no COB, está muito integrado: eu sou o gerente 

[de comunicação], o Adriano [Winckler] é o editor, que conta com um repórter que ajuda 

ele na produção de notícia, de toda a verificação de conteúdo. A parte de [assessoria de] 

imprensa, que é o Cristian [Dawles] e o Daniel, que está de férias... Eles produzem conteúdo 

que também vai para o site do COB e, se tratando de conteúdo jornalístico, temos essas 

quatro pessoas, basicamente, dando esse suporte jornalístico ao site do COB. O Adriano 

[Winckler] e o Vítor, hoje, além de produzir as notícias, eles captam as notícias das 

confederações para republicar ou editar ou dar uma relevância no site do COB. Não há uma 

colaboração da OBS, porque os direitos de televisão, o COB não tem esses direitos e todo o 

conteúdo que é feito para a TV ou rádio envolve a compra dos direitos de transmissão. Então, 

a OBS produz material para as empresas que detém os direitos de transmissão e também 

produzem um pequeno material para aquelas que não têm, mas aí é um material muito 

limitado. Então o COB, como não tem os direitos de transmissão, ele não compra, não é o 

seu papel e nem tem dinheiro para isso porque são negociações que envolvem milhões de 

dólares, o COB não produz material olímpico durante os Jogos, de televisão e de rádio. Você 

pode pesquisar e não vai encontrar matérias jornalísticas de TV nem de rádio, justamente 
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em respeito a essa regra do COI que delibera esse uso somente para as empresas que 

adquiriram os direitos de televisão. 

 
●   Diante da recepção, quais são os principais interessados no conteúdo jornalístico 

veiculado pelo sítio do COB? 
  

CM: o COB tem alguns públicos-alvo e o principal deles é o fã de esportes, é o torcedor que 

curte, que gosta dos esportes olímpicos e que tem ali a possibilidade de ler notícias sobre os 

mais variados esportes; nós sabemos que a mídia tradicional e até de internet, embora não 

tenha o problema do papel, de espaço, também dedica pouco espaço às notícias das 

modalidades. Normalmente, a imprensa dedica espaço a uma modalidade pouco conhecida 

quando ela tem algum problema: doping, prestação de contas, eleição de confederação e 

então, essas modalidades viram notícias [de visibilidade] quando são notícias ruins e no site 

do COB, o torcedor que busca notícias sobre esportes, sobre seus ídolos, sobre os atletas e 

sobre as modalidades – ele tem a chance de acompanhar, de certa forma, o que está 

acontecendo nos esportes. Então, basicamente, é para o fã do esporte. É um canal muito 

voltado para abastecer a imprensa de informações, nesse caso, as ações voltadas mais para 

o Comitê, o que fazemos em prol para o desenvolvimento do esporte: os projetos, as ações 

que o COB faz para ajudar e melhorar a prática do esporte em alto rendimento e esse é um 

compromisso direto do COB com a sociedade e sobretudo com a imprensa. Outros públicos 

que navegam no site do COB dizem respeito à transparência – prestação de contas e 

utilização dos recursos da Lei Agnelo Piva e também todos os outros interessados da 

sociedade, como patrocinadores que patrocinam ou que queiram patrocinar; enfim, todas as 

demais áreas do esporte, como pesquisadores e professores de Educação Física... Dá um 

público variado, mas eu destacaria o fã dos esportes e a imprensa como os dois principais 

públicos-alvo desse portal que é o COB. 

  
AW: O que eu posso te dizer além de tudo que o Cláudio [Motta], é uma visão um pouco 

mais “romântica” do que fazemos, é a importância de levar para o torcedor, para o fã, a 

certeza de que no site do COB ele vai encontrar notícias do esporte que gosta. Não temos 

como mensurar se entram mais fãs de basquete, de natação; mas, certamente, para quem está 

escrevendo a notícia de um esporte, de uma modalidade, é ter certeza que a pessoa vai 

acessar. Então, para nós, é além de todos os públicos, a parte legal, o Tribunal de Contas da 

União e as confederações – o fã, eu creio que seja o nosso grande público – e a imprensa, 
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para poder divulgar essas informações. 

  
CD: Algo que eu penso, não sei se vai acrescentar, é da responsabilidade que temos, muitas 

vezes, na hora de fazer o site: eu gosto muito de cobrir os Jogos Escolares da Juventude – o 

COB realiza duas etapas dos Jogos da Juventude e ali eu sinto o poder que a imprensa tem, 

de muitas vezes revelar um garoto, de mudar a vida de um moleque. Eu vou para as ruas 

com nossa equipe para buscar histórias legais – não só quem ganhou ou quem perdeu, mas 

contar a história de um garoto que está buscando, no esporte, melhorar sua vida e muitas 

vezes destacamos ele e isso vai parar num Globo.com, Globoesporte.com – e, a partir dali, 

passa a ter visibilidade, a pessoa vai participar do prêmio Brasil Olímpico, ganha algum 

prêmio pelos melhores que conquistou e, claro, todo seu trabalho ali: é uma responsabilidade 

que temos... 

  
CM: Cite algum exemplo... para ele ilustrar na tese dele... 

  
CD: Matheus Santana, Sarah Menezes – passou por aqui, Mayra Aguiar... passam pelos 

Jogos Escolares e estamos ali, pegando esses moleques bem novinhos e dando um destaque, 

dando visibilidade e a partir daí, pode vir patrocinador, uma atenção maior da confederação. 

Esse também é o nosso trabalho. 

  
AW: Sobre os valores olímpicos, norteiam a atuação do COB em qualquer situação... mas 

não tenho como te exemplificar isso, mas é obvio que uma notícia que os repórteres, que 

trabalharam para o COB publicaram é diferente de quem publicou para algum jornal – deixa 

eu te fazer uma crítica mais técnica: o COB busca mostrar os valores, mas [na notícia] não 

vou dizer que é uma preocupação – nesse jogo eu vou ter que mostrar o companheirismo, o 

coletivismo... não tenho como eu te demonstrar isso, mas os valores olímpicos norteiam todo 

o trabalho do COB, isso em qualquer área. 

  
CM: Esses valores que o Adriano [Winckler] falou, já está intrínseco no dia a dia do COB. 

O que sai no site do COB, o que é publicado, é reflexo dessa vivência diária que esses valores 

já estão embutidos aqui: fazem parte dessa mesa, dessa parede, desse ar que nós respiramos 

[aqui]. Então, tentando dar um exemplo: preocupação, ou melhor, uma atenção que nós 

temos é quando falamos do trabalho de preparação de um atleta para os Jogos Olímpicos é 

considerar todos esses fatores humanos da questão, porque você pode investir milhões de 
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reais num determinado atleta e isso não vai garantir que esse atleta vai ser medalhista 

olímpico... ninguém garante: você pode investir o dinheiro que for em alguma modalidade 

e ninguém garante que aquele atleta vai ser campeão olímpico ou [vai ganhar] medalha de 

prata ou medalha de bronze. E nem por isso esse resultado diminui o trabalho que foi feito 

– o que é apresentado no resultado dos Jogos Olímpicos é resultado de um amplo trabalho 

feito pelo COB, pelas confederações, pelas equipes, pelos atletas, pelas equipes 

multidisciplinares que circundam esse atleta – são dezenas de profissionais envolvidos 

naquele resultado final, que pode ser uma medalha, que pode ser um quarto lugar, que pode 

ser uma final olímpica... Então, eu acho que quando falamos de valores olímpicos, é 

[preciso] tentar mostrar para o público e, sobretudo, para a mídia, que é muito imediatista e 

vive muito em função de resultados, que aquele resultado final é fruto de algo muito maior 

do que um mero resultado em si; a leitura que se faz daquele resultado é muito mais profunda 

do que aquele resultado – seja para corroborar um trabalho bem-feito  ou seja para servir de 

crítica para melhorar esse trabalho e que nos próximos Jogos ele seja medalhista, digamos 

assim. Então, esses valores olímpicos estão muito subliminares: estamos falando de ética, 

de respeito, de amizade, de congraçamento, de respeito às regras; estamos falando de coisas 

muito conceituais e que o COB preza assim no seu dia a dia e procura refletir intrinsecamente 

através do conteúdo que publica. Por exemplo, doping: o COB não tolera doping de jeito 

nenhum. Então, jamais você vai ver uma notícia do COB referente a doping passando a mão 

na cabeça de atleta ou de algum técnico envolvido em doping. O COB é o primeiro a 

questionar e recriminar esse tipo de atitude e, se tiver um atleta flagrado durante uma 

competição, que o COB seja responsável, o COB enfrenta essa dura realidade com coragem, 

sem se esconder, sem passar a mão na cabeça e sem remediar aquela situação. Quanto à 

possibilidade de reviravolta, é uma questão muito individual, mas, certamente, eles [atletas] 

tiveram o apoio da sua confederação diretamente e o COB apoiando diretamente ou 

indiretamente essa confederação, para darem a volta por cima. Você citou a Maurren 

[Maggi] que foi no fundo do poço [flagrada e desclassificada em competição olímpica], por 

causa de um caso de doping, e conseguiu se reerguer. Eu cito um atleta que não teve nenhum 

problema de doping que foi lá no fundo do poço e conseguiu se reerguer aqui no Rio 2016: 

o Diego Hypolito. Em uma olimpíada, ele era o favorito e, teve um erro de execução final 

do seu exercício, perdeu pontos preciosos e não conseguiu nem medalhar. Na olimpíada 

seguinte, por causa de um erro de execução, ele caiu de cara no tablado; e ele foi o primeiro 

a ter muita coragem de enfrentar essa situação, de admitir que errou, que teve todas as 

condições de treinamento, que o problema não era da confederação, nem do COB... teve 
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todas as condições de treinamento para se preparar, para chegar aí [nas duas Olimpíadas] e 

que foi um erro individual, que ele não se perdoava por isso. E ele, depois, oito anos mais 

velho, aqui no Rio 2016, ele consegue uma medalha de prata, justamente nas provas 

[competições] que ele tinha sido condenado... quase para sempre. Então, o Diego Hypolito 

é um caso de superação, que teve, especificamente, apoio da confederação e que teve muito 

apoio do COB, porque o COB atuou diretamente na equipe de ginástica na preparação dos 

Jogos de 2016: ele teve todo apoio psicológico, de fisioterapeutas, ele tem mais de 30 

cirurgias pelo corpo – é um atleta quase que biônico – e ele reconhece o apoio que teve e se 

reconhece como corajoso o suficiente para dar essa volta por cima. Eu acho o Diego 

Hypolito um grande exemplo de atleta e de superação... E tudo isso, toda essa história 

carrega os valores olímpicos. Todos esses valores são conceituais, eles estão intrínsecos em 

cada personagem, em cada preparação de atleta, em cada história. Por isso, não há uma 

preocupação nossa de, em cada texto, destacar a ética, a solidariedade, o respeito... tudo isso 

já está intrínseco na própria dinâmica do esporte. Quanto à discussão de responsabilidade 

em casos polêmicos, acho que esse é o papel da mídia... a mídia tem o seu papel de procurar... 

  
CD: Mas aí, se for buscar a solução, ela busca a manutenção do assunto para colaborar... 

  
CM: E acaba colaborando de certa forma para aquela solução... 

  
CD: E só faz isso porque o público gosta, porque tem público, não é? 

  
CM: Também já usamos o direito de resposta. 

  
CTJr: gostariam de exemplificar? 

  
CM: Não, porque isso faz parte do relacionamento com a mídia. Qualquer entidade, 

personalidade ou celebridade, que lida com a mídia... essa relação é muito tênue: ambas as 

partes estão sempre propensas ao erro e a mídia também, a mídia erra muito. Então, quando 

o COB se viu atingido injustamente, procurou-se o direito de resposta – não na Justiça... 

  
CD: Mas sempre dentro da linha editorial, dentro dos canais [seções]  

  
CM: Que os jornais, que os órgãos oferecem, tipo, a carta do leitor... Por exemplo, a Folha 
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de S. Paulo, tem aquela coluna “erramos”, em que eles reconhecem os possíveis erros deles: 

ou porque subiu o tom das críticas ou porque errou na informação. Então, vamos, através 

desses canais, buscar se posicionar. A notícia institucional existe sim, no site, não é o foco, 

mas existe. Procuramos dar mais uma cara de esporte para o site. 

 

AW: Não que não damos atenção. Se você for buscar o site, teoricamente, ao entrar no site 

do COB, você consegue perceber que tem três minis sites dentro: um do Comitê Olímpico, 

um do Time Brasil, e outro com os Jogos Escolares. Para o lado do Time Brasil, só vai entrar 

notícias do Time Brasil: só de competições, atletas. No lado do COB, entra as ações do COB 

e do Time Brasil também. Então, se você der uma busca, você vai ver que tem bastante ação 

do COB, a parte institucional está contemplada ali. Mas nosso grosso, nosso forte são as 

modalidades, as competições, nossos atletas... 

  
CM: Valorizamos o esporte. 

 

●   Como é a relação dos usuários com os jornalistas do COB? 
  

AW: Uma outra coisa que estamos vendo e que talvez não conseguimos mensurar é uma 

coisa que você falou no início: se você fizer uma busca no Google ou qualquer buscador 

desses você vai ver informações – se você quiser saber sobre uma competição que teve, em 

2010, do handebol – vai ter e vai estar ali em cima [nos primeiros resultados]– normalmente 

a imprensa – mas um pesquisador ou alguém que queira ajustar uma matéria, fazendo essa 

busca no Google vai poder encontrar fácil o COB... então eu acho que esse público também 

deve ser praticamente ser relevante nos nossos acessos. 

  
CD: E nós também tentamos fazer o site ser interessante para todo o mundo, que é um 

equilíbrio que buscamos [ter por] aqui. A imprensa é mais formal, um texto mais correto, 

com mais declarações. O público [jovem], a molecada, hoje em dia, então, quer algo mais 

rapidinho, mais direto; e tem a informação institucional e histórica também. Então, 

[tentamos] dar um equilíbrio para que todo esse público possa circular por ali à vontade. 

  
CM: O site dos Jogos Escolares, por exemplo, que tem dois períodos por ano que ele tem 

pico [de acesso] – estamos falando de quatro mil jovens em cada etapa, de 12 a 14 anos que 

acontece em setembro, em Curitiba; e depois, de 15 a 17 anos que acontece em Brasília, em 
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outubro. Então, em cada etapa dessas, temos quatro mil jovens de todo o Brasil, de mais de 

mil escolas públicas e privadas. Se você considerar que cada jovem desse tem amigos e 

familiares, qual é o principal ponto de referência de notícias desses atletas? É o  do COB, 

porque a mídia local vai cobrir também – a mídia local tem em cada Estado levando sua 

mídia local para cobrir os Jogos. Mas só que ela tem um espaço, então, se você multiplicar 

quatro mil jovens, porém coloca cinco pessoas, terei vinte mil pessoas interessadas nas 

notícias que estão sendo produzidas no  do COB, não só notícias como também fotos, pelo 

lado da vaidade, de ter a foto do filho ou seu amigo no  do COB. Então é um público que a 

mídia tradicional não está nem aí, a mídia tradicional, de certa forma, não cobre os Jogos 

Escolares como poderia e como deveria, mas existe esse outro público que o COB tem o 

compromisso de atingir, que são os atletas e seus familiares; sua escola e seus amigos – 

divulgar essas informações através do  do COB e também através das mídias sociais 

[Twitter, Facebook e YouTube]. Até podemos te passar um relatório [de acessos] durante os 

Jogos Olímpicos, com os números de 2016 para te passar [disponível em Anexos]. 
  

Os usuários das informações do Time Brasil, eles estão muito mais nas mídias sociais do 

que propriamente no site do COB. Através dos canais do Time Brasil no Twitter e no 

Facebook, nós temos uma resposta mais rápida e mais real dessa expectativa do torcedor. O 

site do COB, como falei anteriormente, ele é um portal que abastece, inclusive, as mídias 

sociais – e o seu público de interesse, além de ser o fã, acredito que é a faixa de idade, porque 

uma pesquisa custa muito caro. A faixa de idade [do sítio] é um pouco mais alta que o 

público das mídias sociais. Uma coisa [seção] que é fundamental, que o Adriano [Winckler] 

toca isso diariamente é o “Fale Conosco”. Nós não deixamos ninguém sem resposta. Claro 

que, das centenas de mensagens que recebemos ao longo dos dias, muitas delas são 

mensagens que você pode descartar porque... 

  
CD: Não tem uma resposta... é uma crítica sem pergunta, que não tem relação direta com o 

trabalho do COB, como: estourou um cano aqui por causa das obras que vocês fizeram nos 

Jogos de 2016. 

  
CM: Não diz respeito a nós. Por exemplo, o que acontece nesse momento: está vindo nesse 

momento, uma campanha na Coreia do Sul, em função dos Jogos de Inverno para acabar 

com o consumo de carne de cachorro. E quando existe uma campanha dessa, local ou global, 

tem chegado várias mensagens dessa campanha; mas isso não diz respeito ao COB. Então, 
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ignoramos. Quando é uma pergunta diretamente ao COB – algum questionamento, alguma 

dúvida ou algum pedido de ajuda em uma determinada área, todas essas pessoas recebem 

uma resposta. Isso é fundamental: quem se relaciona recebe uma resposta. Nós, como 

consumidores de qualquer coisa, de comércio ou de serviços, ficamos frustrados quando 

você faz um input e não recebe resposta. E nós temos essa preocupação fundamental de não 

deixar ninguém sem resposta: dar um encaminhamento para aquela pergunta, crítica, 

sugestão – o que ajuda a dar credibilidade para o site do COB. 

  
CD: Para explicar, quem faz essa interação com o site não é necessariamente um fã. Quando 

alguém fala assim: parabéns por essa matéria do vôlei que estava muito legal; nessa matéria 

do rúgbi, eu estava lá no evento... no “Fale Conosco” não chega isso, mas chega muito pelo 

site. 

  
AW: Tem a resposta da rede social, porque a interação ali é enorme: tanto na caixa [de 

entrada] como nas postagens, quanto por mensagens diretas para a página. Pelo site do COB 

é um lado mais institucional: olha, eu gostaria de me inscrever no curso da ABT, que é a 

Academia de Treinadores... essas informações são da interação do site do COB... não é do 

fã, do fã não conseguimos; e a parte de imprensa, eles [usuários] já buscam direto na 

Assessoria de Imprensa. 

  
CD: Cada vez mais estamos jogando nossos discursos jornalísticos para o site do COB e 

quer fazer com que a imprensa se acostume a buscar ali. Antigamente, soltávamos mais 

material para eles e queremos que [o sítio] seja uma referência e já é uma referência; que se 

acostumem a olhar como olham as agências de notícias ou outros sites – todo dia passem 

por aqui para ver uma novidade que possa interessar e entrar nos jornais também. 

  
CM: Eu posso te exemplificar com o que foi a nossa equipe de conteúdo, também voltada 

para o site, em 2016, durante os Jogos Olímpicos: nós tivemos três bases de produção de 

notícia – no Centro de Imprensa, no Parque Olímpico; na Urca, pela Escola de Educação 

Física do Exército, que funcionou como a base do Time Brasil e vários atletas se prepararam 

lá antes e, também, durante os Jogos; e na Vila Olímpica, onde ficam todos os atletas e fica 

a missão [comitiva] brasileira. Nesses três locais, produzimos notícias para os nossos canais 

– não só o site, como também o Facebook e o Twitter – com profissionais altamente 

tarimbados. Para você ter uma ideia, no MPC (Main Press Center), fiquei coordenando todo 
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esse trabalho; tivemos quatro editores e, como os Jogos começavam cedo e acabavam muito 

tarde, sempre tínhamos duas duplas de editores. Então, a primeira turma começava às 07h 

da manhã e ia até, mais ou menos, 05h da tarde; e a segunda turma começava as 02h da 

tarde, que ia até o final, à meia-noite, uma hora [da madrugada], por aí. E nessa interseção, 

tínhamos quatro jornalistas, entre 02h da tarde e 05h da tarde, estavam os quatro editores 

funcionando ao mesmo tempo. Nesse compromisso, de não deixar nada de fora, que não 

fosse contemplado como notícia para o site do COB; isso demonstra essa responsabilidade 

de atuar em todos os esportes que estão representando o Brasil durante os Jogos. Na rua, nós 

tínhamos seis repórteres atuando aqui na região da Barra da Tijuca, e sete fotógrafos, 

produzindo nosso material fotográfico; na Urca, nós tivemos um coordenador fazendo o 

atendimento à imprensa e coordenando o trabalho de um repórter e um fotógrafo – 

produzindo material, sobretudo, o atendimento à imprensa. Quando se fala de produção de 

notícias, é só a textualização de um trabalho maior que é a imprensa como um todo. 

