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RESUMO 

 
Durante toda a sua existência, o Jornalismo se adaptou aos avanços tecnológicos e, mais 

que isso, incorporou essas novidades em sua rotina, facilitando e acelerando os 

trabalhos de apuração e distribuição. Com as Redes Sociais na internet, um novo desafio 

aparece para os jornalistas. Em um mundo extremamente conectado, no qual todos 

podem „se encontrar‟ facilmente, como fazer para manter a prioridade da informação? 

Se o contato entre fonte e público pode ser feito diretamente, qual o posicionamento do 

jornalista nesta cadeia? Com ênfase no Jornalismo Esportivo, este trabalho busca 

perceber as vantagens e desvantagens trazidas por este novo meio de comunicação para 

o exercício o jornalismo. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho tratará da relação problemática entre as fontes, o jornalista e o 

público levando em conta o ambiente das redes sociais na internet. Para facilitar a 

análise, será observado aqui o recorte do jornalismo esportivo, por alguns motivos 

específicos que serão detalhadas a seguir. A idéia básica é tentar perceber como o 

contato direto entre jogadores e torcedores pode influenciar o trabalho dos profissionais 

da comunicação. Além disso, será analisada a influência que as postagens destes atletas 

nas redes sociais mediadas pelo computador geram na mídia tradicional.  

Beneficiados pela velocidade e subjetividade das redes sociais na internet, os 

atletas utilizam o Twitter para postar as novidades do clube em que jogam e acabam 

antecipando a informação, além de pautar os jornalistas. Um exemplo aconteceu na 

chegada de Ronaldinho Gaúcho ao Flamengo, quando Léo Moura, jogador do time 

carioca, anunciou o acerto através do Twitter e virou destaque em portais de notícias na 

internet, como o Globoesporte.com. Este fenômeno também será detalhado neste 

trabalho 

Desde seu início, o jornalismo foi conhecido como o lugar das novidades, o 

grande público sempre buscou os jornais, rádio e televisão para se atualizar e ficar 

sabendo o que acontece no mundo. Mesmo com o surgimento da internet, que traz 

consigo a interatividade e a possibilidade de divulgação por parte do grande público, as 

grandes mídias continuaram sendo o reduto da verdade. 

As redes sociais na internet, no entanto, trouxeram um novo ingrediente para 

esta mistura. A partir de agora, as fontes ganham a chance de se relacionarem 

diretamente com o público. Pelo menos hipoteticamente, os indivíduos que estiverem 

interessados em informações sobre determinadas pessoas podem consegui-las sem 

necessitar exclusivamente da mediação do jornalista. Este simples fato tem o poder de 

alterar o posicionamento do profissional de comunicação no que diz respeito à 

mensagem e é isto que este trabalho se propõe a analisar: como e onde fica o jornalista 

em um ambiente que possibilita o contato direto entre fontes e público? 

Para observar melhor este fenômeno, será feito um recorte através do jornalismo 

esportivo. O motivo para esta escolha é simples. Para analisar esses fatos, era preciso 

um tipo de jornalismo no qual o personagem fosse essencial para a notícia. Assim como 
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a editoria de celebridades, a área esportiva também traz esta característica. Nos esportes, 

a opinião do jogador, treinador ou dirigente é praticamente a notícia. É muito difícil 

encontrar uma matéria que não conte com alguma aspa de alguém importante dentro do 

clube. Além disso, na sociedade atual, os próprios atletas são considerados celebridades. 

Como na editoria que trata dos artistas e famosos, a área de esportes também concede 

um bom espaço para as vidas pessoais dos jogadores.  

Por conta de seu talento e de sua função essencial em uma das maiores paixões 

da sociedade brasileira, o jogador de futebol é elevado ao status de „semideus‟. Isso 

porque ele possui um talento quase divino, ostentado por poucos e, ao mesmo tempo, 

vive uma vida que parece muito distante das pessoas comuns. É quase como se os 

jogadores vivessem no Olimpo grego, existindo em torno do jogador um certo „mito do 

herói‟. Com as redes sociais, o atleta se aproxima do restante da sociedade, escapando 

de alguns mediadores desta relação e se expressa com um pouco mais de liberdade. Não 

são poucos os exemplos de polêmicas criadas por estes jogadores através das redes 

sociais. Portanto, este trabalho buscará observar também as conseqüências do fenômeno 

das redes sociais para o próprio jogador. 

Ao utilizar o Twitter ou o Facebook, os jogadores buscam externar as suas 

subjetividades como qualquer outro. No entanto, o posto que ocupam não permite uma 

exposição completa de sua personalidade, pois eles estão em uma posição de destaque e 

geram repercussão. Existe também outro lado no que diz respeito à utilização das redes 

sociais na internet por parte dos atletas. Além as desvantagens, observa-se também 

algumas vantagens desta relação sem mediação. A primeira que logo percebe-se é que 

os atletas ganham um espaço de voz dentro da sociedade sem precisar do intermédio do 

jornalista.  

Desta maneira, eles podem evitar boatos e especulações, além de desmentir 

informações. Mais que isso, eles mesmos podem transmitir as notícias, ultrapassando o 

jornalista em velocidade e precisão, já que estão diretamente envolvidos. E, como ficará 

claro durante o trabalho, alguns atletas fazem este tipo de uso da ferramenta, passando 

informações sobre as suas carreira e, às vezes, até de seus clube. 