Resumidamente: nosso compromisso principal, primeiro, é atender bem a imprensa, porque 

ela é quem vai falar de você – falar bem ou falar mal, mas vai falar de você – e se você não 

souber procurar atender bem os jornalistas com informações, com argumentos, a chance de 

ele falar mal de você é muito maior. De que adianta ter uma matéria positiva no site do COB, 

que é óbvio que vai ser matéria positiva o que for publicado, se tem uma matéria negativa 

sobre o mesmo assunto no Globo e Folha de S. Paulo. Então, antes de publicar e gerar 

conteúdo para os próprios canais do COB, nós temos a preocupação, a atenção e o 

compromisso de atender bem a imprensa; e atender bem, é como no “Fale Conosco”: 

ninguém fica sem resposta, ninguém fica sem uma satisfação, sem um telefonema de volta 

para dizer se a entrevista foi marcada ou não, para dizer qual foi o posicionamento do COB 

em relação àquele assunto. Então tudo isso faz parte desse pacote de responsabilidade e 

compromisso com a informação. E na Vila Olímpica, nós tivemos três assessores de 

imprensa, que tinham muito esse papel de atender – o Cristian [Dawles] foi um deles, de 

atender a demanda sobre a delegação brasileira, na Vila Olímpica, é muito grande; e também 

produzir notícias geradas de dentro da Vila Olímpica, onde os repórteres e a imprensa não 

têm acesso. A imprensa tem acesso somente a uma zona internacional, que é uma área de 

convivência, onde os atletas saem para comprar alguma coisa, tomar um café, souvenirs 

olímpicos – mas na área residencial, os jornalistas não têm acesso. Então, nós temos como 

produzir conteúdo exclusivo dentro da área residencial desde que não se firam os direitos de 

transmissão – áudio e vídeo – em um local que a imprensa não tem acesso e isso é 

fundamental para dar um olhar que nem a própria imprensa tem, em relação ao trabalho do 
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COB, à missão, exemplo de coisas que acontecem dentro da Vila. Todo o trabalho de 

Ciências do Esporte voltado de dentro dos Jogos Olímpicos. Então, o atleta sai para treinar, 

sai para competir, ele volta, ele faz a medição de lactato, faz todos os testes; no dia seguinte 

ou no mesmo dia ele tem os resultados, o técnico sabe se aquele atleta está cansado ou não. 

Então, procuramos, através de nossa equipe, dentro da Vila Olímpica, externar esses detalhes 

em que o público não conhece e a imprensa, normalmente, não tem acesso. 

  
CTJr: tenho uma dúvida: esses repórteres do COB estavam trabalhando como imprensa 

credenciada? 

  
CM: Como imprensa credenciada. 

  
CD: Para termos acessos aos locais de competição.  

 

CM: Aqui, no Rio de Janeiro, como o Brasil era o país-sede, o COB recebeu uma quantidade 

de credencial suficiente para atender toda a imprensa e também atender as nossas 

necessidades. [Pausa]. O que acontece, como falamos anteriormente, desde Atlanta em 

1996, a cobertura é muito cara: você enviar uma equipe, um profissional a um outro país, 

durante 15, 20 ou 30 dias, às vezes, isso é muito caro, muito dispendioso; eu não estava aqui 

nessa primeira experiência, então, lá atrás, o COB percebeu essa dificuldade e tomou a 

frente, no sentido de produzir notícias para ajudar a cobertura da imprensa, na parte de texto 

e, sobretudo, fotografia, porque se as credenciais de repórter já são escassas, a de fotografia 

é mais ainda. Desde então, o COB começou a funcionar como uma agência de notícias 

produzindo conteúdo sobre a participação da missão brasileira com fotos. Então, a imprensa 

reconhece que o COB se apropria de ‘x’ credenciais, que não são muitas, são poucas e, 

quando os Jogos são lá fora, nós temos dois editores para o site, no máximo quatro repórteres 

e três fotógrafos para dar conta de toda a delegação. Isso ajuda imensamente o trabalho de 

cobertura dos jornais, revistas e sites de internet que não têm equipes grandes quando os 

Jogos são lá fora; e se tratando de Brasil, é obvio que todos acumularam força, energia e 

dinheiro para enviarem suas equipes para aqui no Rio [de Janeiro], tanto que o nosso trabalho 

de agência, digamos assim, ficou, comparativamente em outros Jogos, em segundo plano, 

porque os veículos estavam aqui em grande número com grandes equipes. Então, o material 

que produzimos para o site não teve a mesma audiência, por parte da imprensa, do que teve 

em Londres [2012], em Pequim [2008] ou do que terá em Tóquio em 2020, entendeu a 
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diferença? 

  
CTJr: Houve um caso com a equipe de jornalismo da rádio Cultura de Campo Grande (MS) 

que pediu credenciamento e o mesmo foi negado. O que teria ocorrido de fato?  

  
CM: Isso envolve a compra de direitos. O credenciamento de rádio e TV não passa pelo 

COB; é feito diretamente pelo COI. Então, se você comprou o direito de transmissão, o COI 

vai te dar ‘x’ credenciais de acordo com o investimento. O COB só credencia mídia impressa 

e internet. Foi assim no Rio [de Janeiro, em 2016] e será assim em Tóquio [em 2020]. Nós 

temos notícias das rádios que compraram os direitos de transmissão para o Rio 2016, que 

foram a Globo, Sistema Globo de Rádio [incluindo CBN], rádio Itatiaia de Belo Horizonte, 

Rádio Gaúcha de Porto Alegre, e não teve mais do que isso. E TVs, todas as [emissoras de] 

televisões, com exceção da TV Brasil, Rede TV, CNT, essas menores não, mas as todas as 

televisões compraram direitos e tiveram credenciais para a cobertura dos Jogos Olímpicos. 

Foi por isso que o credenciamento dele foi negado, não pelo COB, mas porque ele não 

comprou o direito. Para ser mais preciso na resposta, até existe uma credencial para não 

detentores que dá acessos limitadíssimos, com acesso ao Centro de Imprensa e você não 

pode gerar conteúdo nos locais de competição; essa credencial limitada também é feita pelo 

COI – o veículo pede ao COI – que também são pouquíssimas. Aqui no Rio [de Janeiro], 

tivemos uns dez veículos ainda porque os Jogos foram no Rio; veículos eu até nunca ouvi 

falar, mas esse credenciamento foi feito diretamente ao COI. 

 
CTJr: como foi o caso da publicação da cartilha de uso de mídia social durante os Jogos 

Olímpicos? 

 

CM: Precisamos esclarecer uma coisa: o COB não produziu nenhuma cartilha sobre 

comportamento de utilização das redes sociais; o que o COB fez, foi reunir os atletas aqui, 

na fase de Pré-Jogos para passar uma série de informações sobre a missão, sobre como o 

COB estava estruturando a participação deles durante os Jogos – e as mídias sociais foram 

um tema que nós entramos como um aconselhamento. Foi um aconselhamento como “atleta, 

se você fica muito tempo na internet, você está deixando de descansar; você vai dormir às 

duas horas da manhã, e essas três horas de sono que você está perdendo vão te fazer falta no 

dia seguinte para treinar ou para competir”, tipo “vale a pena ficar perdendo tempo e atenção 

com isso, deixando de focar no seu ofício que é competir e treinar bem”... 
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CD: “se irritar com os comentários” [dos usuários em redes sociais]. 

 

CM: Isso vai tirar o foco, então, um aconselhamento foi assim: “existem esses dois 

caminhos: os escorpiões escolhem esse aqui, os campeões se isolam do mundo exterior para 

conseguir melhores resultados”. Em relação a um documento, o COI estabeleceu as 

diretrizes de uso de internet que valem para todos os credenciados nos Jogos Olímpicos: 

você ganha a credencial olímpica, você está automaticamente sujeito ao cumprimento 

daquelas diretrizes que são, justamente, para preservar os direitos das empresas que 

compraram a transmissão dos Jogos, seja por áudio, seja por vídeo. Então, por exemplo, 

você não vai ver no site do COB e em nenhuma outra rede social do COB, imagens gravadas 

dentro dos locais de competição, porque isso é um direito de quem comprou o direito. Os 

jornalistas de veículo impresso, não pode fazer essas gravações e áudios... 

 
CD: Não transmitir nada ao vivo 
 

CM: Áudio pode gravar na zona mista para depois republicar no seu veículo. Por exemplo, 

se você é um jornalista do Jornal de Piracicaba; você está credenciado como Jornal de 

Piracicaba, vai à zona mista colhe um áudio para a sua matéria; você pode publicar aquela 

matéria em texto, agora, você não pode usar aquele áudio para a “Rádio Piracicaba”. Então, 

essas diretrizes existem para todos os credenciados. Aí são regras de uso da internet dentro 

do ambiente dos Jogos Olímpicos, que não são do COB, são do COI e servem para todo o 

mundo e todas as delegações. 

  
CD: O financiamento dos Jogos Olímpicos passa pela venda dos direitos: o COI se defende 

dessa forma e é um grande desafio para eles, eu acho. As novas mídias estão chegando com 

toda a força – todo o mundo com o seu celular pode gravar e transmitir ao vivo; como eles 

vão lidar com isso, ao longo dos tempos, já vivemos isso – é um combate entre liberar e 

proibir... vai ser interessante os próximos passos que eles vão dar.  
 

CTJr: gostaria de retomar uma questão, no começo da pesquisa, sobre um canal de rádio 

no sítio do COB, como podcasts e afins diante de fotos, vídeos e textos.  

 

CM: Digamos assim: quem trabalha com comunicação, tendo uma matéria-prima sobre o 

esporte olímpico, o ideal seria ter a informação difundida em todos os canais, seja TV (TV 
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COB), um projeto que em função de custo elevado, não foi para frente. Também teve o 

projeto da Rádio COB, um projeto de produzir notícias para rádio, seja associada com uma 

emissora ou própria, também não foi para a frente. Em relação ao podcast, que é uma prática 

usada por várias empresas e várias entidades, não fizemos por falta de braço: a equipe do 

COB sempre foi muito reduzida e a nossa produção voltada para texto. Então, a produção 

de rádio que nós captamos, não disponibilizamos no site por falta de pessoal e também da 

parte operacional, por pouca gente para trabalhar todas essas mídias. Em determinados 

períodos, em função da importância do assunto, nós captávamos esse áudio e as rádios que 

pediam algumas aspas de algum entrevistado, passávamos pontualmente para essas rádios. 

Mas assim, disponibilizar no site, realmente, nunca disponibilizou áudio de cobertura de 

evento.  

 

CTJr: ao me deparar com a ferramenta do avatar que recria o conteúdo dos textos e fotos 

em sinais libras para surdos-mudos, surgiu a seguinte questão sobre como ficam os 

deficientes visuais que dependem da audiodescrição?  

 

CM: Aquilo chegou para nós de forma gratuita, nós percebemos que era viável colocar 

aquele recurso para os deficientes. 

  
CD: Aquela empresa [de software] vendia um produto que era a tradução [de texto] para 

libras, mas houve uma oferta para uma parceria que, em um período, não teve custo para o 

COB e acho assim: tudo que envolve custo é um pouco mais complicado de se fazer. 

  
CM: Até porque o foco do COB não é a comunicação, é preparar atletas para os Jogos. 

  
CD: Ele não é uma empresa de comunicação... 

  
CM: Exatamente. Nós somos entusiastas da comunicação; brigamos por orçamentos, por 

ferramentas, mas o foco do COB não é gerar conteúdo, não é uma empresa de comunicação; 

é uma entidade de preparar atletas para os Jogos Olímpicos e, mesmo produzindo 

comunicação, mas não é dentro do orçamento, tem uma limitação. Todos esses projetos que 

não emplacam, como TV COB, Rádio COB, revista... tudo acaba caindo na mesma questão: 

custos. Tudo isso custa dinheiro e, na hora de decidir se dez mil reais vão para alguma 

ferramenta de comunicação ou se vão para a preparação do atleta, a preparação do atleta 
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sempre ganha.  

 

●   Considerações: quem são os profissionais de comunicação do COB? Como foi o 

percurso desde a formação universitária até a atuação em Olimpíadas? 

 

AW: Sou Adriano, formado em jornalismo (pela Estácio de Sá), tenho pós-graduação 

(MBA) em Gestão esportiva (pela Trevisan). Trabalhei n’O Globo, durante muito tempo na 

editoria de esportes, depois montei uma assessoria de imprensa que funcionou durante três 

anos; trabalhei no Portal AE, que cobria esporte olímpico e estou no COB desde 2012. Para 

mim, é um prazer enorme, porque sempre trabalhei com esporte e acho que trabalhar com 

esporte olímpico é bem diferente. Quem já cobriu futebol sabe que o brasileiro gosta muito 

de futebol, mas o esporte olímpico é um ambiente diferente; eu só vejo como um grande 

prazer e um privilégio que eu tenho ao trabalhar com esporte no Comitê Olímpico porque, 

para mim, é a entidade mais importante que temos no país. 

  
CD: Eu sou formado pela UFRJ, na Escola de Comunicação, ali na praia vermelha. Sempre 

fui louco por esportes, por Jogos Olímpicos também. Minha primeira lembrança de Jogos 

Olímpicos é de 1984, [revista] Manchete Esportiva, tive um álbum de figurinhas também, 

curtia muito. Na faculdade, eu não tinha essa visão de que trabalharia com esporte, mas já 

quase me formando, meio perdido e sem saber o que fazer, tinha o cartaz de um novo jornal 

que vai ser lançado: jornal esportivo O Lance. Foi um processo seletivo difícil: mais de mil 

candidatos para trinta vagas; ali eu entrei no jornalismo esportivo e, depois de um ano, já 

estava no COB e a partir daí já cobri dez Jogos Olímpicos, contando os de inverno e da 

juventude também. Como o Adriano falou, é mais do que um trabalho, eu vejo assim que a 

gente leva esses valores para a nossa vida e acho que já tinha esses valores, por isso se 

identifica com esse trabalho, mas, a partir desse trabalho, ficamos mais atentos a eles e tenta 

levar isso para a nossa vida – é mais do que o resultado que queremos passar e, os Jogos 

Olímpicos do Rio [de Janeiro], por mais que se fale da falta de legado ou não, eu acho que 

o maior legado eu pude ver com a minha filha, andando no Parque Olímpico e vivenciando 

tudo que eu sempre quis mostrar para ela quando voltava para casa [depois de cobrir] de 

Jogos Olímpicos e falava sobre Jogos, mostrava as fotos... não era a mesma coisa. Eu noto 

que não pega as pessoas quando você está falando empolgado... e ver aquela molecada 

espalhada pelo Parque Olímpico foi sensacional e simboliza muito do que a gente faz: o que 

queremos é aquilo – a molecada feliz, vendo o esporte com bons exemplos e seguindo suas 
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vidas; superando seus desafios, o que o atleta faz diariamente. 

  
CM: Meu nome Cláudio Motta, sou gerente de comunicação do COB. Sou formado pela 

Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em Comunicação Empresarial na 

Universidade Cândido Mendes. Minha primeira experiência no jornalismo.... Eu me formei 

praticamente sem fazer estágio naquela época, em 1986-87. Minha primeira experiência no 

jornalismo foi cobrindo Vôlei de Rua, que era uma promoção do jornal O Globo na época 

em que tinham competições de final de semana. O vôlei já estava em alta, já vinha desde a 

medalha [olímpica] de prata de 1984 e eu consegui uma vaga para nessa equipe freelance 

para fazer [cobrir] essa competição; e acabei ficando lá, me destacando e fazendo outras 

promoções intercolegial, na área esportiva, e outras promoções do jornal O Globo, como 

chegada do papai Noel, operário padrão, projeto Aquarius e na época, o gerente dessa área 

d’O Globo saiu e assumiu a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Voleibol, 

e me chamou, Roberto Garofoli, para trabalhar na assessoria de imprensa da CBV em 1988. 

Nós fomos praticamente, a primeira assessoria de imprensa de uma entidade esportiva... já 

existia a CBF, mas de uma maneira pouco profissional e ficamos lá durante seis anos. De lá, 

fui para o extinto jornal Diário Popular de São Paulo, atual Diário de São Paulo. Na época, 

o Diário Popular era muito forte, influente, eu tive a oportunidade de cobrir uma Copa do 

Mundo de futebol, em 1998, na França; também cobri pelo jornal [os Jogos de] Atlanta [em] 

1996, fazendo só futebol. Em 1999 eu saí e tive a oportunidade de vir trabalhar no Comitê 

Olímpico do Brasil onde eu estou até hoje. Até 2011, eu e o Cristian [Dawles] éramos 

[funcionários] externos, pertencíamos a uma agência de comunicação e a partir de 2012 

fomos contratados pelo COB como funcionário. Reforço o que eles falaram: trabalhar com 

esporte, para mim, não é só um prazer, é um privilégio. Eu adoro esporte desde que me 

entendo por gente, pratico esporte diariamente; então o esporte está no meu sangue. Poder 

trabalhar com isso, viver esse ambiente, conhecer países, pessoas, conhecer culturas e 

ajudar, de certa forma, no desenvolvimento do esporte brasileiro é algo que me dá muito 

prazer e eu me sinto um privilegiado de poder ter construído minha carreira nesse ambiente 

de esporte. 

 
CM: O Daniel Varsano está de férias, ele é da parte de imprensa, que também ajuda a gerar 

conteúdo para o site. Ele é formado pela PUC, também tem o mesmo perfil que a gente: 

adora esportes e começou como estagiário nessa agência que trabalhávamos, se destacou e 
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acabou virando mais um braço da equipe dentro do COB e tem vivenciado essa experiência 

olímpica aqui e pelo mundo. 
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ENTREVISTA: Prof. Dr. Carlos Toural Bran, vice-decano da Universidade Santiago de 

Compostela (Galiza - Espanha). Realizada em 04 de dezembro de 2017, nas dependências 

da instituição.  

 

●   O que é jornalismo esportivo? 
 

Para essa questão, creio que o jornalismo esportivo, de maneira essencial, é uma 

especialização da informação no âmbito dos esportes, quero dizer, é uma especialidade que 

trata o assunto dos esportes a nível nacional. E também numa segunda fase, a nível 

particular, há basicamente um vínculo entre a mídia e os esportes: digamos que funciona 

como uma especialização ideal que aborda especificamente esses dois temas. O jornalismo 

esportivo, realmente, nas últimas décadas obteve muita importância pelas diferentes 

implicações que o esporte tem na sociedade a nível político e, sobretudo, econômico e social, 

já que o jornalismo esportivo tem uma grande capacidade para a criação de uma visão, 

digamos, “crítica” sobre determinadas questões. E então, neste ponto de vista, o jornalismo 

esportivo tornou-se um elemento essencial para a construção desses devidos debates.  

 
●   Como foi desenvolvida a pauta olímpica nas mídias galega e espanhola? 
 

Sobre desenvolvimento da pauta olímpica abordada pelo jornalismo esportivo, no caso da 

Galiza3, existem determinadas especialidades esportivas que aqui se encontram relacionadas 

a grandes atletas e, respectivamente com as modalidades. Temos a canoagem e David Cal e 

outras especialidades, digamos àquelas que somos “potência”. Então, se tem havido vários 

                                                
3 O topônimo não foi traduzido a partir da fala do entrevistado. Nos idiomas da Espanha: castelhano e 
galego, o nome da região se grafa como “Galicia”. No caso da língua galega, esta compreende uma grafia 
dupla: “Galiza” e “Galicia” fazem parte da ortografia galega. Em português existe apenas uma grafia: 
“Galiza”. 
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atletas com o afã da pegada no olimpismo da Galiza, enquanto a relação entre o jornalismo 

esportivo e a produção de conteúdos informativos referentes aos esportes e às Olimpíadas e 

deve-se que se destacar que há vários volumes de reportagens e outros tipos de conteúdos 

de falam da “Galiza Olímpica”, ou seja, que contam a história desses atletas galegos que 

participaram das Olimpíadas e principalmente, gostaria de mencionar uma sobre um aluno 

meu que foi escrita e publicada, creio que em 2016: foi um livro escrito por Álvaro Alonso 

com o título “A Galiza Olímpica: 1996 - 2016” que recolhe histórias, entrevistas e 

reportagens centradas nos atletas olímpicos galegos desse período e que serviu de 

continuação para outro livro que falava dos galegos nas Olimpíadas nos anos anteriores. 

 
•   Algumas considerações? 

 

Em relação à mídia e aos esportes olímpicos, creio que na Galiza não houve um movimento 

permanente e constante ao redor do olimpismo, mas basicamente o que se deu foram picos 

de informativos relacionados com as prévias das Olimpíadas e o desenvolvimento dos Jogos. 

Também acontece com a informação posterior, mas muito voltada às Olimpíadas. Porém, 

após o ciclo olímpico, não se mantém uma produção de conteúdos informativos em relação 

a esses esportes. 
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ENTREVISTA: José Ricardo Campos Leite, jornalista do Universo Online (UOL, no 

período dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016); atualmente no canal por assinatura 

FOX SPORTS. Realizada em 25 de abril de 2018 nas dependências da emissora.  

 

 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Eu vim antes dos Jogos [evento] e fiquei in loco, no Rio de Janeiro, o tempo todo. Foram 

quase uns trinta dias, quando estavam chegando as delegações, a abertura da Vila Olímpica, 

chegando a imprensa e fiquei até o final dos Jogos, quando todo mundo foi embora. Então 

fiquei esse período, fiz vários esportes diferentes, todos os eventos diferentes: Deodoro, 

parque olímpico, também Copacabana... O meu viés no UOL não era cobrir tanto os 

brasileiros, porque tínhamos uma equipe grande, uma equipe legal, mas eu procurava ir até 

os personagens, histórias de vida, envolvendo estrangeiros, atletas que tinham uma 

experiência mais rica para contar além dos atletas conhecidos, claro, que a gente tem. Então, 

eu fiz até algumas coisas de medalhas do Brasil, porque o Robson Conceição, do box estava 

lá e foi até ao Riocentro, mas eu ia atrás de histórias, ia quase que a todas as vilas, fui para 

a natação, o atletismo, fui para a ginástica, em quase tudo que teve eu consegui rodar, até 

hóquei sobre grama eu fiz.  

Então, é um negócio muito difícil: o jornalista que cobre uma olimpíada in loco, existe até 

uma falsa sensação, de que está conseguindo acompanhar tudo e não, é pior: ele está 

conseguindo acompanhar muito menos, porque ele está em casa e está recebendo na internet 

todas as informações e na TV, passando tudo que está rolando. Quando você está 

mergulhado em algum jogo, você tem que ficar focado naquilo e ficar fazendo aquilo, 

olhando durante o tempo todo e você perde um pouco a noção do todo que está acontecendo. 
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Vamos supor: eu fiz bastante Jogos de basquete na olimpíada, porque tinha o time dos 

Estados Unidos com jogadores conhecidos e tinham alguns outros países com histórias 

legais. Aí, eu ia para o jogo, assistia a partida e tinha que fazer o texto, observar atentamente, 

depois que acaba o jogo, vai para a zona mista, entrevista os jogadores, os principais atletas, 

ouve a coletiva do treinador, monta seu texto para o dia, para o dia seguinte, passa o 

panorama do que está rolando, como foi o ambiente, a torcida. Então, só aí, estou falando 

sobre um trabalho de umas 3, 4 horas mais ou menos e isso te impede de ter acompanhado 

durante 3 e 4 horas do dia completamente. Você escuta falar ou lê também porque os meios 

digitais hoje nos possibilitam se informar de tudo, mas você não vivenciou com aquela 

experiência de ter visto. Então, sentimos falta, um pouco disso, quando você cobre in loco: 

você vive a energia daquilo que você viu, mas aquilo que você não viu, você mal tem tempo 

de ver pela TV, como a pessoa que está em casa, que não está trabalhando com aquilo. É 

uma dificuldade, você só viveu aquilo que você viu que estava naquele dia; se foi legal, 

ótimo, agora o resto é meio que história que os outros contam para você. Eu tinha até um 

caso assim, dos nossos editores lá do UOL: ele não ia para eventos, só ficava no Centro de 

Imprensa para fechar o material, texto para o dia seguinte, entrar com algo ou dar espaço. 

Ele não foi para nenhum evento, ficava no Centro de Imprensa o tempo todo e brincava: me 

sinto aqui igual ao Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa: não vejo nada e só vejo 

pessoas sentadas ao meu lado e contarem histórias do que elas viam, e eu não estou vendo 

nada e só acompanho histórias “puxa, hoje foi legal no basquete, o Thiago Brás do salto com 

vara, que história sensacional...”. Então, você não vê aquilo, porque o Thiago Brás até que 

foi uma das histórias mais sensacionais para o Brasil e eu estava jantando, comendo um 

lanche no hotel, escrevendo no meu notebook. E, assim, por acaso, estava perto de uma 

televisão. Se não estivesse, não teria nem visto esse momento ao vivo.  

 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Os comitês olímpicos costumam ter uma demanda de notícias, um volume de notícias e de 

informações maiores durante os Jogos Olímpicos, quando estão acontecendo muitos eventos 

e os atletas do Brasil estão lá. Então, a cobertura deles fica quase fulltime, o tempo todo, 

como uma agência de notícias disparando informações. Quando estava no UOL, a gente 

usava, sim, informações do Comitê Olímpico Brasileiro basicamente para duas situações: 

agenda de treinamento, de eventos, de quando algum brasileiro daria entrvista depois de 
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ganhar uma medalha, porque eles organizavam esse tipo de ação, disponibilizavam no site 

e disparavam nas redes sociais também. Mas basicamente assim, vamos supor: a dupla 

brasileira de vôlei de praia, aí [COB] vão colocar eles em algum local da cidade para dar 

entrevista depois do jogo e em dois dias depois, para mostrarem a medalha. Então, todos os 

eventos que envolviam os medalhistas brasileiros, os atletas, alguma coisa assim, eles 

colocavam no site e a gente usava o site para checar isso. E também, como eles tinham 

enviados em todos os lugares e os veículos de imprensa, às vezes não conseguiam estar em 

todos os lugares, porque são centenas de atletas no mesmo dia. Então, às vezes, em alguma 

competição que os veículos de imprensa não conseguiam ter enviados, o material deles é 

interessante, vamos supor: não conseguimos mandar alguém para a canoagem e nela, o atleta 

do Brasil avançou e lá tem uma pessoa do COB entrevistando ele e eles colocam lá no site 

e a gente usava essas informações. 

 
•   Considerações 

 

No mundo, as pessoas hoje vivem sendo bombardeadas de informação: tem o WhatsApp, os 

perfis das redes sociais. Então, cada vez mais, a gente recebe coisas, a gente recebe 

informações, a gente recebe situações. A gente vive numa era em que as pessoas do 

jornalismo nem precisam mais procurar, porque o que você procura o que gosta ou que tem 

dificuldade para encontrar, porque o resto vem e chega para você, se é seguidor de um 

veículo de informação, de algo que você gosta, você vai entrar lá e vai ver despejando 

informações. A grande luta que a gente hoje, nos meios de comunicação, é para reter a 

atenção das pessoas e para isso tem que levar uma informação certeira, assertiva e objetiva, 

porque você concorre com um cara que conversando com a mãe dele no WhatsApp. Um 

cara vendo um joguinho, com ele navegando e conversando com o amigo. Então, tem que 

fazer um trabalho adaptado a cada situação: a gente tem um site, é uma coisa de informação 

para as pessoas buscarem, para o heavy user, usuário forte que já gosta da marca. e lá vai 

buscar; e as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, eles compartilham, distribuem 

essas informações, de uma maneira que eu acho legal falar que chegue nas pessoas. Então, 

numa cobertura, tenho tudo isso para pensar: se vou num jogo de copa do mundo, eu vou 

fazer uma matéria legal para o site, uma coisa legal para o site, mas também vou fazer um 

vídeo da torcida para performar nas redes sociais. É mais ou menos isso: você vai ter que 

pensar sobre as situações e vai ter que falar, o que cada coisa se encaixa em cada perfil. 
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ENTREVISTA: Rafael Bullara, editor do jornal Lance! (período dos Jogos Olímpicos no 

Rio de Janeiro em 2016); atualmente atua em assessoria de imprensa. Realizada em 29 de 

agosto de 2018 nas dependências do Shopping JK Vila Olímpia (São Paulo - SP).  

  

 
●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 

 

Em 2016, eu fiquei em São Paulo, cuidava da parte impressa do Lance! no período, então 

não cobri os Jogos in loco, fiquei em São Paulo e aí eu fazia a capa do jornal Lance! e aí, no 

período de Olimpíadas, a gente dividia: o Lance!, como é um jornal que fala muito de 

futebol, a gente dividia com a parte olímpica: então, tínhamos duas capas diárias – a 

primeira, uma capa de futebol, com os clubes com o acompanhamento normal do dia a dia 

– e aí, do outro lado, você invertia, tinha uma outra capa e aí, eram as páginas das 

Olimpíadas. Diariamente, fazíamos uma reunião como pessoal que estava no Rio, com a 

equipe de repórteres e editores que estavam nos Jogos para definirmos os espaços, o que 

tinham de pautas e o que eles teriam de páginas, para organizarmos o dia de eventos que 

eles iam cobrir até o final do dia. Então tinha essa questão, digamos editorial e a questão que 

era mesmo pensar o jornal para tentar encaixar com todas as outras coisas e outras demandas 

que se tem: como a parte comercial, reserva de anúncios, coisas desse tipo que também 

pegam a parte impressa. Então era mais ou menos assim que funcionava: a gente pensava e 

aí o repórter que estava cobrindo o basquete e falava que tinha uma matéria e iria precisar 

de uma página, o outro falava assim “estou cobrindo o vôlei e preciso de duas páginas” e, 

para isso, tentávamos equilibrar o espaço para todos terem suas matérias [publicadas] e aí, 
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durante o período de grandes eventos: Copa do Mundo e Olimpíadas, a pessoa que está 

acompanhando é bombardeada com informação de todos os lados – uma pessoa liga o rádio 

e ouve alguma coisa dos jogos, na televisão aberta era a mesma coisa e, televisão fechada 

[por assinatura] nem se fala – era só você ver que tinham 16 canais do SporTV, e se fosse 

para a internet, passavam de quarenta canais. Então, você podia acompanhar o evento a 

qualquer hora. Então, o desafio que tínhamos para atrair, como um jornal impresso, era 

pensar em pautas diferentes e especiais que justificassem o leitor ir até a banca de jornal e 

pagar [pelo jornal] para ter um conteúdo diferenciado para quem gosta [de notícias 

esportivas]. Então, era mais ou menos assim que fazíamos: pensava para determinar espaços 

em cima da pauta que cada repórter que estava nos Jogos ia produzir. 

 
 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Eu usei muito pouco, era mais para ver coisas assim: quando acontecia alguma curiosidade 

sobre algum atleta dos Jogos, que se destacou e não esperávamos e você vai lá [ao site do 

COB] para buscar informação sobre ele. Quem utilizava mais essa informação, obviamente, 

eram as pessoas da equipe que estavam in loco cobrindo os Jogos e o que eu posso falar que 

ajudou nessa questão da web, que eu utilizei particularmente foi assim: como você tem uma 

equipe que, durante as Olimpíadas, está focada em determinados eventos, ela não consegue 

acompanhar [algo] para ver o que está acontecendo. Então, o retorno que tínhamos da 

redação deveria servir como uma espécie de retaguarda a eles [repórteres]: além de ter 

televisões ligadas em diferentes canais para ver o que estava acontecendo e [acessar canais 

da] internet o tempo inteiro, e para mim [foram úteis] as redes sociais: Twitter, porque a 

velocidade da informação era muito grande para ver se alguma coisa [fato] estava 

acontecendo em determinado evento ou atleta e, então, a gente utilizava mais isso 

[informações da internet] e quem estava na redação contava com a internet como uma 

retaguarda para auxiliar as pessoas que estavam lá. Por exemplo: no dia que o Brasil ganhou 

a medalha de ouro no futebol, pouco tempo depois, teve um brasileiro ganhou uma medalha, 

se não me engano, no Taekwondo. Aí, todo mundo estava focado no futebol e a gente estava 

acompanhando em uma das televisões e, quando percebemos que poderia sair uma medalha 

e daí, o pessoal estava focado para o evento principal, o futebol, que era no Maracanã para 

[a partida de] Brasil x Alemanha. A gente avisou alguém correr ao complexo porque o Brasil 

poderia ganhar medalha em outro evento. Então, isso que fizemos ajudou para dar tempo do 
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repórter chegar ao local e acompanhar a medalha do [atleta brasileiro no] Taekwondo. Então, 

esse é o exemplo mais prático para tentar ilustrar como a gente [na redação] auxiliava quando 

acontecia alguma coisa. 

 
●   Considerações 

 

O principal desafio de uma cobertura dessa é tentar levar alguma coisa diferente para o leitor 

que está sendo bombardeado [de informações] de todos os veículos em todas as vias e, com 

os Jogos Olímpicos, um [veículo] impresso é mais difícil ainda conseguir [acompanhar] 

porque o acesso a informações [da web] do celular, ele consegue acessar tudo e [às] redes 

sociais, e você ter um material diferenciado que justifique um leitor ir até a banca e outro, 

que considero um desafio muito grande, foi falar daqui, mesmo com os Jogos sendo no Rio 

de Janeiro, para um mercado que fala quase que cem por cento sobre futebol... um país 

monoesportista... e quando tem um evento aqui, as pessoas abriram um pouco mais o leque 

[de modalidades], mas é um desafio muito grande fazer com que uma pessoa se inteire e, de 

certa maneira, vá atrás de outros esportes. Acredito que esse foi o principal desafio que 

tivemos [no jornal Lance!] na hora de pensar em ter um conteúdo diferente para quem gostou 

dos Jogos Olímpicos. 

 
•   Trajetória profissional 

 
 

Eu me formei em 2005 em Jornalismo pela Faculdade Anhembi-Morumbi e desde então 

sempre trabalhei com esportes. No mesmo ano entrei no Lance! e fiquei de dezembro de 

2005 até fevereiro de 2018. No mesmo ano de 2005, que entrei no Lance!, também trabalhei 

de 2005 a 2009 na Rádio Trianon e fazia a produção e apresentação de um programa de 

esportes da emissora, na hora do almoço e conciliava as duas [atividades] até que, a partir 

de 2010 eu não consegui mais e tive que ficar só no Lance! Também em 2010 a 2012, o 

Lance! criou o jornal chamado Mais, que era sobre esportes e que tinha também geral 

[notícias generalistas]. A ideia [do Lance!] era fazer um jornal popular. Então, fiquei como 

editor do Mais e depois [2012] voltei como editor no Lance! para ser editor onde fiquei até 

o final de 2016, como editor da parte impressa. De janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, até 

eu sair, era editor do site. Hoje, o jornal [Lance!] só funciona no Rio de Janeiro; existe uma 

edição [voltada para] São Paulo, mas ela é feita por jornalistas do Rio de Janeiro. Em São 

Paulo, [a produção] só cuida a parte de internet. Então, tem a cobertura normal dos clubes 
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nessa edição [online]; eu saí em fevereiro de 2018 e hoje eu trabalho em assessoria de 

imprensa. 
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ENTREVISTA: Victor Sá Ramalho Antonio, editor e coordenador do Portal do Rugby. 

Realizada em 25 de abril de 2018 nas dependências da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (Cidade Universitária).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

O trabalho in loco no Rio de Janeiro foi mais simples que parece porque nos Jogos 

Olímpicos, o importante foi buscar entrevistas, sentir o clima: fizemos vídeos lá no evento, 

etc. Mas a cobertura dos jogos em si, por exemplo, a parte mais bruta, de fazer [as seções] 

Nação ao Vivo por [transmissão em] rede social, Placar ao Vivo e aquela coisa toda e 

escrever os relatos dos Jogos, analisar as partidas, etc – são coisas que, inclusive, acabei 

fazendo à distância. Mandamos repórteres para fazerem a cobertura in loco, porque o que 

importava era se relacionar com os protagonistas, falar com os atletas e com os torcedores 

também, e sentir o clima do ambiente local. Mas, inclusive quando eu fui, tínhamos um 

jornalista nosso que foi na parte de Imprensa e, por um motivo meu, diante de tantos anos 

que não se acaba curtindo o ambiente que você acaba vendo só os bastidores... Nos Jogos 

Olímpicos, a [partida] final [de Rugby], eu assisti da arquibancada, porque eu quis curtir um 

pouco e eu coloquei outro jornalista, amigo meu, para fazer a cobertura de lá. O resto, a 

gente fez tudo e os relatos dos jogos, mesmo da arquibancada, pois eu fui à Sala de Imprensa 

e escrevi os meus relatos e etc.  Esse tipo de cobertura in loco é sempre importante para 

tudo: não cobrimos só os Jogos Olímpicos, também cobrimos a Copa do Mundo de Rugby 
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na Inglaterra em 2015. O que sempre buscamos, assim, é o relato do Jogo, a análise e os 

comentários que fazemos em cima disso não está lá: vem da TV com o apoio da estatística 

oficial e etc, você faz. Estar lá é importante para se relacionar com os protagonistas, com os 

jogadores e coletar essas histórias: é mais uma busca por outras histórias paralelas do que 

propriamente a cobertura dos Jogos em si. São coisas diferentes que fomos aprendendo com 

o tempo: produzimos mais sobre o Jogo fora e dentro, produzimos mais sobre o entorno do 

Jogo, sobre aquilo que gira ao redor do evento. A gente acaba dividindo bastante isso na 

nossa cobertura. O Portal do Rugby foi sempre muito autônomo em sua produção de 

material, e inclusive, de repente ele até ajudou e, na verdade, à própria Confederação 

Brasileira de Rugby: já recebi pergunta de muitos jornalistas de muitos sites grandes e 

veículos de imprensa importantes, porque ele acaba sendo a fonte para muita gente. 

 
 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Então, o que eu usei foram poucas coisas. O que eu precisei, realmente, do Comitê Olímpico 

foram as informações oficiais, as definições oficiais do torneio, que partiam deles 

evidentemente. Mas o material que fale, que explique o rugby ou que faça a cobertura dos 

Jogos, não precisei do Comitê, a menos que ele fornecesse, no caso dos Jogos Olímpicos, 

tivemos ao longo do torneio, coisas importantes como as estatísticas, que eles produziram e 

então eu usava. Mas eram esse tipo de coisa [material] que deve vir da organização: 

estatística, uma confirmação oficial, a lista dos jogadores com as escalações. Mas, tirando 

isso, a gente não precisa. O que eu usei bastante, sim, do material produzido pelo Comitê 

Olímpico, foi para o Rugby de cadeira de rodas, porque aí eu não sou especialista, então 

precisei do material do Rugby Paralímpico, que sempre publicamos, mas normalmente eu 

acabo me valendo do material produzido pela Seleção Brasileira de Rugby de Cadeira de 

Rodas e Comitê Paralímpico, porque eu não sou especialista para cobrir e porque é bastante 

diferente do rugby tradicional. Mas é mais isso: informações oficiais, sim e outras 

informações e outro trânsito de material não. 

 
 

●   Considerações 
 

Mas é isso: temos muitas questões em relação ao rugby e acho que, em relação a todos 

esportes olímpicos. Pode ser importante para você eu analisar isso:  como é que os esportes 
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olímpicos estão sobrevivendo e vão trabalhar até os próximos Jogos Olímpicos e a 

sequência... é sempre uma grande preocupação. O rugby conseguiu nesses últimos dois anos, 

está buscando se autonomizar dos Jogos Olímpicos: vemos a Confederação [Brasileira de 

Rugby] apoiar cada vez mais o Rugby XV [de quinze jogadores], e não o 7s [de sete 

jogadores e versão olímpica]. Estamos vendo, no caso, o rugby masculino, o Rugby 7s 

olímpico brasileiro está sendo completamente deixado de escanteio, estamos vendo o foco 

total sendo depositado no Rugby XV, porque há o apoio da Federação Internacional de 

Rugby que quer muito países emergentes – estratégicos, como Brasil, Alemanha, Espanha, 

Rússia, Estados Unidos e, um pouco mais distante, China e Índia, que são os países que o 

rugby precisa se desenvolver para ganhar mais valor comercialmente no mundo e aí pensar 

no financiamento internacional. A bola da vez é o Brasil, Alemanha e Espanha, são três 

países que estão recebendo investimento para que eles consigam chegar, ineditamente, e 

nunca chegaram à Copa do Mundo de Rugby XV... Rússia e Estados Unidos já chegaram... 

estamos vendo a Federação Brasileira se apartar do Rugby 7s Masculino que, em 2020 tem 

poucas chances de ir para os Jogos Olímpicos, porque o sistema de classificação terá 12 

vagas com os três primeiros colocados do circuito mundial, mais um país de cada continente, 

uma do país-sede e mais uma para repescagem para os Jogos Olímpicos. O que estamos 

vendo, como foco da Confederação, é o apoio ao Rugby Feminino, porque esse é o favorito 

na América do Sul para se classificar para os Jogos Olímpicos: o [rugby] feminino acabou 

de ser eliminado da primeira divisão mundial e o objetivo é a volta para a temporada de 

2019-2020 e mesmo assim, é deve conseguir a vaga de melhor da América do Sul. Então o 

foco da Seleção vai dar atenção à Seleção [brasileira de rugby feminino] para 2020. Mas 

vemos que é uma batalha complicada, são dois interesses distintos: o da Confederação 

Internacional, de ter o Brasil [XV] masculino na Copa do Mundo [de Rugby] versus o 

interesse para o Brasil nos Jogos Olímpicos... como ele não consegue no masculino, deixa-

se de lado e como ele ainda consegue no feminino, esse é o foco para o Comitê Olímpico do 

Brasil e da Confederação Brasileira [de Rugby], em termos de Jogos Olímpicos. 

 
 

•   Trajetória profissional 
 

Sou formado em História pela Universidade de São Paulo em 2010 e licenciado pela mesma 

entidade em 2013. Em 2009, de forma amadora, começei efetivamente o trabalho, criei junto 

com um amigo meu o Blog do Rugby, uma página em formato de blog voltado à cobertura 

do rugby nacional, porque a gente via que o rugby no Brasil tinha um tipo de cobertura muito 
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superficial: as coisas não apareciam, não chegavam, você não sabia dos resultados dos 

campeonatos, não sabia de nada que acontecia. Esse período é antes do Rugby virar [esporte] 

olímpico, que foi nomeado em 2009 e no final de 2009, a Confederação Brasileira foi criada 

como confederação olímpica, portanto, mudou o estatuto dela em 2010, pois antes era a 

Associação Brasileira de Rugby, que não era olímpico e se tornou confederação, adequada 

ao modelo olímpico. E o nosso foco, nesse período sempre foi a cobertura do rugby nacional 

e internacional, enfim, do mundo do rugby, como um todo, fazendo a transição do formato 

de blog para um site de notícias. Já em 2011, já éramos o maior site no Brasil e oito vezes 

premiado como a melhor mídia especializada em rugby no Brasil. Desde então, eu sou o 

editor do site, expandimos a atuação do site, não só fazemos as notícias no dia a dia, mas 

notícias todo o dia, na verdade cinco a sete notícias, às vezes até mais. Também criamos 

novos produtos ao longo do tempo, como o Mesa Oval, que é um podcast semanal de 

entrevistas, que já tem dois anos além de ter várias séries de conteúdo em vídeo para 

YouTube e Facebook, enfim, bastante coisa. Em 2013, fui convidado para virar comentarista 

de rugby na televisão, primeiro comecei no [canal] Bandsports e depois no Sports+, que não 

existe mais e era disponível apenas na Sky, era o único comentarista de rugby até 2015, 

quando o canal acabou. Em 2014, fui contratado pela Confederação Brasileira de Rugby, 

virei diretor de comunicação. Em 2015, fui convidado para ser comentarista de rugby na 

ESPN, hoje sou o segundo comentarista nos canais ESPN. Também tinha uma atuação 

acadêmica que eu queria seguir (mestrado em História Social pela Universidade de São 

Paulo) e acabei largando essa posição [comentarista principal de rugby]. Desde então, no 

Portal do Rugby, paralelamente, criei junto com o mesmo sócio que eu tenho no portal, uma 

empresa de assessoria – são coisas paralelas e atividades distintas, que sempre buscamos 

separar até as pessoas que atuam lá para garantir um ar de independência. Prestamos 

atividades de assessoria para a Federação Paulista de Rugby e para a Urra, uma ONG que 

desenvolve atividades nos CÉU (Centros Educacionais Unificados) de São Paulo. Para a 

própria ESPN, produzimos materiais de estatísticas do rugby brasileiro, já fizemos para a 

própria confederação alguns trabalhos pontuais, projetos específicos em que eles precisam 

de ajuda, mas sempre buscamos garantir independência do site de qualquer maneira e hoje 

somos reconhecidos por ser um site, inclusive, crítico com a própria Confederação, com a 

Federação Paulista, todo mundo – e ter uma atividade independente, que é o que a gente 

sempre buscou – e esse é o grande desafio, na verdade, como mídia independente de um 

esporte que não é grande o bastante para garantir o financiamento dessa mídia pelos modos 

tradicionais de financiamento que é a publicidade por exemplo. Então temos que buscar 
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outras formas e estamos buscando auxiliar o rugby como um todo na sua comunicação sem 

perder o caráter independente do site em si. Também atuei como narrador em transmissões 

online e também para [emissoras de] rádio. 
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ENTREVISTA: Fábio França, apresentador e repórter da Rádio BandNews FM (São 
Paulo). Realizada em 02 de maio de 2018 nas dependências da emissora. 

 
 

•   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Foi uma experiência muito incrível, fui para o Rio de Janeiro talvez 10 dias antes do início 

dos Jogos e voltei quatro dias depois. A cobertura foi intensa do Grupo Bandeirantes de 

Comunicação, fizemos um pool das rádios do grupo: Bandnews, Rádio Bandeirantes e, na 

época a [extinta rede de rádio] Bradesco Esportes FM, enfim, todo mundo trabalhando em 

conjunto; foram muitos profissionais para o Rio de Janeiro – a gente montou a nossa base lá 

e todo mundo morou lá por um mês – também contando muito com a participação essencial 

da equipe da Bandnews do Rio de Janeiro, que é uma rádio fortíssima lá também. E foi um 

trabalho incansável: acordávamos as sete horas da manhã, começava a trabalhar e terminava 

às dez da noite, e o grupo realmente fez um grande trabalho, uma cobertura muito grande e 

eu participei da cobertura de vários eventos, de vários esportes, mas sobretudo o vôlei e foi 

muito legal, porque o vôlei não é algo com que a gente lida aqui no dia a dia aqui na rádio: 

fazemos muito mais futebol, Fórmula 1 e tal, mas vôlei – para o rádio também é um pouco 

diferente e fazer [-lo] foi muito bacana. 

 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Sim, usamos. O Comitê Olímpico do Brasil entrava em contato sempre com a gente, 
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passando links – não vou lembrar certinho quais eram os endereços aqui, mas enfim – talvez 

semanalmente eles [COB] entravam em contato por e-mail, mandando links, sugestões e o 

que estava a disposição naquela determinada semana. Existiam outros sites que eram 

interessantes e ajudavam bastante na nossa montagem de conteúdo, na nossa separação de 

conteúdo – um clipping mesmo, para ver o que valia a pena falar ou não – e Olimpíada é 

algo muito extenso: são esportes com os quais não estamos acostumados a lidar. Então, 

obviamente, não conhecemos tudo. Ouvimos falar, mas não sabemos a regra, muitas vezes, 

não sabemos qual o brasileiro que tem realmente a chance ou possibilidade de fazer um bom 

trabalho em determinado esporte. Então, esses sites específicos de cada modalidade são 

fontes incríveis de busca de conteúdo. O Grupo Bandeirantes também fez uma cartilha para 

a gente [funcionários] explicando esporte a esporte, brasileiros com possibilidades de 

medalha – uma cartilha bem extensa para que pudéssemos estudar antes da transmissão dos 

Jogos e também durante o decorrer da Olimpíada. Também uma fonte interessante era um 

intra site do Comitê Olímpico Internacional: cada credenciado ou cada equipe de veículo de 

comunicação tinha direito a uma senha que dava direito a três ou quatro pessoas por veículo; 

não lembro ao certo qual era o número – para acessar às informações. E era muito legal: 

informações absolutamente detalhadas: estatísticas de cada jogo, de cada atleta, tudo a 

respeito da vida de todos atletas das Olimpíadas, então, o trabalho do Comitê Olímpico 

Internacional foi bastante legal com a Imprensa também, era uma fonte muito legal de 

informação. 

 
 

●   Considerações 
 

Os vários esportes, infelizmente, acaba ficando naquele momento específico: foi assim com 

o tênis na época do Guga [Gustavo Kuerten], no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 

– infelizmente o tênis não decolou – embora o Guga tenha ganhado tudo que pudesse ganhar 

e foi o número um [dos rankings] do mundo por várias semanas... mas o que vende mesmo 

no Brasil é futebol e os outros esportes devem saber lidar com isso, eles não vão desaparecer, 

mas cada um tem que procurar seu nicho específico. Eu trabalhei muito mais próximo do 

vôlei na Olimpíada e foi uma experiência fantástica, um outro mundo, é completamente 

diferente do futebol, é algo mais próximo; você tem muito mais contato, é muito mais 

acessível inclusive para o jornalista. Então, talvez seja hoje o segundo esporte para o 

brasileiro e eu gosto muito de vôlei. Mas eu acho que temos que aproveitar esses momentos 

específicos – por exemplo, o handebol, de um tempo para cá, cresceu muito no Brasil e 
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infelizmente, nesse ano, já passa por uma dificuldade tremenda com relação a patrocínio e 

tal. A gente não consegue absorver tudo que determinados esportistas vitoriosos são capazes 

de nos dar em alguns momentos. Então, acho que o Brasil precisa aprender a trabalhar com 

isso. Com relação às mídias sociais: é cada vez mais importante saber lidar – o  profissional 

e o veículo de comunicação. Hoje, falando especificamente do rádio, o ouvinte está cada vez 

mais próximo da gente e o ouvinte quer se sentir participando daquilo que acontece na rádio. 

O ouvinte da Bandnews FM é fiel e ele vai permanecer fiel se ele sentir que a informação 

dele, a respeito do trânsito, naquela manhã de segunda-feira chuvosa vai ser relevante para 

o pessoal da rádio e para os outros ouvintes. Quer dizer, se essa informação dele chegar para 

a gente e responder de alguma maneira, se a gente colocar no ar e der importância para 

aquilo, que de fato, é muito importante, se a gente conseguir conciliar tudo isso, ali vai ter 

um público cada vez mais fiel. Então, lidar com o ouvinte, além do rádio, mas também nas 

mídias sociais é fundamental daqui para a frente.  

 
 

•   Trajetória profissional 
Eu me formei em [Comunicação Social com habilitação em] Rádio e TV, na Universidade 

São Judas em São Paulo e comecei a trabalhar como produtor de televisão. Fiz a produção 

de programa feminino na extinta Rede Mulher de Televisão. Entrei lá como estagiário, 

depois passei para assistente de produção, produtor. Enfim, fiquei lá por um bom tempo até 

me desligar da Rede Mulher e estava difícil de conseguir outro emprego na área: televisão, 

rádio, como radialista já formado. Eu acabei entrando numa agência de propaganda, fui 4 

anos redator publicitário e nesse meio-tempo voltei para fazer a faculdade de jornalismo. 

Fiquei dois anos parado. Entre terminar a faculdade de Rádio e TV, me formar e começar a 

de jornalismo foram dois anos. Como as faculdades são parecidas, eliminei algumas matérias 

e, depois em dois anos, me formei em jornalismo. Aí sim, comecei a atuar na área esportiva. 

Comecei com pequenas participações em rádios menores do ABC, em webrádios, também 

do ABC paulista: São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul. Tive uma oportunidade na 

rádio ABC, uma rádio mais tradicional em São Paulo. Passei pela rádio Tupi, sempre como 

repórter de campo e lá passei a apresentar alguns programas também. No final da minha 

passagem pela Tupi, eu coordenava a equipe de esportes até chegar na BandNews FM em 

março de 2011, a princípio como repórter. Depois de algum tempo, já como apresentador 

das jornadas esportivas e também do BandNews na área, nosso programa de esportes à noite. 
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Desde 2016, coordenando também a equipe de esportes. Esse é mais ou menos o meu 

currículo bem resumido. 
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ENTREVISTA: Fernando Saraiva, apresentador e repórter do canal SporTV. Realizada em 

08 de maio de 2018 nas dependências da emissora no Rio de Janeiro (RJ).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

O SporTV se programou muito, planejou muito para a cobertura dos Jogos Olímpicos de 

2016. Sabe que Brasil é o país do futebol, então a gente acaba cobrindo mais futebol. Eu 

cobri dez campeonatos mundiais: cobri campeonato mundial de atletismo em Berlim, cobri 

campeonato mundial de vôlei no Japão e na Polônia, cobri campeonato mundial de atletismo 

indoor, cobri campeonato mundial de ginástica artística, cobri campeonato mundial de 

basquete, cobri a Copa do Mundo [de futebol] na África do Sul e Eurocopa em 2012. Então, 

eu tive a oportunidade de cobrir muito futebol, mas também grandes eventos mundiais de 

outros esportes. Como o SporTV planejou muito essa cobertura, eram mais de mil 

profissionais envolvidos na cobertura dos Jogos Olímpicos: foi um projeto grandioso e 

audacioso porque o SporTV tinha 16 canais. Basicamente tinham 12 canais para transmitir 

os eventos esportivos, as competições, 3 canais – SporTV e SporTV 2 e 3 com os eventos, 

chamados prime, os mais importantes, e o SporTV 4, um canal de jornalismo 24 horas. Eu 

trabalhei especificamente nesse canal de jornalismo: eram oito âncoras e a equipe que fazia 

a madrugada, não sei precisar o número, mas acho que âncoras durante o período vespertino, 

de manhã e à noite, eram oito se revezando e aí era um trabalho exatamente para vender os 

outros canais do SporTV; a gente tinha um mosaico “nesse momento o SporTV 8 está 

transmitindo a final da natação de determinada prova, o SporTV 12 está transmitindo Brasil 
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e Alemanha no basquete”. Nisso, tivemos muito apoio dos correspondentes do SporTV 

espalhados pelo mundo, com reportagens especiais, interatividade – o Marcelo Tas sempre 

entrava nesse SporTV 4 justamente para dar uma visibilidade das mídias sociais, o que 

estava rolando nessas mídias e um aplicativo que nada mais era a reprodução dos 16 canais 

do SporTV na palma da sua mão num tablet ou num smartphone. Eu acho que o SporTV 

conseguiu dar a dimensão exata e recebeu muitos prêmios por isso, inclusive, teve a 

cobertura muito premiada. Mas, especificamente, falando do meu dia a dia nas Olimpíadas 

era isso: eu entrava às duas [horas] da tarde, estava num estúdio de vidro, glass studio – que 

eles chamam, na avenida Abelardo Bueno, em frente ao Parque Olímpico, no último andar, 

com vista para todo o parque e dali o SporTV tinha um dos seus estúdios que transmitia para 

o canal SporTV 4. Então a minha rotina era: acordava, me informava do que estava 

acontecendo, dos eventos, chegava para trabalhar às 14 horas e saía às 22 horas. E aí era 

isso: noticiando e girando – muita agilidade – eram dois âncoras e mais dois comentaristas. 

O SporTV teve 200 comentaristas de todas as modalidades, que participavam das 

transmissões e também do SporTV 4. Então, falamos de um projeto muito grande e o meu 

trabalho era ser um âncora do SporTV 4 para dar ao telespectador uma visão global de tudo 

que estava acontecendo durante as Olimpíadas. 

 
 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Para essa pergunta, eu retomo a questão do planejamento do SporTV: o site do COB servia 

muito mais como uma base para você acompanhar a agenda da Olimpíada com as 

competições daquele dia, os horários, os locais e tal... era uma coisa direcionada para a 

agenda dos Jogos Olímpicos. Eu baixei o aplicativo do Comitê Olímpico do Brasil, eu tinha 

no meu tablet e acessava muitas vezes para ver agenda, o site do SporTV também tinha uma 

boa agenda, mas nesse momento a gente acaba tentando o maior número possível de fontes. 

O Comitê Olímpico do Brasil é a fonte oficial do esporte brasileiro. A fonte oficial do esporte 

brasileiro serve para questões oficiais, por exemplo, casos específicos, alguém que foi pego 

no doping, alguma coisa assim, para você ter uma visão oficial. Você vai lembrar que muitas 

delegações, quando chegaram à Vila Olímpica, reclamaram das instalações. Então você 

acaba indo ali para ver alguma coisa ou outra, mas sabendo que é uma fonte oficial e então 

você tem que ter uma visão um pouco mais cuidadosa para lidar com fontes oficiais. E, para 

estudo de modalidade não, porque o SporTV, dois meses antes das Olimpíadas, fez 
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workshops com todos os profissionais; então, a gente não entende muito de remo e aí vieram 

os comentaristas de remo e nos deram um workshop sobre a modalidade: como é o barco 

assim, o barco assado, as distâncias e tal. A mesma coisa com o hóquei sobre a grama, a 

mesma coisa para o levantamento de peso, enfim, para todos os esportes. Então, tivemos, a 

partir do canal, da empresa, uma preparação muito bacana e, para finalizar, o site do COB, 

como uma fonte oficial, a gente acessava esporadicamente. 

 
 

●   Considerações 
 

O SporTV sempre teve a preocupação de ser um canal multiesportivo, sem ignorar o fato 

que o futebol é o carro-chefe, que comercialmente levanta o SporTV, em termos de 

audiência, em termos de atenção. De fato, o futebol é o carro-chefe, mas o SporTV tem 3 

canais e, cada vez mais, abre espaço nos outros canais para os esportes olímpicos. Então 

hoje, por exemplo, o tênis é do SporTV 3, o basquete é do SporTV 2, o vôlei é do SporTV 

2. Houve recentemente essa separação. Agora [2018], as atenções estão voltadas para a Copa 

[do Mundo] da Rússia e, quando passar a Copa da Rússia, tenho certeza que aqui o 

departamento comercial, programação, jornalismo, área de negócios, vão voltar a olhar com 

mais atenção ainda para os esportes olímpicos porque, passada a Copa do Mundo, a gente 

estará às portas de 2019 e Tóquio está chegando em 2020. Então, tenho certeza de que a 

programação acaba se abrindo para esse novo foco de atenção que vai ser a Olimpíada de 

Tóquio em 2020. Também quero dizer que, de fato, a cobertura do SporTV na Olimpíada 

do Rio [de Janeiro] é um marco para a televisão brasileira, é fruto de um projeto muito 

ambicioso do atual diretor de eventos do grupo Globo, Raul Costa Junior, na época era 

diretor-executivo do SporTV, de que era possível transmitir quase que na íntegra todos os 

eventos esportivos de uma Olimpíada e esse esforço foi reconhecido pelo Comitê Olímpico 

Internacional, resultou em muitos prêmios e a brincadeira que fazemos aqui é “se a 

Olimpíada de 2016 teve 16 canais, agora na de 2020, vai ter que ter 20 canais” – vamos ver 

se isso vai ser possível. Com as competições acontecendo, então acho que o principal foco 

de interesse do telespectador, do público em geral, são os resultados. Mas, no SporTV 4, que 

tínhamos 24 horas, havia tempo, de fato, para aprofundar os assuntos e eu gosto sempre de 

unir história ao esporte: eu acho muito bacana lembrar que a União Soviética, só para dar 

um exemplo, começou com a revolução bolchevique e que ficou como um bloco até o fim 

[das políticas] do comunismo, da perestroika e da glasnost; então temos um período de 

oitenta anos que a União Soviética rivalizou com os Estados Unidos e, então é bacana a 
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gente falar que a guerra fria gerou um boicote americano nos Jogos de Moscou de 1980 e 

veio depois o troco do boicote soviético aos Jogos de Los Angeles em 1984. Acho 

importante lembrar que a China já competiu sob três bandeiras [Taiwan, Hong Kong e 

República Popular da China] por conta do comunismo, da revolução chinesa. Então, acho 

que é bacana, por exemplo, falar sobre a Alemanha dividida: a Alemanha Oriental 

[comunista], se eu lembrar de cabeça, disputou seis Olimpíadas e teve uma indústria do 

doping brutal. A Alemanha Oriental liderou o quadro de medalhas, se me lembro, talvez em 

Munique e em Montreal, 1972 e 1976 e aí, você contar que era uma política de governo feita 

e amparada em doping. Então, acho que você [ao] resgatar aspectos históricos e ligar eles 

ao esporte, é oferecer ao telespectador uma informação de qualidade. Com as novas 

tecnologias, a gente tem esse fenômeno de uns anos para cá que mudou um pouco o jeito de 

se fazer televisão: a gente sempre fez para os outros mas não tinha a participação dos outros 

e agora, sem dúvida, nenhuma que essas mídias sociais ajudaram muito a aproximar, tem 

que haver um filtro, evidentemente, porque o esporte é movido pela paixão: o combustível 

do esporte é a paixão e a gente tem que filtrar. Mas eu acho muito bacana ter essa interação 

entre quem está em casa e quem está do outro lado. Acho que isso é um processo irreversível 

que só tende a evoluir. 

 
 

•   Trajetória profissional 
 
Eu me formei em jornalismo em 1999 na Faculdade da Cidade, que fica na Zona Sul do Rio 

de Janeiro e fui aprovado no programa Estagiar, da Globo no meu último período da 

Faculdade em 1999. Comecei no departamento de esportes da TV Globo, depois passei para 

a reportagem da editoria Rio, cobertura de assuntos gerais em 2002. Em 2005 eu voltei para 

a editoria de esportes onde eu fiquei até 2009 e aí vim para o SporTV como repórter, virei 

correspondente em Londres entre 2013 e 2015. Desde que eu voltei então, eu apresento o 

SporTV News e nesse momento eu sou o editor responsável. Nessa caminhada, eu tive a 

chance de cobrir, por exemplo, mais de 10 campeonatos mundiais. Agora, não tenho dúvida 

que o ponto máximo foi a cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio [de Janeiro em] 2016. 
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ENTREVISTA: Vítor Prates, plantonista esportivo da Rádio Difusora de Piracicaba e 

editor do Blog do Vítor Prates. Realizada em 12 de setembro de 2018 nas dependências da 

Rádio Educativa de Piracicaba.  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Foi interessante fazer a cobertura e foi interessante, porque era um evento que foi realizado 

no Rio de Janeiro e a gente sabe das dificuldades de se ter informações com os Jogos, às 

vezes, à noite e pelo site que eu tenho, Blog do Vitor Prates, há mais de oito anos, tentamos 

trazer para o leitor uma forma mais detalhada: medalhas, conquistas e fazer mais referência 

ao Brasil que estava disputando em casa, a gente tinha algumas opções de sites como UOL, 

Globo, Terra e o próprio site do COB, dos Jogos [Olímpicos], às vezes era mais fácil de ter 

acesso a notícias, fotos e então a gente utilizava isso e tentava trazer mais detalhados  para 

o leitor do nosso site [blog] para deixá-los mais informados. 

 
 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

A gente tentava trazer sempre alguma informação e então a gente tentava buscar sempre 

essas informações mais detalhadas, mas site do COB trazia essas notícias atualizadas e 

então, tentávamos o máximo possível para deixar igual. 
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●   Considerações 
 

As Olimpíadas foi um dos maiores eventos no Brasil e, infelizmente, foram gastos milhões, 

mas deixaram um legado de muitas obras que não foram reaproveitadas e hoje estão sendo 

um entulho para alguns lugares. Vai ter uma Copa América no ano que vem [2019] no Brasil, 

mais um evento importante no futebol. E tomara que tenham mais outros eventos, 

principalmente aqui em Piracicaba como os Jogos Regionais e Jogos Abertos [do Interior], 

que sempre gostaria de cobri-los. 

 
 

•   Trajetória profissional 
 

Sou formado em Comunicação Social [habilitação] Rádio e TV na Unimep. Estou na rádio 

Educativa há 13 anos como voluntário. Hoje tenho um programa de esportes na rádio 

Difusora há um ano, o Resenha Esportiva. Tenho o meu site, o Blog do Vitor Prates há 8 

anos, faço coberturas do XV, principalmente notícias locais. E a gente vai levando: é difícil 

aqui em Piracicaba a Imprensa, mas a gente tenta do nosso jeito fazer o melhor possível e 

bem feito. 
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ENTREVISTA: Nathalia Ely Silveira, repórter do site Travinha. Realizada em 01 de 

setembro de 2018 nas dependências do Charrua Clube (Porto Alegre - RS).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Como a gente estava aqui, no Rio Grande do Sul [Porto Alegre] e não pôde ir ao Rio de 

Janeiro: somos um veículo pequeno. Então, acompanhamos muito o que víamos pela 

televisão, como tenho mais tempo, trabalho no site Travinha em casa e então, assistia direto 

a[os canais de] televisão e também muito pelos releases que recebíamos do Rio de Janeiro 

2016, da organização [do evento]: me inscrevi para receber os boletins, apesar de não sermos 

credenciados, mas a gente recebia esses releases e pelo próprio site do Rio 2016, da própria 

Olimpíada. Então, a gente se abastecia com base nisso [material]. A gente fez muitos textos 

e o [site] Travinha estava numa outra fase: copiávamos e colávamos muitas notícias e não 

nos dedicávamos muito a isso e nos preocupávamos mais em fazer os vídeos – era um erro 

nosso – porque fizemos uma consultoria há um ano e mudamos toda a estratégia do site 

[Travinha] e realmente, conseguimos nos estabelecer de uma forma que fazemos as notícias, 

vídeos e redes sociais. Então, usamos muito as informações para fazer também uma coisa 

diferenciada dentro do que podia ser feito como dentro de um site pequeno e até caseiro, 

hoje já está diferente. Fizemos um quadro no YouTube, o Plantão Olímpico Rio 2016, que 

contávamos as curiosidades percebidas nas Olimpíadas, da nossa vivência com o esporte e 

o que achávamos que seria legal destacar e contar da nossa maneira, com o casal esportivo: 

os dois jornalistas [Nathalia Ely e Marcus Von Groll] contando o que tinha visto e o que 

achava de destaque das Olimpíadas – um fato curioso, um destaque, alguma coisa assim. E 
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eu acho que isso foi mais a nossa cara. Então, começamos a dar mais valor para isso do que 

propriamente das notícias copiadas. Pegamos a Paralimpíada [Jogos Paralímpicos] que eu 

acho que é um grande evento também e gostamos de destacar esse outro lado como um site 

esportivo que dá mais valor para essas outras modalidades, as modalidades olímpicas e o 

Rugby XV que não é uma modalidade olímpica, é um esporte amador e então, procuramos 

dar destaque para isso, as notícias disso também. Mas estamos numa mudança: o site está 

crescendo, mas era uma maneira diferente de dar a notícia [em 2016] e hoje [2018] as 

elaboramos da melhor forma. 

 
 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Chegamos a usar sim. Também nos cadastramos para receber alguns e-mails. [O Travinha] 

não era um veículo que poderia fazer a cobertura das Olimpíadas, mais alguns releases e 

alguma coisa... até hoje recebo informações do Comitê Olímpico e alguma coisa do site; até 

hoje eu consulto o site do COB e também do Comitê Paralímpico do Brasil, para me 

abastecer de informações e procurar alguma coisa que me dê sugestão de pauta.  

 
 

●   Considerações 
 

Minha consideração final é que, infelizmente, o Brasil teve até um certo boom de 

investimento. A minha preocupação maior, na verdade, é o investimento nas outras 

modalidades. O Brasil valoriza muito o futebol e nós temos muitos outros esportes, os 

olímpicos e os não olímpicos e faltam investimentos e então, tivemos até um boom no 

próprio Rugby 7s que voltou a ser olímpico, como parte do programa olímpico; recebeu 

bastante investimento, tivemos um crescimento atrás de jogadores – trouxeram atletas de 

fora, técnicos de times neozelandeses, que são a grande potência mundial... Então, teve esse 

investimento e depois das Olimpíadas, o que vimos foi uma queda, não só no rugby, mas 

também atletas que chegaram a ganhar medalhas e hoje estão perdendo patrocínios, por 

conta da perda dos incentivos do governo federal. A minha consideração é essa falta de 

valorização e aí, na parte de comunicação, noticiamos muitas medalhas [obtidas] e às vezes 

as pessoas que não acompanham [outros esportes] e dizem: “o Brasil não ganha muita 

medalha, não tem muita notícia sobre campeões”, mas é claro, porque chegamos numa 

Olimpíada e concorre com quem tem o esporte como parte [integrante] e até da universidade, 
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é uma outra mentalidade... Aí, claro, na comparação, a disputa [ocorre num] nível é 

diferente. Então, realmente, os atletas aqui no Brasil precisam ralar muito, querer muito, 

correr muito e às vezes, com o próprio dinheiro, para fazer bonito e [também o] fazem. 

 
 

•   Trajetória profissional 
 

 

Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009. Sempre queria fazer 

o Jornalismo Esportivo, entrei na faculdade com essa ideia. Senti muita falta do estudo do 

jornalismo esportivo – sempre foi considerado como uma categoria, uma área que seria 

muito fácil para trabalhar e não precisariam muitos estudos sobre isso e eu realmente sentia 

muita falta disso. Por exemplo, na minha universidade, claro que hoje deve estar diferente, 

não sei como hoje deve estar o currículo, mas tinha no sétimo semestre uma cadeira de 

Jornalismo Especializado e tinham outras cadeiras que eram: Jornalismo de cinema, 

Jornalismo Ambiental, Jornalismo Político, mas de Jornalismo Esportivo não tinha. Então, 

justamente a monografia do meu TCC (Trabalho de conclusão de curso) foi sobre o 

Jornalismo Esportivo, conceituando e considerando o jornalismo esportivo como uma área 

especializada que deve ser feito por jornalistas especializados. Fiz a Pós-Graduação em 2012 

na UFRGS em Jornalismo Esportivo junto com a Sandra de Deus, que abriu a primeira turma 

e disse que eu fui a incentivadora de ajudar ela a abrir essa turma porque eu realmente sentia 

essa falta. Desde antes da formatura, já trabalhava no comitê organizador da Copa do 

Mundo, então antes da Copa acontecer, eu vi toda a preparação e participei da organização 

de Porto Alegre, era um comitê do governo estadual [do Rio Grande do Sul]. Mesmo tendo 

sido transformada em uma secretaria extraordinária e depois que mudou o governo 

[estadual], passou a ser a Secretaria do Esporte e do Lazer, com o comitê passou a ser parte 

integrante dessa secretaria até 2015. Em 2011 conheci o Travinha e o Marcus [Von Groll] e 

então comecei a fazer um blog, um site bem simples. Sempre levava o Travinha como um 

hobby: trabalhava na Copa e quando dava tempo, trabalhava no Travinha. Em 2015, quando 

fiquei sem trabalho, fiz alguns [trabalhos como] free lancers de Assessoria de Imprensa, mas 

aí comecei a ver que o Travinha poderia dar certo, que pudesse nos sustentar. De 2016 para 

cá [2018], a gente começou a investir mais: no ano passado [2017] fizemos uma consultoria 

e então reformulou o site, a capa, todo o leiaute e as estratégias quanto às redes sociais e 

investir mais em vídeo, estudar mais sobre isso, porque hoje em dia o jornalismo não é só 

jornalismo, temos que saber sobre marketing, redes sociais e como utilizá-las e acompanhar. 
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Enfim, hoje o jornalismo está num momento e, acredito que seja assim, é a comunicação 

que temos que saber, não é só o jornalismo. Também temos que saber as outras áreas de 

marketing: saber vender e, como empresários, temos que saber ir atrás, estruturar o site 

[Travinha] e nossos trabalhos, como fazer parcerias com as federações [esportivas] e então, 

chegar nesse contato, negociar, apresentar nossa empresa, e isso não é uma coisa que não se 

aprende na faculdade, eu não tive essa cadeira na faculdade e a gente vai aprendendo na 

vida, querendo tocar. Fizemos transmissões de outros esportes [pela internet] e fomos 

pioneiros na transmissão de beisebol e rugby no Brasil e, na patinação artística, fiz a locução, 

sendo a primeira vez uma mulher. Enfim, a gente gosta de inovar, a gente gosta de ver e 

onde podemos transformar para aproveitar a internet que tem esse espaço para dar 

visibilidade para essas outras modalidades, porque se elas não tiverem visibilidade, elas não 

vão crescer também: é um ciclo. O patrocinador não vai investir num esporte que não 

aparece, a marca dele tem que aparecer. Então o Travinha está aí para trabalhar junto com 

as federações, com os clubes, com times, para ajudar essas outras modalidades a crescer, 

porque tem muita galera boa que debaixo de chuva, de lama, gosta do esporte e, esporte é 

vida, é um incentivo e quem está no esporte não fica fazendo bobagem por aí. 
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ENTREVISTA: Marcus Von Groll, coordenador do site Travinha. Realizada em 01 de 

setembro de 2018 nas dependências do Charrua Clube (Porto Alegre - RS).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 

A cobertura dos Jogos Olímpicos, na verdade, quem mais fez foi a Nathalia [Ely Silveira]. 

Eu procurei fazer mais a parte dos vídeos em si. Naquela época, ainda estávamos buscando 

a identidade do site. A gente garimpava um pouquinho em cada local, ou seja, fazia um 

pouco de vídeo de Olimpíadas, tentava depois fazer alguns uns outros quadros e as notícias 

que a gente colocava, a cobertura, na verdade, foi com a intenção de oferecer num único 

canal, além do Comitê Olímpico [do Brasil], também que tivessem sobre outras modalidades 

esportivas. Mas naquela época, a gente pegava o release da assessoria de imprensa deles 

[COB], dava os créditos e postava no Travinha. Não tinha produção própria de notícia. 

Então, basicamente a cobertura das Olimpíadas foi essa, com alguns vídeos que fizemos, de 

curiosidades e também comentários em cima do lance. Não foi um grande sucesso, até 

porque essa falta de identidade, na época. Haviam alguns vídeos, mas quem eram nós na 

época para estar opinando sobre tal atleta. Mas a gente vai experimentando; essa que foi a 

questão e a cobertura das Olimpíadas foi um desses experimentos. Também fizemos 

algumas matérias próprias, de vídeos com os gaúchos que foram e participaram dos Jogos 

Olímpicos. 
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●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Na verdade, todas as notícias [publicadas no Travinha] praticamente foram do Comitê, que 

fez até uma boa cobertura das Olimpíadas: tinha notícia de tudo, foi admirável a cobertura 

que eles fizeram. Então a gente procurou pegar e colocar isso. Haviam até muitas matérias 

específicas do próprio Comitê: dos bastidores que tinha também na época, de como estava 

o ambiente, externo, dos locais. Também haviam notícias mais na questão institucional, de 

gastos, investimentos. 

 
 

●   Considerações 
 

O site ao surgir, oportunizou principalmente que aqui no Rio Grande do Sul que as 

federações tivessem um espaço para poder transmitir os seus eventos, naquele [tipo de 

proporção] famoso custo-benefício. É óbvio que não fazemos [os serviços] de graça, mas 

muito acessível e, aos poucos fomos crescendo, vendo a importância. Não trabalhamos 

naquele sentido: você paga e eu vou, não paga e não vou. Hoje não transmitimos [as partidas 

de] rugby em função da chuva e da incapacidade que tinha de nós podermos instalar os 

equipamentos para transmitir. Mas é um exemplo que faço, porque como estou sendo pago 

pela Confederação Brasileira de Rugby para apenas filmarmos os jogos e eu, por conta, vou 

lá e faço a transmissão do evento, aproveitando que vou estar ali. Porque tem um outro lado, 

o empreendedor e o lado apaixonado de jornalista em querer divulgar as modalidades. A 

partir dali, claro, vai criando-se o portfólio, vai mostrando para os empresários que vale a 

pena, que o engajamento é bacana, que a marca realmente aparece porque o pessoal de outras 

modalidades estão assistindo aquela transmissão. Então, basicamente é isso o que eu digo, 

além de remuneração, mostrar paixão naquilo que se faz, ainda mais em meios que não tem 

tanta divulgação, se não fizer dessa forma e só pensar no lucro não sai nada. Tanto é que não 

tem tantos canais assim como o Travinha Esportes: desde por os pés no barro, a avaria nos 

equipamentos, o cuidado que tem que ter. Então tem que estar atrelado uma coisa à outra: a 

paixão e também a mentalidade de empreendedor. 
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●   Trajetória profissional 
 

Sou formado na Unisinos em Jornalizmo. Fiz um curso de narrador, locutor esportivo, na 

Feplam aqui em Porto Alegre e lá eu conheci uma pessoa chamada Rogério Barbosa, que 

trabalhou na rádio Gaúcha até pouco tempo e ele me convidou para participar de uma rádio 

comunitária e lá começou: eu fazia um boletim do Grêmio e, olha só como as Olimpíadas 

estiveram presentes e um dos motivos do porquê em 2014 nós fazíamos coberturas e da 

existência do [site] Travinha. Em 2008 eu comecei a fazer curiosidades olímpicas. Então eu 

vim, edição por edição dos Jogos Olímpicos e fiz desde 2004, em Atenas. Fiz as principais 

curiosidades de cada Olimpíada para rádio e ali eu comecei a gostar de outras modalidades 

esportivas e vi a falta, justamente na busca por conteúdos, eu sentia essa falta lá em 2007-

2008. E ali foi onde tudo começou: a partir desse quadro, numa rádio comunitária. Depois 

eu montei uma própria equipe, já com o espírito empreendedor, que vem do meu pai, junto 

com esse meu amigo, Rogério [Barbosa]. Eu fiquei um ano, mais ou menos parado, 2009, 

até que decidi, nas minhas férias de verão: vou criar um site com histórias e regras das 

modalidades e daí eu passei as férias todas produzindo conteúdo. No dia 20 de fevereiro de 

2010, o site [Travinha] entrou no ar. De lá para cá eu vim num crescimento profissional 

junto com o site. Na verdade o site é um espelho do que eu fui encontrando; não imaginava 

fazer TV e hoje eu só faço TV e comecei no rádio. O site aos poucos, começou a ter notícias, 

o pessoal começou a participar em blogs. Hoje não tem mais blogs. Tem só notícias, tem 

TV, tem as histórias e ainda as regras das modalidades. Enfim, uma série de modificações e 

dentre elas, as transmissões esportivas de modalidades amadoras. A partir daquela dúvida 

tenebrosa: eu queria falar sobre todas as modalidades esportivas e eu criei um nome que 

englobasse isso. Pensei em Global Esportes e tudo mais. Lá no meu trabalho, porque eu 

tenho dois empregos e isso é importante ressaltar: tenho o Travinha e tenho um outro 

emprego também. Meu trabalho no [site] Travinha é final de semana in loco. Durante a 

semana é fulltime e depois trabalho numa empresa de engenharia elétrica. Não tem nada a 

ver, mas enfim, uma coisa leva à outra. E dentro disso eu estava pensando num nome para 

o site e o meu amigo desde a infância, que trabalha comigo, falou assim, lembra do apelido 

de colégio, que era Travinha, porque sempre que ia cobrar os pênaltis ia acabar acertando a 

trave... era um percentual altíssimo. E eu também tinha uma trava na língua, se observar 

algumas vezes o meu “r” falha, principalmente quando eu acelero na minha fala e... está aí 

o nome: criei um nome descontraído porque o Travinha era passar e trazer as outras 

modalidades de uma forma descontraída. E ficou esse nome, Travinha Esportes tanto que, 
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depois, até com o Voiner que fez o logotipo é da Surfeeling[.com.br], é um cara que produz 

skates voltados para surfistas – acredite: é o primeiro que fez isso no Brasil. É ele quem 

desenha e fez o logo do Travinha e deixou essa descontração. Quando alguém olha o 

Travinha, não quer dizer que se trata de mim. Então, é o Travinha Esportes e foi disso que 

ficou o nome. 
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ENTREVISTA: Geraldo Armando Cardoso Neto, repórter e apresentador da EPTV 

(afiliada Rede Globo de Ribeirão Preto). Realizada em 21 de agosto de 2018 nas 

dependências da emissora (Ribeirão Preto - SP).  

 
 

•   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

A nossa área de cobertura, nossa região, aqui sempre foi muito formadora de bons atletas 

em várias modalidades: futebol, atletismo... Então, o que fizemos: como a Olimpíada foi no 

Rio de Janeiro, uma Olimpíada brasileira, decidimos regionalizar o nosso assunto, mostrar 

realmente os atletas da nossa região que iriam participar ou que já participaram de uma 

edição olímpica. Então, a minha parte da atuação foi justamente de pegar os atletas da nossa 

região que participariam das Olimpíadas do Rio 2016. Eu não vou me recordar dos nomes, 

que foram muitos: foram mais de 15 atletas que fiz reportagens, contando a história de como 

começaram no esporte. Mas teve um fato que me marcou muito: foi um rapaz do [ciclismo] 

BMX, ele é mineiro e morou, estava morando na região de Paulínia, porque lá tem uma pista 

muito grande de BMX justamente para treinar a modalidade. Agora... não consigo me 

recordar o nome dele. Mas foi uma matéria super legal porque eu não conhecia nada do 

esporte, da bicicleta e foi uma super novidade. E a Olimpíada, é muito fascinante, mesmo a 

gente não estando lá no Rio de Janeiro, porque você sente o clima olímpico, você sente pelos 

treinamentos, da preparação das pessoas, como elas realmente tem aquele objetivo e aí entra 

uma questão muito [intrínseca] do patriotismo. Então, o atleta olímpico, na minha visão 

desse acesso que eu tive, dessas entrevistas que eu tive, o atleta olímpico, muitas vezes está 

focado, claro que a conquista pessoal também é importante, mas ele está mais focado em 
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poder representar o país e falar assim: eu conquistei essa medalha pelo Brasil ou pelo atleta 

X. Então, o que ficou marcado muito para mim, foi essa questão do patriotismo, 

principalmente nos esportes individuais. O atleta, claro que ele pensa nele, mas ele vê muito 

o lado patriota, da nação. Então, de todos que eu perguntei em todas as entrevistas, muitos 

falaram assim: o meu sonho é colocar a mão no meu peito e ouvir o hino nacional; e isso, 

acho que me marcou bastante, esse patriotismo dos atletas com relação ao esporte, a 

Olimpíada. Porque vemos hoje, no futebol e outras modalidades, principalmente coletivas, 

as pessoas, claro que elas querem se destacar, mas individualmente, mais que o coletivo ou 

mais do que uma conquista e, o que eu vi na Olimpíada, pelo menos, foi a minha impressão, 

essa questão do patriotismo, ela é muito aflorada. 

 
 

•   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 2016? 
Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 

 

Nós dividimos essa produção olímpica em setores, mas essa questão da pauta, ela ficou 

muito ligada a um produtor, na época, que hoje virou editor, que é o Saulo [Prieto Degrande]. 

Então, obtínhamos as informações não só do site [do COB] – a gente compilava as 

informações de todas as modalidades através de redes sociais, através de divulgações de 

notas oficiais das entidades. Então, claro que o site do Comitê Olímpico [do Brasil] foi 

importante. Nós pincelamos as informações importantes do site, mas não ficamos só no site. 

Nós fizemos uma série, uma abordagem geral, nós garimpamos realmente os atletas, a 

história dos atletas, a família dos atletas. Então o site do COB foi importante para a questão 

do nosso embasamento: atletas classificados, que iriam participar, então isso foi muito 

importante. Mas nó tivemos um trabalho de garimpar, de vasculhar – vamos dizer assim, em 

outras redes de outros meios, como é o Jornalismo. 

 
 

•   Considerações 
 

Eu acho que, se tratando de Olimpíada, mesmo não presente no Rio de Janeiro, eu acho que 

a Olimpíada agrega pessoas, modalidades... Eu acho que não existe uma [separação]: é muito 

junto, as pessoas são muito juntas, a paixão pelo esporte, o fanatismo, a entrega. Eu acho 

que isso é fascinante. Tem um atleta do bobsled, que é um esporte olímpico de inverno, ele 

é da região de Franca. Mas ele fala que a entrega em Jogos, a entrega dos atletas é algo 

extraordinário e eu realmente pude comprovar isso um pouco mais de perto: nas delegações 



 
 
 

86 

de judô, de vôlei, de basquete, que nós tivemos representantes aqui também. Então acho que 

é um outro mundo, é algo que todos deveriam vivenciar um pouco principalmente, eu volto 

a bater nessa tecla de novo: do patriotismo, eu acho que o brasileiro se torna mais patriota 

quando ele carrega a bandeira no peito e a Olimpíada é um show. A gente não pode misturar 

política com o esporte. Então se a gente for pensar em vários âmbitos, muita gente torce o 

nariz para o esporte justamente comparando com a política, mas não é bem assim. A gente 

não pode comparar: tem que comparar laranja com laranja. Então, acho que o esporte ainda 

agrega, o esporte é uma fonte de educação, de espírito e a gente tem que dar mais valor, não 

só o futebol, não só os esportes de grande vulto, mas os esportes, não digo menos 

valorizados, mas menos vistos. Então temos que dar uma atençãozinha especial para o 

esporte e principalmente os atletas. 

 
 

•   Trajetória profissional 
 

Comecei no jornalismo em concomitância com a aviação civil [pilotagem de helicóptero]. 

Me formei em 2007 pela Unip (Universidade Paulista), no campus de Bacelar. Trabalhei na 

ALLTV, uma TV a cabo, a primeira TV via internet do Brasil, do [Alberto] Luchetti [Neto], 

que era um ex-diretor da Globo. Da ALLTV, eu fui direto para a TV Anhanguera, que é uma 

afiliada da [Rede] Globo no Tocantins. Lá eu fui repórter, apresentei o Globo Esporte local 

e fazia matérias de rede também. Em 2009, vim para a EPTV Ribeirão [Preto], comecei na 

reportagem e em 2012 me promoveram a editor e apresentador do bloco de esporte local. 

Desde 2007 formado, lá se vão aí 11 anos de formado; e eu entrei na ALLTV em 2005; 

desde 2005 trabalhando na área. 
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ENTREVISTA: Prof. Dr. Sérgio Settani Giglio, editor do site Ludopédio. Realizada em 17 

de setembro de 2018 nas dependências da Faculdade de Educação Física e Esportes da 

Universidade de São Paulo (Cidade Universitária, São Paulo - SP).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Pensando na proposta do Ludopédio[.com.br], que é um site acadêmico sobre futebol e esse 

é o nosso grande foco, mas a partir dos Jogos Olímpicos de 2016, temos uma ideia de pensar 

não só a questão do futebol, mas abrir um espaço para outras possibilidades. Depois dessa 

edição, acabamos tendo colunistas que vão tratar do esporte de um modo geral sem ser 

especificamente sobre o futebol. Esse foi um resultado desse megaevento. Olhando para a 

questão do site durante esse período, sempre que tem algum evento muito significativo no 

mundo do esporte, tentamos mudar a nossa programação para dialogar com o evento. Então, 

na biblioteca digital, que colocamos as referências, passamos materiais que estavam 

voltados aos Jogos Olímpicos, então divulgar livros, buscar fotos para a nossa seção de 

futebol-arte que dialogassem com a questão do futebol olímpico e de outras dimensões do 

próprio megaevento. 
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●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Não. Não utilizamos nenhum conteúdo produzido pelo Comitê [Olímpico do Brasil]. 

Utilizamos o material produzido pela Agência Brasil, que é vinculada ao governo federal, 

porque eles produzem um material via licença Creative Commons. Então, por exemplo, boa 

parte das fotos, que acabamos usando, elas vinham desse lugar, porque estavam previamente 

autorizadas. Mas nenhuma outra fonte oficial, nesse sentido foi utilizada, tampouco do 

próprio COI (Comitê Olímpico Internacional – IOC). Não acabamos recorrendo até porque 

eles [comitês] sempre colocam algumas amarras, do ponto de vista dos direitos autorais 

daquele material e é muito difícil de publicar esse material e é muito difícil de se republicar 

e recolocar isso em outro lugar. 

 
 

●   Considerações 
 

A ideia do Ludopédio, desde a sua criação, é reunir uma série de pesquisadores e pessoas 

interessadas no tema futebol e fazemos isso a partir de várias frentes: da biblioteca, das 

entrevistas, do futebol-arte, do museu. Colocamos objetos relacionados ao mundo do 

futebol. Agora [2018], vai completar nove anos e, entendemos que conseguimos criar esse 

diálogo e criar esse espaço para que as pessoas possam encontrar ali um grande banco de 

dados, onde é altamente confiável, as informações estão lá. Conseguimos ter essa 

credibilidade ao longo desses nove anos, algo que nem imaginávamos que iria construir 

durante o nosso percurso. 

 
 

●   Trajetória profissional 
 

A minha formação toda é em Educação Física. Meu ingresso na Unicamp foi em 1999 e no 

final desse curso, comecei a pensar em prestar o mestrado. Eu entro no mestrado em 2005, 

na própria Unicamp. Na busca pelas disciplinas que dialogassem com o esporte, naquele 

momento, não eram tão fáceis de serem encontradas, tinha conhecimento de uma disciplina 

oferecida pela [Programa de] Pós-Graduação da [Faculdade de] História, da USP, em que 

se discutia o futebol. Então eu venho fazer essa disciplina e até aquele momento havia um 

grande discurso consolidado de que não haviam pessoas interessadas em estudar o futebol 

do ponto de vista acadêmico e nessa disciplina de pós-graduação haviam mais de 25 pessoas 



 
 
 

89 

interessadas no tema. A partir dela, montamos o GF, que é o Grupo Interdisciplinar de 

Estudos sobre Futebol. Ele surge em março de 2006 e, começamos a ler de maneira 

independente textos de nossos interesses. Ele é formado basicamente por alunos de pós-

graduação mas, ao longo do tempo, haviam alguns alunos de graduação. Depois de dois anos 

com o grupo, estávamos com umas dez pessoas naquele momento, surge uma ideia de 

devolvermos para a sociedade esse investimento público, e essa é uma discussão sempre de 

dentro das universidades públicas sobre como retornamos à sociedade aquilo que 

produzimos aqui dentro. E surgiu a ideia de criar um site que fosse inteiramente gratuito, 

que reunisse pesquisadores e pesquisas para a consulta livre. Então o projeto se desenrola 

em 2008, na concepção da ideia e discussão, dentre essas dez pessoas, quatro topam e eu 

sou uma delas e aí, em outubro de 2009 colocamos o site efetivamente no ar e estamos até 

hoje. Em paralelo a isso eu sigo na minha trajetória, dentro da Educação Física, dando aula 

em uma universidade particular em São Paulo e depois ingressando no doutorado. Desde o 

final de setembro de 2014, estou como docente do curso na Educação Física da Unicamp e 

agora, da Pós-Graduação. Então, hoje as coisas estão caminhando em paralelo, uma coisa 

alimenta a outra, da participação no curso de Educação Física da Unicamp e agora, também, 

da Pós-Graduação. A participação no Ludopédio me faz ter muito conhecimento sobre o que 

é produzido do ponto de vista das pesquisas em futebol, principalmente. Isso me facilita 

muito o meu trabalho enquanto docente porque isso me dá uma série de referências 

importantes até para ajudar os alunos em suas pesquisas. 
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ENTREVISTA: Carlos Miguel Machado, repórter do jornal Correio do Minho. Realizada 

em 30 de outubro de 2017 nas dependências da Universidade do Minho, campus Gualtar 

(Braga - Portugal).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Nós, do Correio do Minho, fizemos uma cobertura bastante abrangente dos Jogos Olímpicos 

do Rio 2016, que ocorreram no Brasil, porque em nosso foco de interesse havia a 

participação de vários atletas olímpicos da aqui região do Minho, atletas minhotos – por 

outro lado, é uma competição internacional, a mais prestigiada em escala global e os Jogos 

Olímpicos [que] tem muito interesse do nosso público. Daí que fizemos uma cobertura um 

pouco extensa dentro da dimensão do nosso jornal – somos um jornal regional, com 

publicação diária e, como tínhamos também muitos atletas minhotos participando dos Jogos, 

procuramos corresponder àquilo que era do interesse do nosso público perante a participação 

desses mesmos atletas. O trabalho que realizamos na cobertura destes Jogos Olímpicos 

contava com duas páginas diárias onde publicavam todos aqueles dados que consideramos 

relevantes a nível da participação portuguesa, sempre com o principal enfoque na 

participação dos atletas do Minho, nosso principal alvo. No Correio do Minho, fazemos 

parte de um grupo de comunicação, Arcada Nova, que engloba também uma [emissora de] 

rádio [Antena Minho] e, em conjunto, a equipe de esportes do jornal Correio do Minho, são 

os mesmos que fizemos também um programa de rádio dedicado aos Jogos no Rio [de 
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Janeiro] durante todo aquele mês que decorreram os eventos. Para explicar, em termos de 

jornal, tínhamos duas páginas no jornal e na [emissora de] rádio [Antena Minho], dois 

programas diários. As nossas principais fontes, para poder acessar às informações daquilo 

que ia se passando no Brasil, foram essencialmente: o site oficial dos Jogos Olímpicos até 

para ter noção dos horários das provas, de quando os nossos atletas iam participar. Fizemos 

um agendamento para acompanhar os diversos atletas das várias modalidades, porque 

tivemos muitos atletas em modalidades diferentes e a consulta que nos fazemos do site 

oficial era relacionado a isso: tentar fazer a agenda das provas e competições que nos 

interessava cobrir e estar atentos. Também usávamos o site oficial dos Jogos Olímpicos, 

essencialmente, para obter fotos oficiais das provas dos nossos atletas. Em termos de texto, 

tínhamos contatos diretos com alguns dos nossos atletas minhotos que participavam lá e 

fazíamos esse contato direto por telefone. Para explicar, a nossa cobertura foi aqui no local 

[Braga], mas à distância, não tivemos nenhum jornalista credenciado, nem destacado para 

participar dos Jogos, porque não tínhamos capacidade financeira para fazer. Então, as fontes 

que nós usamos para fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos foi essa: através do site oficial 

e também de uma agência que existe em Portugal, a Agência Lusa, que tinha jornalistas no 

local, credenciados, que diariamente iam publicando diversos textos sobre todas as 

participações dos nossos atletas; nós, naturalmente, dos muitos textos publicados por essa 

agência, selecionávamos aqueles que tinham interesse para o nosso público. Dentro dos 

[assuntos sobre] atletas minhotos que participaram dos Jogos, tínhamos atletas de várias 

modalidades que estão muito enraizadas aqui na região e que cobrimos porque as pessoas 

também gostam dessas modalidades e [as] apreciam. Primeiramente, a nível de atletismo, 

tínhamos vários atletas minhotos nas provas de atletismo e, também, no tênis, onde o atual 

tenista português, que é considerado como o melhor da atualidade é da região do Minho: o 

João Sousa é natural [da cidade] de Guimarães. E depois, uma outra modalidade muito forte 

em que há muito interesse dos nossos leitores e também ouvintes, é a canoagem, porque 

temos diversos atletas de currículo internacional muito forte e que também procuravam fazer 

história nestes Jogos Olímpicos. Depois, procuramos também, ao longo da competição, ir 

acompanhando os resultados considerados os mais importantes dos feitos que eram 

alcançados pelas equipes portuguesas, mas também íamos dando conta dos resultados 

obtidos por outros países, como os recordes mundiais e recordes olímpicos. Foi uma 

cobertura intensa durante esse mês [agosto de 2016] dos Jogos Olímpicos porque tínhamos 

esse compromisso diário com os nossos leitores, de duas páginas dedicadas a esse tema dos 

Jogos e depois, também, esses programas diários na rádio Antena Minho, que faz parte do 
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nosso grupo de comunicação. 

 
 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Portanto, as nossas principais fontes para a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio em 2016 

foram alguns contatos diretos com os atletas e a cobertura por intermédio de agências. 

Diariamente, em Portugal, recorríamos à Agência Lusa, que é uma agência que tinham 

vários jornalistas fazendo a cobertura da competição e também recorríamos ao site oficial 

do Comitê dos Jogos Olímpicos, também através de sua página na rede social Facebook 

onde acompanhávamos a colocação dos resultados registrados nas várias competições e 

também usávamos esse e-mail oficial para obter algumas fotos para depois ilustrarmos os 

nossos trabalhos que íamos publicando diariamente. No Correio do Minho, nossa equipe de 

esportes era composta por cinco jornalistas que, diariamente, íamos revezando na cobertura 

dos Jogos, porque todos não atuavam nos mesmos dias: para o jornal Correio do Minho e 

para a rádio Antena Minho. A nível de ferramentas, usávamos aquelas fornecidas pelo 

comitê dos Jogos Olímpicos, principalmente, pela internet. Como disse, somos um jornal 

local e regional, sem capacidade financeira para poder enviar um jornalista que pudesse, 

durante aquele mês [agosto de 2016], fazer a cobertura e, mesmo assim, não deixamos de 

fazer a cobertura, mas recorrendo às agências e a toda a informação por meio da internet, 

usando as fontes oficiais dos Jogos, nomeadamente do Comitê Olímpico, porque 

consideramos que era a ferramenta oficial de mais credibilidade para fazer a nossa cobertura. 

Também, porque tínhamos muitos atletas do Minho participando, fazíamos alguns contatos 

pessoais através das redes sociais, principalmente pelo Facebook, onde tivemos reações 

[deles], e quando estavam participando [das provas,] o que estavam sentindo ou quando iam 

competir nas várias provas – por meio dessas ferramentas: a internet como principal fonte, 

sempre recorrendo à Agência Lusa e aos contatos pessoais com os atletas por meio do 

Facebook. 

 

•   Considerações 
 

Sou um jornalista de um jornal local, o Correio do Minho, diário, e procuramos fazer a 

cobertura esportiva dos clubes da nossa região. O futebol, de fato, em Portugal, é um esporte 

um pouco como no Brasil: tem grande importância nas nossas edições diárias, 
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nomeadamente, os clubes profissionais de nossa região e principalmente o clube da cidade 

de Braga, onde está a sede da nossa empresa de comunicação. Damos prioridade aos esportes 

praticados não apenas na cidade de Braga, mas em todas as regiões e abrangências da região 

do Minho. Tal como no Brasil, o futebol em Portugal é um esporte-rei e também é um esporte 

que o Correio do Minho dá muita cobertura e aos clubes da região, principalmente ao 

principal da cidade, o Sporting Club Braga, do qual fazemos cobertura diária e também no 

nível nacional e internacional, mesmo que acarrete no investimento em viagens ao exterior 

para acompanhar nas partidas da UEFA, porque os nossos leitores acompanham muito o 

Sporting Club Braga. Damos muita prioridade às várias modalidades: o futebol, sim, tem o 

seu espaço, uma cota importante porque os leitores procuram muito esse produto. Mas 

também procuramos cobrir todas as modalidades, dentro de nossas possibilidades, em cinco 

jornalistas, além de acompanhar os clubes da região com expressão a nível nacional e 

internacional. Para além do futebol, cobrimos o hóquei em patins, o futsal, voleibol, 

basquetebol, atletismo, xadrez, automobilismo, ciclismo, rugby (Braga Clube e Arcos de 

Valdez). Para outras modalidades, vamos tentando publicar modalidades com as 

informações que conseguimos ter acesso como o tênis, tênis de mesa, vela, surf e outras 

modalidades mais pequenas, que procuramos ir publicando ao longo das nossas edições 

diárias. O futebol, como disse, é um produto importante, mas também temos uma 

preocupação em fazer a cobertura das modalidades, principalmente as que não tem grande 

expressão a nível nacional, porque sabemos que de outra forma, não sairão nos outros jornais 

e precisamente, nosso objetivo é esse: dar cobertura a outras modalidades não seriam 

conhecidas na região do Minho, há vários praticantes em vários esportes; tentamos procurar 

dar mais visibilidade às modalidades que não saem nos veículos esportivos nacionais. 
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ENTREVISTA: Carlos Flórido, editor do jornal O Jogo. Realizada em 16 de novembro de 

2017 nas dependências do Grupo Global Media, sucursal de Porto (Portugal).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Fiz a minha primeira cobertura em terreno [in loco] em Atlanta, em 1996. Essa foi a primeira 

em que se usava a internet nos Jogos, mas essa estava numa fase inicial e praticamente só 

era útil para consultar o currículo dos atletas, para saber o que haviam ganho antes e o resto 

do trabalho era em papel. No Rio [de Janeiro] foi a primeira edição dos Jogos totalmente via 

internet e, inclusive, foi aquela em que nos disseram no começo das partidas: não iam dar 

os resultados em papel, era tudo consultado online. Haviam impressoras, se quiséssemos 

imprimir algo ou guardar alguma coisa. A consulta online funcionava de dois modos: 

tínhamos o site oficial dos Jogos, com aquilo que era disponibilizado a todos e um outro site, 

uma intranet só para jornalistas. Essa foi a nossa melhor ferramenta: usávamos em tudo, era 

ali que eu ia consultar os resultados. Eu ia a uma prova [partida] e, como Portugal foi muito 

importante em canoagem, cobria esse esporte, ia para o Centro de Imprensa sem saber sem 

saber como tinha ficado aquele português, não sabia o tempo dele e, ia para o Centro de 

Imprensa e lá via o tempo, fazia a comparação com os outros, consultava os currículos dos 

outros atletas e digamos, fazia todo o meu trabalho dos Jogos com a internet. Posso dizer 

que funcionou bem: houve alturas que a rede era um pouco mais lenta, creio que por excesso 

de utilização, isso é fatal e acontece em todos os lados, mas funcionou muito bem – foi um 
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dos aspectos que o Brasil me surpreendeu, porque mostrou um avanço e também uma 

preocupação ecológica: foram os primeiros Jogos Olímpicos em que realmente se poupou 

muito papel no Centro de Imprensa, houve muito pouca gente que imprimiam papéis. 

Praticamente quase todos usavam seus computadores, faziam as consultas e escreviam 

diretamente. Os Jogos, no Brasil, em vários aspectos foram bons, melhores do que nós 

pensávamos. Quando um jornalista vai cobrir os Jogos, há vários aspectos que são 

fundamentais: a rede de transportes, que no Brasil funcionou bem. Esse era um aspecto que 

tínhamos medo por causa de tudo que se dizia do Brasil... e eu, que já tinha feito vários Jogos 

Olímpicos, pensei logo: vou demorar horas para chegar qualquer local, mas não. A rede de 

transportes funcionou bem quase todos os dias: não foi perfeita, mas foi funcional. O acesso 

às zonas de competições foi rápido e, nos primeiros dias não foi e esse é um dos maiores 

elogios que tivemos que fazer ao Brasil, porque quando chegamos lá, haviam filas enormes 

para todos os lados, tudo estava funcionando muito mal; mas o Brasil soube se adaptar 

durante os Jogos, soube colocou mais portas de entradas para a revista de jornalistas, soube 

fazer esse processo ficar mais rápido. E foi a primeira vez, nos Jogos Olímpicos que vi ter 

seguranças simpáticos, parece que não é importante e eu explico: nos Estados Unidos 

[Atlanta], se o jornalista quisesse ir a rua para fumar um cigarro: levava cerca de 20 a 30 

minutos na fila para voltar a entrar no Centro de Imprensa, mas imagina, a cada cigarro que 

o jornalista fumava, tinha que esperar 20 a 30 minutos para voltar a entrar no Centro de 

Imprensa, porque ele precisava ser revistado apesar de ter uma área interna para fumantes. 

No Brasil foi tudo mais simples e houve essa simpatia que passou. Portanto, os lados 

positivos foram esses e para jornalistas, podemos dizer que os Jogos foram uma boa 

surpresa, sobretudo funcionais, porque houve uma preocupação de se facilitar o trabalho. 

Houve lados maus: um, que pouca gente falou e nunca entendi – os alojamentos olímpicos 

para os jornalistas estavam muito caros, estavam cobrando cerca de 250 dólares para cada 

noite na Vila dos Jornalistas. 250 dólares é talvez o triplo do que deveria ser o preço normal, 

porque houve uma Vila dos Atletas e se criou uma Vila de Jornalistas para ser uma zona não 

tão cara, porque durante os Jogos Olímpicos, os preços sobem – é tudo inflacionado e de 

qualquer modo, normalmente, muito caro. Há jornalistas que não vão porque os hotéis são 

muito caros. Daí a construção da Vila de Jornalistas com preços mais baixos, permitindo aos 

jornalistas estarem juntos, que é uma facilidade, terem todas as condições e até um pequeno 

Centro de Imprensa onde os jornalistas dormem e facilitou o trabalho e esse local era prático 

e o melhor, o problema é que era mais caro. Depois, a nível de internet foi sobretudo, um 

grande avanço e acho que o Brasil mostrou um pouco do que vai ser o futuro olímpico, 
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porque esse futuro é também é poupança e esse era um dos poucos lados que no Brasil 

mostrou um avanço. Os conteúdos utilizados pelos jornalistas variam em função do 

jornalista, ou seja, a organização [dos Jogos] tem que disponibilizar tudo porque não sabe o 

que o jornalista quer. No meu caso, do jornal O Jogo, o fundamental era ter os resultados 

mais completo, detalhes que não aparecem nas notícias, por exemplo, o que um maratonista 

fez a cada 5 km do percurso para poder comparar e perceber se o atleta fez uma prova correta 

ou se andou muito no início e estava cansado no final, ou andou pouco no início e se atrasou 

no final. Todos esses dados fazem parte do nosso trabalho e isso era disponibilizado. A 

internet é um avanço nesse aspecto, porque é muito mais fácil ter esse tipo de informação e 

no papel, devemos usar mais papel para ter mais tipos de informação. Para mim, tudo isso 

bastou: ter resultados com todos os dados sobre a prova e, na canoagem eu precisava saber 

o que um atleta fez aos 100m, 250m, 500m e 750m, além de saber qual era o ritmo da 

pagaiada [remada com o pagaio] e isso era importante, porque com isso se vê se o atleta está 

ou não cansado, se está atacando ou se defendendo, a velocidade do barco... Tudo isso é 

medido e disponibilizado e permite fazer uma crônica mais completa. Eu trabalho num jornal 

e só precisava disso, porque eu tenho uma agência que me passa fotografias e quando muito, 

irei precisar das imagens dos atletas do meu país, mas isso já não é num site do Comitê que 

me dá, é a organização do país ou o próprio atleta. Neste momento passou a ser importante 

para as pessoas ter, por exemplo, uma fotografia do atleta na Vila Olímpica com os amigos, 

quando o atleta foi ao refeitório comer alguma coisa. Todo esse lado é curioso e o público 

gosta de ver isso, mas isso já não tem a ver com o Comitê. Há jornalistas que usam 

fotografias ou vídeos do Comitê. O próprio jornal O Jogo usa vídeos do Comitê, mas aí não 

é com os enviados, mas com quem ficou na redação, que vai consultar o site dos Jogos e vai 

procurar lá os conteúdos e, quem estava no local vai procurar fotografias e vídeos, porque a 

internet vive muito dos vídeos que são disponibilizados. Posso dizer que no caso dos Jogos 

do Rio [de Janeiro], praticamente estava tudo disponível, não tivemos queixas. Era possível 

fazer mais, mas isso cabe à organização dos Jogos que vai definir o que deve ou não ter. 

Além disso, cabe à organização ter uma preocupação se o site está muito pesado ou não, 

porque quando eu carregar e se tiver dificuldade ao abrir, isso é importante: não posso 

esperar uns três minutos esperando o site abrir ou exibir um vídeo. Eu tenho que ir lá e tudo 

deve funcionar de imediato. Se não funciona imediatamente, não me serve, tenho que ir a 

outro. 
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●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Em todos os jornais do mundo, se tem enviados especiais para os Jogos Olímpicos, podem 

ser 3 ou 4, mas também tem uma retaguarda que fica na redação: essa retaguarda é 

responsável por muitas das consultas e é responsável por todo o resto dos Jogos. E, se 

estamos falando dos Jogos Olímpicos, há uma contribuição importante, mas não é tudo 

porque um jornalista quando está nos Jogos, está preocupado sobretudo com o seu país: tem 

que dar informações dos seus atletas. Há, obviamente, um pouco de tudo: fiz um trabalho 

sobre o que os Jogos Olímpicos representavam para a economia do Brasil, por exemplo; 

também sobre a segurança no Rio [de Janeiro]. Mas a maioria dos meus trabalhos foram 

sobre os atletas do meu país e há poucas exceções para falar do [Michael] Phelps e do [Usain] 

Bolt. Não era a minha obrigação, era a obrigação dos jornalistas que tinham ficado com a 

natação. Aquilo que o Brasil me forneceu foi importante, para os portugueses por isso, 

tinham todos esses dados, tinham todos esses resultados e tinha, inclusive, aquilo que 

Portugal nos dava: informações sobre sobre os seus atletas – o que eles tinham e não tinham 

feito, mas eu tanto poderia consultar o que me dava [de informação] o Comité do meu país 

como poderia consultar o Comitê Olímpico [do Brasil], que era igual. Por vezes era até 

interessante consultar a página do Comitê Olímpico [COB] porque eu podia saber o que os 

brasileiros pensavam dos portugueses. Por outro lado, o jornalista também não se limita a 

essas duas fontes de informação: o jornalista consulta um pouco de tudo – ele se quiser saber 

um pouco do Phelps, vou consultar também os jornais americanos – essa é uma das grandes 

vantagens da internet. A maior das vantagens da internet é que se pode saber tudo sobre toda 

a gente, se me perguntar qual o tempo feito pelo Phelps em Atenas, na prova dos cem metros, 

eu não faço ideia, mas daqui a cinco minutos terei a resposta, é só ir ao site e consultar, 

porque neste momento temos tudo isso. Posso dizer que ainda ontem estava lendo um texto 

interessante sobre a volta à França de 1979, porque um cara quer fazer um texto muito 

grande, explicando como foi essa corrida de ciclismo, considerada a mais emocionante de 

sempre, pediu a amigos e houve alguns que já lhe deram uma história fantástica sobre tudo 

aquilo como as coisas se passaram e, inclusive, até fiquei desconfiado de algo de que me 

passou pela cabeça, se calhar, foi em 1979 que, pela primeira vez um ciclista usou um Apple, 

eu não tenho a certeza porque hoje me dizem isso. Em 2017 descobrimos algo que se passou 

em 1979 e que, na altura, era completamente inocente porque ninguém sabia o que era 
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Apple: isto dá uma ideia de todo o panorama. No Brasil, posso dizer que foi o sítio que 

tivemos todas as facilidades. Em Atlanta [1996], a base era o papel, em Sydney [2000] já 

tinha um equilíbrio, ainda que a os resultados fossem em papel mas já tinha muita consulta 

de internet; e esse processo tem vindo a aumentar e o Brasil já marcou mais um passo – se 

quiser, posso tentar até imaginar o que vem, porque os próximos [Jogos] serão no Japão 

[Tóquio em 2020] e no Japão faz-se a questão de ser o mais evoluído a nível tecnológico, 

portanto, vão fazer a questão de nos surpreender, não sei como, mas uma forma de se avançar 

no momento em que, ao acessar o site dos Jogos, faço meu registro, com meu nome, sabem 

que sou um jornalista português, sabem qual o jornal que atuo em Portugal, acredito que os 

japoneses consigam dar um outro passo: no momento em que eu me registro, apresentarem 

uma lista de tudo que me interessa – isso sim seria fantástico, ter lá as sugestões no meu 

computador: hoje dez portugueses estavam nas competições e estão aqui os resultados dos 

10 e se eu quiser ir às partidas de todos os 10, terei informações, além de algo mais que 

possa me interessar, como um Bolt ou um Phelps, que não vão estar lá, mas imaginamos 

algo assim. Talvez um próximo passo seja esse, uma informação muito específica para a 

pessoa. Atualmente já é o que nos acontece na internet: se eu fizer uma pesquisa para um 

hotel na Galiza, na semana seguinte, meu telefone móvel estará sempre sugerindo hotéis na 

Galiza, porque ele já sabe que eu já procurei aquele e vai insistir até a exaustão e, qualquer 

coisa que eu faça, teria uma oferta de hotéis na Galiza. Provavelmente é isso que vem, no 

Rio [de Janeiro] ainda não existiu, não havia esse tipo de sugestões, mas creio que elas vão 

aparecer. 

 
 

●   Considerações 
 

A cobertura das modalidades é uma longa história: quando o jornal O Jogo começou há 

trinta anos, o jornal se dividia pela metade: futebol e modalidades. O número de jornalistas 

também era metade e então eram 16 a 20 páginas de modalidades todos os dias. O Jogo foi 

inovador nesse capítulo, os outros não tinham tanto espaço, mas também se aproximaram. 

Com o passar dos anos, a política teve que mudar porque percebemos que o número de 

leitores das modalidades é muito limitado, não é suficiente para sustentar um jornal. O que 

sustenta um jornal é o futebol e, no caso de Portugal, não é só o futebol, mas especificamente 

três clubes: Porto, Benfica e Sporting, porque mesmo a Seleção de Portugal só nos últimos 

cinco ou seis anos, por exemplo, depois do [campeonato] Europeu de 2004 e com o [Luiz 

Felipe] Scolari em Portugal, é que a Seleção começou a ter importância e começou a também 
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vender jornais, porque até 2004 nem a Seleção vendia jornais. Portanto, se tivesse que fazer 

um jornal e ter muitos leitores, teria que fazer Porto, Benfica e Sporting – esquecia a Seleção 

de Portugal e as modalidades. O que isso levou: ao longo dos anos e, no caso das 

modalidades, porque sou editor das modalidades há nove anos, o espaço foi sendo reduzido 

e as equipes de trabalho foram sendo reduzidas. Eu cheguei a trabalhar numa seção de 

modalidades que tinham onze profissionais e neste momento somos quatro profissionais e o 

restante são colaboradores que recebem só por aquilo que fazem. Também vivi numa era em 

que, nas modalidades, tinha um jornalista especialista para cada modalidade. Hoje há alguns 

especialistas, os colaboradores que são especialistas, por exemplo, tenho um colaborador 

que só me faz automóveis, outro atletismo e outro que só faz natação. Mas os profissionais 

que estão aqui na redação têm que saber tudo. Por um lado e quando falamos sobre Jogos 

Olímpicos é positivo, porque quando vou aos Jogos Olímpicos, eu tenho que perseguir de 

26 a 28 modalidades e perseguir aquelas competições é impossível, tem que saber um pouco 

de cada uma e saber bastante daquelas que são principais para o seu país e, no caso de 

Portugal, indo aos Jogos Olímpicos tinha que saber bastante de atletismo, de judô (que nos 

deu a única medalha que tivemos), de ciclismo (porque tínhamos um bom ciclista, que foi 

campeão do mundo) e de canoagem, porque nos últimos oito anos, ela se transformou em 

um dos principais esportes de Portugal. Tive que estudar dois anos antes dos Jogos 

Olímpicos a canoagem e a conhecer os atletas. O panorama das modalidades no jornalismo 

português não é bom: são poucos jornalistas e o espaço passou a ser muito reduzido. Portugal 

tem três jornais esportivos: a abordagem não é igual em todos – A Bola faz um pouco aquilo 

que as pessoas gostam e parte um pouco da iniciativa individual dos jornalistas aquilo que é 

oferecido aos leitores; o Record e O Jogo já tem mais alguma organização. N’O Jogo, há 

uma estratégia – tratar os esportes que interessam mais aos nossos leitores e se os nossos 

leitores são aqueles que vêm a ler o Porto, Benfica e Sporting no futebol e temos que dar as 

modalidades que interessem a esses leitores, logo fazemos muito o handebol, basquetebol, 

hóquei de patins e o voleibol, porque são as modalidades que têm equipes nesses três clubes. 

Além disso, damos importância aos esportes motorizados, em Portugal há uma paixão 

incrível pelo automobilismo e temos leitores dessa área. Ou seja, analisamos aquilo que os 

nossos leitores queriam e trabalhamos em função do que nossos leitores querem. Vamos 

tentando dar, aos poucos, mais algumas coisas para o público específico das modalidades e 

também aquilo que é grande, ou seja, não estou falando do judô, mas se a Telma Monteiro, 

que é a melhor judoca ganhar um campeonato mundial ou europeu, eu vou dar notícias dela 

porque muita gente quer saber o que ela fez. Criamos uma diferença que neste momento tem 
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que pensar no papel e na internet. A internet passou a funcionar com a notícia da hora, ou 

seja, a Telma ganhou a medalha e cinco minutos depois, tem que ter na internet que a Telma 

ganhou a medalha. No jornal tem que explicar como ela ganhou a medalha e no dia seguinte, 

pode se colocar a explicação que teve no papel. Neste momento elas se complementam 

[impresso e internet]. Nós já sabemos e assumimos aqui no jornal O Jogo que o nosso futuro 

é a internet, não é o papel; a tendência do papel é acabar. Ainda não sabemos como vai ser 

[lidar] com a internet porque para essas histórias mais complexas, explicar como a Telma 

Monteiro ganhou uma medalha é algo que dá trabalho, demora tempo, obriga a fazer uma 

pesquisa, obriga a conhecer a história dela, obriga a estudar combate a combate que ela fez... 

Isso dá trabalho. Agora, vale a pena ter todo esse trabalho para a internet? É algo que ainda 

não sabemos e temos que descobrir. A internet também nos trouxe uma grande vantagem: 

nos permite saber o que as pessoas leem. Aquilo que tem saído na internet já nos têm 

permitido fazer algumas diferenças no nosso trabalho. A internet mostra que nas 

modalidades que as mais vistas são os automóveis [automobilismo]; em segundo lugar vem 

o hóquei de patins que continua a ser uma grande paixão em Portugal, descobrimos que 

nosso público segue muito o hóquei de patins e depois vem, mais ou menos iguais, o 

basquetebol, o handebol e ciclismo; o atletismo nem tanto. Portanto, eu não posso perder 

quatro ou cinco horas fazendo uma notícia que só mil pessoas vão ler. Na internet é muito 

pouco. Se dez mil pessoas lerem aquela notícia lerem, aí já vale o tempo de quatro a cinco 

horas. 
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ENTREVISTA: Fernando Eurico, jornalista e locutor esportivo da rádio Antena 1 e RTP. 

Realizada em 30 de novembro de 2017 nas dependências da emissora (Porto - Portugal).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Através de minha rádio, apenas levamos dois jornalistas, eu e um outro colega de Lisboa e 

que tínhamos como princípio básico fazer a cobertura humanamente possível de toda a 

delegação portuguesa. Então fomos para o Brasil, Rio de Janeiro uns dias antes do início da 

competição, no fundo para ver alguma ambientação pessoal, para conhecermos todo o 

parque olímpico, a cidade, os transportes e tudo que iria interferir com o nosso e também, 

com a atividade dos próprios atletas e da delegação portuguesa. Frequentamos muito a aldeia 

olímpica, onde nossos atletas estavam concentrados e quando a competição começou 

tivemos um problema de não podermos fazer a cobertura de todos os eventos e todos os 

atletas portugueses, porque isso era humanamente impossível. Tivemos que fazer, a cada 

dia, um rastreamento, uma escolha daqueles que considerávamos mais importantes, 

digamos, um critério atribuído que passaria pela importância dos atletas: há atletas que são 

mais conhecidos que outros e, também, a possibilidade de um bom resultado, um recorde 

nacional ou, por exemplo, de uma passagem a uma final, a discussão das medalhas. Portanto, 

era assim que íamos fazendo essa atribuição e, sempre que havia tempo restante, 

produzíamos reportagens sobre a cidade, sobre o povo carioca, o brasileiro e os esportes 

brasileiros e também, sobre os atletas mais conhecidos mundialmente – para dar um 
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exemplo, tentei fazer um trabalho e consegui com a Serena Williams do tênis; tentamos 

também com alguns tenistas e não foi possível; com alguns velejadores, fizemos um trabalho 

com mítico velejador brasileiro Robert Scheidt. Portanto, esse foi basicamente esse o 

trabalho que fizemos, além do que chamamos de coroa de glória, a transmissão do princípio 

e fim, em rádio, das cerimônias de abertura e de encerramento. 

 
 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

A rigor, foi só por curiosidade que consultei o site do Comitê Olímpico do Brasil, porque a 

própria organização dos Jogos Olímpicos disponibiliza um mega site com todas as 

delegações, incluindo a brasileira, onde tínhamos as informações desde os horários das 

competições, desde a biografia de cada atleta, explicações das regras das modalidades. 

Enfim, era um manancial de informação que não citamos a partir daí, individualmente a cada 

sítio em busca de informação. Também, pelas características da cobertura, o nosso foco era 

essencialmente a delegação portuguesa, e como disse, acessei o site [do COB] apenas por 

curiosidade e, a rigor também não retirei qualquer informação importante ou que tivesse 

sido fundamental para a organização e para a produção do meu trabalho. Ter o 

credenciamento por meio dos direitos, uma vantagem que minha empresa [RTP] tem como 

detentores dos direitos de transmissão, para nós era um sossego porque poderíamos entrar 

em todo o tipo de instalações, poderíamos fazer transmissão ao vivo a partir de qualquer 

local com um simples telemóvel [celular], coisa que estava proibida a quem não tem esses 

direitos. Essa [direitos de transmissão] tem sido uma tradição ao longo dos tempos porque 

nem sempre minha rádio tem capacidade financeira, por exemplo, já abdicamos da 

cobertura, mesmo sendo uma rádio pública, de outros eventos, como por exemplo, o 

campeonato de atletismo em Londres que acompanhamos sempre e não tivemos 

possibilidade desta vez, porque a verba exigida era exorbitante mas, em termos de Jogos 

Olímpicos é um sossego para o repórter saber que pode emitir e produzir de qualquer local 

sem ter problemas com a segurança, com a organização e sobretudo, porque a visibilidade 

do nosso trabalho e o rendimento é outro, do que entrevistar um jogador na entrada da aldeia 

olímpica, não poder ver os acontecimentos de um atleta que acaba de ganhar uma medalha 

e isso na pele de um jornalista é super frustrante e portanto, quem tem a capacidade de ter 

direitos de transmissão como nós tivemos foi excelente. Posso dar um exemplo que no Rio 

[de Janeiro] foram os meus sextos Jogos Olímpicos como jornalista, praticamente durante 
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toda a minha carreira, mais de 24 anos, acompanhei os momentos picantes, mais importantes 

dos esportes portugueses, desde Atlanta em 1996 porque tenho essa facilidade e 

basicamente, tendo os direitos, o trabalho tem mais brilho.  

 
•   Considerações 

 

Eu colaboro desde a fundação da SPORTTV [canal por assinatura] portuguesa e, apesar de 

ser reconhecido como narrador de futebol porque já ultrapassei as 1500 narrações, já fiz 

muitas finais europeias de futebol, fiz uma taça intercontinental, estou sempre nos grandes 

eventos do futebol português e nas grandes competições da Europa como a Champions 

League. É verdade que o meu trabalho reflete nas outras modalidades; por isso fiz seis 

edições dos Jogos Olímpicos: começou em Atlanta em 1996, passei por Sydney em 2000, 

Atenas em 2004, Pequim em 2008, Londres em 2012 e agora o Rio [de Janeiro] em 2016. 

Neste momento, em termos de audiovisual, sou o jornalista com mais coberturas 

consecutivas dos Jogos Olímpicos. Para mim é um orgulho, porque é um momento 

profissional marcante, cada ciclo em quatro anos, mas sobretudo, naquele momento 

olímpico poder contar histórias e dar visibilidade aos atletas que em Portugal, por definição 

não só da comunicação social, mas da opinião pública que não liga muito a não ser quando 

alguém ganha uma medalha ou bate um recorde não costuma prestar atenção e por isso o 

meu trabalho é particularmente prazeroso. E esse trabalho com as modalidades também se 

reflete no trabalho que fiz e faço no SPORTTV, embora o futebol também seja a atividade 

primordial, fui o primeiro jornalista em Portugal a fazer narrações de televisão de futsal. 

Ninguém queria fazer e, por curiosidade, tinha ido a um congresso na Espanha: aprendi as 

regras e como alguém deveria ser lançado às feras, fui eu e a partir daí nunca mais deixei de 

fazer; fiz inúmeras narrações, inclusive um campeonato europeu e, ao longo de trinta anos, 

é uma carreira marcada mais pelo rádio do que pela televisão, mais pelo futebol do que pelas 

outras modalidades, mas tendo uma cobertura de seis Jogos Olímpicos. Sou coordenador 

editorial no Porto da [Antena 1] Rádio Pública e, basicamente, essa é a minha história 

profissional ao longo das últimas três décadas. 
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ENTREVISTA: Daniel Vieira da Silva, diretor da Rádio Universitária do Minho (FM 97,5 

MHz). Realizada em 17 de outubro de 2017 nas dependências da emissora (Braga - 

Portugal).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

A cobertura foi quase que a nível nacional, foi um olhar muito atento àquilo que os atletas 

portugueses iam fazendo nos Jogos Olímpicos. Mas acho que é importante lembrar que em 

Portugal, os Jogos Olímpicos começaram a ser falados muito mais cedo em nosso país por 

causa dos atrasos nas [obras de] infraestruturas que iam receber as várias modalidades e os 

Jogos Olímpicos começaram a ser preparados com muitos anos de antecedência e 

percebemos que há poucos dias do início do evento, haviam infraestruturas que ainda não 

estavam preparadas. Ou seja, os Jogos Olímpicos começaram a ser efetivamente a ser 

falados em Portugal com mais força uns dias antes da abertura por causa desses fatores 

ligados aos atrasos nessas obras. A partir do momento quando a componente esportiva 

[notícias dos esportes] começou a assumir aqui uma preponderância maior, o nosso foco em 

Portugal foi para os atletas: acompanhamos a missão portuguesa, todos os atletas, todos 

aqueles que iriam representar o país nos Jogos, acompanhamos com muita atenção os 

momentos iniciais, a cerimônia de abertura e tínhamos todos os dias bem definido um 

calendário, não me lembro quantos, mas que fossem 80 atletas, nós conseguimos, por dia, 

saber o horário das competições e onde tínhamos que ligar em qual canal e qual [emissora 

de] rádio para acompanhar aquele atleta português e fazíamos esse acompanhamento numa 

perspectiva nacional, os atletas favoritos a medalhas eram aqueles mais falados, o foco das 

atenções e, mesmo antes de saírem de Portugal, eram campeões do mundo, da Europa e os 
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mais visados da opinião pública. A partir do momento que chegaram ao Brasil para competir 

e, dependendo dos resultados, as atenções foram se virando para aqueles que estavam 

conseguindo melhores feitos. No caso da Rádio Universitária do Minho, há atletas que são 

originários da região de Braga, do Minho, norte de Portugal, em que demos uma atenção 

diferente: temos um atleta que era estudante da Universidade do Minho, no ano passado e 

era o número 2 mundial de Tae-kwon-do e foi nessa condição para os Jogos Olímpicos e, 

naturalmente nós falamos com o atleta antes e depois das lutas e fazíamos entrevistas ao 

vivo porque ele tinha uma relação muito próxima com a universidade e com a RUM, a rádio 

universitária; ou seja, nós viramos a atenção para esse atleta porque ele teve uma 

participação interessante. A nível dos atletas nacionais, fomos acompanhando todos eles e 

infelizmente para Portugal os resultados nestas Olimpíadas não foram os melhores possíveis. 

Nós fomos acompanhando tudo o que eles iam fazendo de uma forma igual para todos, tanto 

demos destaque para um atleta de Tae-kwon-do, como para uma atleta de ginástica artística, 

como demos atenção a competidores do atletismo, porque Portugal tinha mais atletas 

competindo no atletismo e muitos deles, favoritos a medalhas. Por isso, olhamos de forma 

igual para eles e tentamos dar um acompanhamento igual. Como isso se refletia nos nossos 

noticiários esportivos? Numa segunda-feira poderíamos abrir com o Taekwondo, como no 

dia seguinte falamos sobre o futebol que estava acontecendo aqui em Portugal. Durante o 

período dos Jogos Olímpicos, era uma forma das modalidades serem faladas e nós 

aproveitamos essa onda crescente, de se falar e explicar muitas vezes essas modalidades para 

trazermos para nossa programação esses tipos de conteúdos e fomos acompanhando os 

resultados em quase um mês de competição. 

 

 
●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
 

Chegamos a acessar o site, e também pelas aplicações móveis [aplicativo] – o Comitê 

Olímpico do Brasil criou as aplicações como fruto das novas tecnologias. Quando os 

resultados ao vivo aconteciam da mesma forma que acontecia no site e para nós era mais 

fácil ir acompanhando através de um smrtphone o que ia acontecendo. Nós aqui acessamos 

o site também pelo computador. Mas reparamos uma coisa: apesar do site do Comitê 

Olímpico ter dado muita atenção a essa vertente ao vivo dos resultados, nós sabíamos dos 

resultados mais rápido, aqui em Portugal, através de outros canais: se alguma televisão 
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portuguesa estivesse noticiando ao vivo, víamos nesse canal antes de esperar o resultado. Se 

algum site de notícias acompanhando a partida de um atleta português numa final de alguma 

modalidade, nós sabíamos primeiro pela imprensa portuguesa ou pela imprensa brasileira, 

como chegou a acontecer, do site do Comitê Olímpico. Ou seja, foi excelente poder ver no 

final do dia todos os resultados e fazia um apanhado do que aconteceu durante o dia pelo 

site. Mas a vertente do resultado no minuto, ao vivo, que era o que me interessava, porque 

no rádio, nos interessa os acontecimentos em imediato e isso acaba com o site e a aplicação 

ficava em segundo plano porque falhava, mas aqui falamos de questões de 20 ou 30 

segundos. Mas sim, o site [do COB] foi utilizado e meu conselho, como usuário para essa 

vertente do acompanhamento ao vivo poderia ser trabalhada de uma forma ainda mais 

rápida. No que diz respeito à disponibilização das fichas dos atletas, dos horários das 

competições, o site estava muito bem construído, se vale de uma forma muito clara e, sempre 

que eu queria uma informação das Olimpíadas, a minha primeira fonte de informação era o 

site. Se queria algo mais aprofundado sobre algum atleta, alguma história pessoal; como é 

lógico, o site oficial não tem que ter isso e eu iria buscar outras fontes de informação mais 

específica: de acordo com a proveniência do atleta, com a modalidade. Mas o site foi sim, 

efetivamente, uma fonte de informação muito importante para nós. 

 
 

●   Considerações 
 

A Rádio Universitária do Minho é uma rádio que, apesar de ter o nome da Universidade do 

Minho associada, não é uma rádio que faz parte da Universidade. É uma rádio que está 

financeira e administrativamente autônoma, mas estamos dentro de uma instituição e 

respondemos à Associação Acadêmica da Universidade do Minho que é composta por 

alunos. Ainda assim, temos total independência em relação a essa estrutura. Somos uma 

estrutura autônoma com 17 funcionários e neste momento [2017], todos eles recebendo 

salário. Temos pouca presença de alunos na Rádio Universitária do Minho, que é algo 

diferente ao que acontece no Brasil, onde os estudantes vão participando da rádio e vão tendo 

programas – aqui não, os programas são feitos por profissionais e vamos tendo programas 

autorais, feitos por pessoas da cidade de Braga. A rádio mudou muito nestes últimos 10 anos, 

já tem 28 anos e, sempre foi vista como uma rádio muito independente e amadora, de 

intervenção [institucional] em que se passavam músicas diferentes das outras rádios. A 

informação da RUM, antigamente não era uma aposta e, de anos para cá, efetivamente é 

uma aposta. Hoje em dia, a Rádio Universitária do Minho é a mais importante de Braga – 
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não tenho qualquer problema e tem que ter humildade para conseguir afirmar que neste 

momento acaba por ser uma referência na informação na cidade de Braga. Nestes últimos 

10 anos, cresceu bastante porque além de ser uma rádio que tratava de assuntos da 

Universidade do Minho, começou a tratar os assuntos da cidade de Braga e, há cinco anos 

começou a tratar da cidade de Guimarães e agora, tratamos os assuntos das cidades de Braga, 

Guimarães, Barcelos, Guimarães e Famalicão, que são as cidades que estão ao redor. Neste 

momento, não somos uma rádio de faculdade, mas de região muito vasta. A RUM é ouvida 

com suas emissões a partir de Braga, num raio de cerca de 60 a 70 km – há muita gente que 

nos ouvem do Porto, que é a maior cidade que está ao nosso lado – quando damos notas de 

eventos culturais no Porto, porque sabemos que tem gente nessa cidade nos ouvindo. Neste 

momento, a RUM deixou de aquela rádio pequena, uma rádio-escola, um projeto como ela 

começou: uma rádio pirata, como acontecia há muitos anos atrás. Fomos entrando no rádio 

normal, hertziana e, temos um canal online, permanente, 24 horas por dia, com muitos 

conteúdos em podcast ou seja, neste momento, somos uma rádio com presença forte online, 

temos noção que há muitos seguidores nas redes sociais e fomos, cerca de 50 mil seguidores 

e que vão acompanhando e nós percebemos pelas interações que têm nas nossas notícias. A 

rádio tem crescido muito pela parte da informação: queremos ser diferentes e olhamos muito 

para a independência, primamos muito pela independência; somos uma rádio que não está 

sujeita a qualquer tipo de pressões, seja política, seja institucional da universidade – ou seja, 

dizemos o que achamos e fazemos as notícias com base nos critérios máximos do jornalismo: 

rigor, independência e transparência. Isso é algo que nunca deve ser questionado. Na parte 

musical e da animação [entretenimento] queremos ser diferentes para dar algo diferente que 

as outras rádios já dão e, por isso, temos desde a música clássica até a música popular, 

passando pelo rock, heavy metal, a música portuguesa... Temos um pouco de tudo e 

queremos passar por todos os aspectos musicais e, na RUM, se houver um amante do jazz 

que queira ouvir uma hora dedicada ao jazz, tem aqui na RUM. Se houver uma pessoa que 

gosta de música tradicional portuguesa ou música da Galiza, do norte da Espanha, que é 

muito próximo daqui, tem uma hora por semana que vai ouvir aquilo. Queremos ter um 

espaço que caiba tudo, onde todas as vozes tenham aqui a sua opinião e para mostrar o que 

é. Por isso somos uma rádio diferente, porque misturamos muita coisa mas ainda assim, com 

uma identidade própria que é divulgar novos talentos da música, ser um espaço de primeiro 

contato das bandas com os ouvintes. Sempre temos aqui, ao vivo, bandas muito novas para 

falarem e apresentarem seus projetos. Queremos continuar a ser essa referência porque já 

percebemos, pelo passado e, nesta questão musical, por exemplo, as bandas que vem aqui 
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na RUM em 2017 e daqui a quatro ou três anos, estarão pisando em grandes palcos a nível 

europeu. Isso para nós é um motivo de orgulho, porque soubemos também olhar para fora e 

perceber que havia qualidade – essa é uma imagem que gostamos de ter. 
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ENTREVISTA: Pedro Jorge da Cunha, editor do site Maisfutebol. Realizada em 07 de 

dezembro de 2017 nas dependências do Media Capital Group, sucursal de Porto (Portugal).  

 
 

●   Como foi a cobertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016? 
 

Eu parti daqui, de Portugal com uma série de ideias, cerca de 25 a 30 ideias para fazer 

matéria diferente, que fugiam um pouco do âmbito das competições e de tudo que rodeava 

a organização. Por exemplo, algo que estava completamente fora da caixa e que nós 

aproveitamos: fomos à casa do Mané Garrincha em Pau Grande, que é perto do Rio [de 

Janeiro], fomos ao cemitério onde ele está sepultado, porque entendemos que a proximidade 

justificava essa visita, até por ser uma personagem um pouco mítica aqui para os 

portugueses. No dia a dia, acompanhamos essencialmente as provas dos atletas portugueses, 

os favoritos, onde nós julgávamos que poderia haver um resultado interessante e depois, 

obviamente, também muito foco naquelas figuras de dimensão e imediatismo mundial: 

Michael Phelps, Rafael Nadal, a equipe de basquete dos Estados Unidos, por terem atletas 

da NBA. Tentamos acompanhar mais essas equipes de foco midiático muito forte aqui em 

Portugal. Estava sozinho lá, pelo Maisfutebol e tive um grande apoio daqui da redação a 

partir de Portugal e fizemos um trabalho bastante louvável: inesquecível e intenso, um pouco 

agressivo e violento mas, olhando para trás, ficamos muito orgulhosos daquilo que fizemos. 

 
 

●   Utilizou algum conteúdo do site do COB durante a cobertura dos Jogos em 

2016? Lembra qual o conteúdo foi utilizado especificamente? 
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Sim, utilizei bastante: tanto do Rio [site oficial] quanto do COB. O site do COB, consultei 

diariamente, antes de fazer a viagem para lá, para me preparar e depois, mesmo lá, porque, 

nas Olimpíadas, a informação está tão dispersa, é tão avassaladora que nós temos que tentar 

focar um pouco e, com esses dois sites, Rio 2016 e do Comitê Olímpico do Brasil, consegui 

fazer esse foco. Me lembro de uma entrevista com o Padre Allain Hing, que foi uma ideia 

que eu retirei precisamente do site do COB. Depois aprofundei e consegui estar com ele 

pessoalmente, mas foi uma dica importante para fazer um trabalho interessante e diferente.  

 
•   Considerações 

 
Infelizmente, na minha modesta opinião, não fizemos a cobertura que poderíamos fazer se 

tivéssemos mais pessoas. O que nós fizemos nesta altura, de forma muito resumida era: todas 

as semanas tivemos uma entrevista exclusiva com alguém que se destaca aqui, em Portugal, 

em determinada modalidade. A seção chama-se mais alto e mais longe, e pode ir tanto do 

surf, como a vela, tênis, hóquei em patins e, depois, essencialmente, temos os resultados de 

tudo que há nas ligas nacionais, como o ciclismo, por exemplo, quando existe a Volta à 

Portugal de Bicicleta, acompanhamos diariamente com muita atenção. Precisávamos ter 2 a 

3 pessoas para fazer isso, mas infelizmente, a nossa equipe, acho que é pequena para as 

nossas necessidades e noticiamos aquilo que, no fundo, é essencial. A minha função aqui, 

no Maisfutebol é editor e coordenador da Zona Norte. Estamos divididos em duas redações: 

uma no Porto e outra em Lisboa. Eu sou o responsável pela redação do Porto e coordeno 

todo o trabalho dos jornalistas na cidade do Porto, Braga, Chaves, Aveiro, com o total de 10 

a 12 repórteres. O dia a dia é muito variado, depende muito de nossa agenda e quando há 

jogos importantes da Champions [League], por exemplo, como houve ontem [29/11/2017], 

nosso foco estava no Porto x Mônaco; quando não há, tentamos contar uma ou duas histórias 

criativas e diferentes. Acompanhamos muito as atualidades, como Disciplina Justiça e 

Arbitragem, muitas conferências de imprensa [coletivas]. A prioridade é a Primeira Liga [de 

Portugal], até porque a nossa equipe editorial é pequena e depois muito foco com os 

campeonatos de outros países mais chegados com Portugal: Brasil, Inglaterra, Espanha, 

Itália e Alemanha. Como no Brasil, que acabou agora o campeonato [brasileiro], temos o 

problema do fuso horário, mas fazemos sempre um esforço para ficar trabalhando até mais 

tarde para dar os resultados na hora; até porque é uma comunidade grande que eu sei que 

consultam o Maisfutebol. Acompanhamos esses resultados das ligas brasileiras e as histórias 

que nos chegam do Brasil. 
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ENTREVISTA: Prof. Dr. Manuel Pinto, catedrático do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho. Realizada em 06 de dezembro de 2017 nas dependências do 

Instituto de Ciências Sociais, campus Gualtar (Braga - Portugal). 
 

•   Quais são as contribuições do jornalismo para a ciência? 
 

O primeiro aspecto que eu devo referir é que o jornalismo já é, do meu ponto de vista, uma 

forma de conhecimento, embora com características muito específicas: à medida em que há 

uma disciplina em que há verificação de busca e de tratamento da informação e de rigor no 

seu tratamento e uma preocupação para os públicos, creio que podemos dizer que há uma 

certa forma de conhecimento no trabalho e no output jornalístico. De qualquer maneira, não 

podemos nos esquecer também que o jornalismo é o primeiro draft da história: para a 

disciplina histórica, por exemplo, é um material absolutamente crucial na pluralidade das 

vozes da mídia e, por outro lado, é também, na medida em que pode e deve promover a 

própria ciência, tratar a própria ciência e os cientistas e as políticas da ciência, eu creio que 

nesse ponto de vista também dá uma contribuição à ciência e é sempre, através da mídia que 

a comunidade política, em sentido amplo, toma conhecimento das pesquisas e de seus 

resultados, das inovações, das descobertas e das conclusões e, portanto, dificilmente iríamos 

compreender a ciência sem a comunicação da ciência e sem o papel da mídia. 

 

•   Como a entrevista pode ser utilizada para a coleta de informações em pesquisas 
qualitativas do jornalismo? 
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Há dois caminhos essenciais para a coleta de informações: uma em torno das informações 

ou dados documentais e outra é através de fontes pessoais e institucionais, mas as próprias 

informações institucionais, muitas vezes, são veiculadas pelas por pessoas ou por 

profissionais que trabalham nessas instituições e, deste ponto de vista, digamos, não há 

pesquisa e contato com com as fontes que não passa para pessoas e pela entrevista às pessoas, 

eu diria, quase rotineira de contato para a obtenção de informações embora essa transação 

entre fonte e jornalista seja bastante complexa, porque não há fontes desinteressadas. As 

fontes são sempre interessadas. Mas a questão não é sobre as fontes, é sobre o papel da 

entrevista na coleta de informação para a pesquisa jornalística. Eu creio que ela tem tanta 

importância para a pesquisa jornalística como para a pesquisa em jornalismo: ela mesma 

vive muito dessa técnica fundamental que é a entrevista.  

 

•   O que a inserção in loco do pesquisador, assim como faz o repórter, poderá 
interferir na pesquisa voltada às Ciências da Comunicação? 
 

Primeiramente, essa pergunta pode ter vários registros e pode ser respondida de várias 

formas de ser respondida. Eu vejo que o jornalismo é, em particular, incompreensível e 

ilegível sem essa presença in loco. Obviamente que hoje com as tecnologias, nós podemos 

prescindir desse contato in loco e limitar-nos praticamente a um jornalismo que ocorre no 

contato mediado pelas tecnologias. Mas, tal como é nas relações humanas e na comunicação 

humana, o contato com as pessoas, com os contextos e com as instituições no seu próprio 

habitat, eu creio que é fundamental para dar vida ao jornalismo. Eu creio que isso é 

igualmente relevante para a pesquisa científica e em particular, à pesquisa em jornalismo na 

medida em que nós lidamos com pessoas, com fenômenos humanos, com contextos que 

muitas vezes interferem enormemente na situação que reportamos ou investigamos e, 

portanto, esse é um fator importante. Mas também comporta riscos e problemas, por 

exemplo: uma grande proximidade entre o pesquisador ou jornalista e as suas fontes – e os 

seus contextos que habitam nesse próprio local, porque é amigo ou porque tem relações 

próximas, etc – obrigam uma atenção e uma vigilância redobrada para não se deixar 

contaminar excessivamente por esses vínculos decorrente de uma grande ou excessiva 

proximidade com esse contexto e esse habitat. 
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•   A pesquisa em jornalismo teria proximidade com o método da reportagem? 
 

Consideremos assim: por alguma razão, nós costumamos dizer que a reportagem é o gênero 

nobre do jornalismo e é também aquilo que, em contextos de crise, como o que ocorre neste 

momento desde anos em várias partes no mundo e nomeadamente em Portugal: é um gênero 

que é o mais sacrificado porque é aquele que é mais exigente do ponto de vista dos custos e 

do investimento profissional do tempo e também das competências dos próprios jornalistas. 

Portanto, não quer dizer que não haja entrevistas, porque a entrevista é um dos gêneros que 

a reportagem trabalha, porque a reportagem faz parte da sua essência: a capacidade de 

reconstruir ambientes, de dar apreciações, de observar aquilo que não está diretamente 

ligado à matéria que estamos pesquisando, mas que decorre de uma vivência, de uma 

proximidade nos locais. Portanto, eu creio que o recurso desse gênero é aquilo que faz do 

jornalismo verdadeiramente, uma linguagem específica ou um discurso específico no 

interior da sociedade. 

 

•   De que maneira as fontes são importantes para uma pesquisa científica sobre 
jornalismo? 

 

Sobre isso, eu escrevi bastante, tenho um texto [“Fontes jornalísticas: contributos para o 

mapeamento do campo4]. Mas não há jornalismo sem fontes. Isso, por definição, é quase 

uma asserção inquestionável: não é aceitável um jornalismo nem inventado nem que decorra 

apenas do conhecimento dos próprios jornalistas. Portanto, o jornalista precisa sempre de 

fontes porque o recurso das fontes é um reconhecimento de que o jornalista não sabe de tudo 

e precisa contatar os atores, os agentes que estiveram envolvidos ou que foram testemunhas 

dos acontecimentos. Creio que esse dado não se alterou significativamente com o advento 

da internet: tanto esse como outros aspectos são continuidades que nós devemos sublinhar e 

por outro lado, continuar a estudar porque talvez tenha complexificado essa relação 

justamente porque há muito mais canais e há muito mais formas de até manipular o próprio 

jornalista na medida que há muito mais competências do ponto de vista da edição de 

informação por parte de agentes que não são propriamente jornalistas e portanto, são 

tradicionalmente do campo das fontes, incluindo a questão do dito jornalismo cidadão 

                                                
4 Artigo disponível em: 
 <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/5512/1/CS_vol2_mpinto_p277-294.pdf>. Acesso 
em: 12/02/2018. 
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porque, obviamente, eu sou defensor de uma maior participação da cidadania no jornalismo, 

mas nós não podemos colocar no mesmo patamar as pessoas que estão vinculadas a uma 

ética profissional e que assumem perante o público a fidelidade a esses valores éticos com 

pessoas que não estão vinculadas a nada a não ser aos seus próprios interesses, mesmo 

quando aparentemente têm uma vontade de servir o público: não quer dizer que não possam 

ter um contributo importante, mas como fontes sobretudo. 

 

•   Por que a interdisciplinaridade é essencial para uma pesquisa cujo tema é o 
jornalismo esportivo? 

 

Eu diria que esse é um desafio não apenas para os trabalhos científicos, mas para o 

jornalismo, porque toda a fonte, como dizia há pouco, é uma fonte interessada: fala a partir 

de um lugar, fala a partir de uma visão, fala a partir de um interesse, mesmo quando o 

interesse é altruísta. Portanto, há um viés associado à fonte. Por inerência, não é 

propriamente negativo, mas o jornalista deve estar consciente do lugar a partir do qual a 

fonte fala. Os materiais que recolhemos, quer sejam discursivos de diálogos, de entrevistas, 

etc – que sejam declarações prestadas, sejam textos escritos ou documentos, de outra 

natureza, como vídeos, podcasts, etc – devem todos eles, do meu ponto de vista, ser 

submetidos a uma análise crítica porque isso é inerente ao trabalho dos jornalistas ou dos 

investigadores: não há métodos neutros que se limitem a devolver aquilo que o discurso diz, 

porque todos nós sabemos que um discurso é uma interpretação da realidade, mesmo quando 

ele é descritivo e declarativo, ele é sempre uma interpretação, precisamente porque se fala 

sempre de algum lugar. Mas essa vigilância, curiosamente, no caso do jornalismo e dos 

cientistas, não pode ser só sobre as fontes ou sobre os materiais das fontes: tem que ser sobre 

o próprio jornalista e o próprio cientista – é uma autorreflexividade, porque também o 

próprio jornalista trabalha sobre um ângulo, uma questão, a partir de um interesse, de uma 

visão do mundo e, portanto, ele próprio: é um interveniente na produção discursiva ou outra. 

Eu diria que nós não podemos deslocar apenas para as fontes essa exigência de reflexividade, 

de criticidade e de distanciamento. Ele deve distanciar-se de si próprio: ele é o primeiro 

inimigo de si mesmo e portanto, esse esses aspectos devem ser trabalhados na análise do 

discurso em particular, porque é sobretudo com o discurso que o jornalista trabalha.  
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•   Considerações: o trabalho de jornalista em Portugal 
 

Não se trata apenas de uma opinião, trata-se de um aspecto positivo, factual, de Portugal e, 

em geral, na Europa, acontece também: o jornalista não pode legalmente exercer qualquer 

trabalho que se assemelhe à produção de pessoas, instituições, produtos e serviços. Toda a 

atividade de relações públicas, de publicidade, de comunicação organizacional, de assessoria 

está completamente vedada ao jornalista enquanto ele está exercendo a profissão. Não quer 

dizer que não possa exercer essas funções, mas essas funções, para exercer, o jornalista tem 

que entregar a sua carteira profissional e, portanto, fica vedado o uso até da palavra 

jornalista: ele não pode se definir como jornalista sob pena de ter sua carteira cassada, no 

sentido literal, ele pode ter que voltar a obtê-la. Mas, digamos, isso é uma defesa, em nosso 

ponto de vista, do cidadão e da cidadania porque se pretende evitar que o jornalista se possa 

ver confrontado com um conflito de interesses. Não quer dizer que isso aconteça sempre, 

mas é uma medida de precaução. Eu diria que isto é uma forma de dignificar a função da 

assessoria, das relações públicas e da publicidade porque muitas vezes há um discurso entre 

nós, entre os jornalistas, considerando que essas funções são menores, são um pouco 

contaminadas por interesses como se a do jornalista não fosse. O que eu defendo é que deve 

haver uma ética da profissão de relações públicas de relações públicas, de assessor, de 

publicitário tal como nós temos uma ética do jornalismo e é um pouco nesse quadro que eu 

vejo as funções. Mas aqui nós temos um problema: quando nós trabalhamos com o 

jornalismo esportivo, com o jornalismo religioso, com o jornalismo político: estamos sempre 

também falando de matérias onde há uma grande emoção associada às matérias tratadas, 

pelas posições relativas, mesmo que sejam contra tudo, de um ateu, ou de alguém que não 

quer nada com política, ou de alguém que detesta o mundo dos esportes, em particular, o 

futebol. Mas na verdade, é que em muito a emoção que comanda: isso é uma exigência 

acrescida para o exercício do jornalismo – há de fato uma outra questão muito elementar, as 

incompatibilidades, mas eu, por exemplo, sou muito crítico de organizações de redação, 

como eu conheço em Portugal, em que os jornalistas se associam a seções da redação por 

clubes, criando a ideia de que os jornalistas estão mais próximos daquele clube do que 

outros. Isso pode ser altamente prejudicial para o exercício do jornalismo. Por um lado, 

podemos dizer que fica mais claro porque sabemos quem vai, mas eles devem assumir 

perante os leitores, ouvintes ou telespectadores, porque o problema é que isso se faz um à 

sombra, mas o que sempre discutimos é a questão ética e da pesquisa em jornalismo. 