 Dentre todas as redes sociais na internet, a ferramenta escolhida para servir de 

recorte para este trabalho foi o Twitter. Antes de mais nada, foram levadas em conta as 

características especificas deste sistema de mediação na internet. O Twitter é feito de 

mensagens de poucas palavras que são utilizadas para transmitir informações rápidas e 
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sucintas. Diferente de outras ferramentas, o Twitter não dá muita importância para o 

relacionamento entre os nós (amigos) e foca mais na informação. Preza principalmente 

o alto grau de conexão e a velocidade de divulgação das informações postadas 

diariamente. 

 Por isso, ela se encaixa dentro de todas as necessidades de análise deste trabalho. 

Ao entrar no Twitter, o atleta planeja externar suas opiniões e publicar fatos sobre a sua 

vida. Ela é utilizada também para apresentar novidades sobre suas carreiras e repercutir 

determinadas informações publicadas pela mídia tradicional. Além disso, o Twitter 

possui um alcance muito maior do que outras ferramentas, pois não se importa com a 

qualidade dos laços sociais. Qualquer um pode seguir ou ser seguido, sem ser necessário 

qualquer relacionamento prévio. 

 Outro aspecto importante é a qualidade dos dados existentes no Twitter. Ele é a 

ferramenta mais popular entre jogadores, treinadores e até jornalistas. Enquanto redes 

sociais como Facebook e Orkut são ligeiramente desprezadas por este segmento social, 

o Twitter foi rapidamente aceito pelos atletas e se transformou em uma febre
1
. E, como 

qualquer novidade, fica claro que estes jogadores ainda estão aprendendo a utilizar a 

rede social, principalmente no que diz respeito ao que postar e como. 

 Para ajudar na análise, este trabalho será estruturado em três capítulos de base 

teórica antes da observação prática dos casos. No primeiro capítulo, serão abordadas as 

características estruturais das redes sociais na internet, além das especificidades dos 

relacionamentos neste tipo de ambiente. Serão apresentados os principais conceitos que 

regem as relações entre os atores sociais mediados pelo computador. A partir daí, o 

Twitter será objeto central da discussão, sendo abordadas as principais características 

que diferenciam esta ferramenta. 

 Em um segundo momento, será mostrado porque o jornalismo esportivo foi 

escolhido como recorte para esta produção. Ficará evidente como o lado emocional da 

relação do público com o esporte é essencial para o surgimento do mito do herói, que 

será fundamental para este trabalho. Além disso, é preciso perceber que algumas 

características da própria editoria de esportes criam o ambiente propício para a elevação 

                                                           
1
  Até o momento, mais de 150 pessoas relacionadas ao esporte já possuem Twitter, como pode ser 

visto em http://rainydays.rockerspace.net/twitters-de-famosos-do-futebol/. E esse número não para de 

crescer dia após dia. 

http://rainydays.rockerspace.net/twitters-de-famosos-do-futebol/
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dos esportistas a celebridades. Será tratada a importância dos personagens na construção 

das notícias esportivas e outras especificidades importantes. 

 Para fechar a parte teórica, este trabalho apresentará o posicionamento do 

jornalismo nas novas mídias sociais. Será tratada aqui principalmente a influência das 

redes sociais sobre o trabalho do jornalista. Dois momentos principais serão analisados 

com mais detalhes: a parte da apuração e distribuição.  

 No que diz respeito à apuração, ficará claro que o Twitter pode servir como 

auxílio ou concorrência. Na primeira idéia, deve-se ressaltar que as redes sociais 

aproximam o jornalista de fontes que antes eram inatingíveis. Por outro lado, estas 

fontes podem se relacionar diretamente com o público, o que poderia ameaçar a posição 

do jornalista como mediador da informação. Na distribuição, as redes sociais funcionam 

como excelentes propagadoras de informações, caso sejam bem utilizadas. 

 Na análise do material selecionado, este trabalho dividirá as postagens dos 

jogadores em categorias e buscará mostrar algumas informações jornalísticas divulgadas 

pela própria fonte. Desta maneira, será mostrado como os jogadores dispensam o 

jornalista como intermediário e transmitem suas informações diretamente ao público, 

dificultando o trabalho do profissional. Além disso, será mostrado como estas 

publicações repercutem na mídia tradicional, muitas vezes pautando esses veículos. 

 No fim, será apresentado também como o próprio jornalista pode usar esta 

ferramenta a seu favor. Fazendo-se valer da liberdade do Twitter, os profissionais da 

comunicação o utilizam como uma „válvula de escape‟ dos grandes veículos de 

jornalismo e aproveitam para criar a sua reputação, fortalecendo sua carreira. 

Para ajudar o estudo de caso presente neste trabalho, foram analisadas as 

postagens de dez atores sociais, sendo oito jogadores, treinadores e afins, além de dois 

profissionais do jornalismo. Foram observadas as postagens dentro de um espaço 

temporal de cerca de dois anos, separando aquelas que possuem valores-notícia e, 

portanto, mostram utilidade para esta análise. Além disso, foram utilizados na pesquisa 

teórica alguns autores principais como Raquel Recuero, estudiosa na área de Redes 

Sociais e Elias Machado. 
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2. Visão geral das Redes Sociais e sua aplicação na Internet 

 

A Globalização, e sua conseqüente diminuição das barreiras geográficas é uma 

marca fundamental da sociedade no século XXI. Outro aspecto que define a 

contemporaneidade é a supervalorização da informação, principalmente pela velocidade 

com que é transmitida. Para dar a dimensão desta importância, foi cunhada a expressão 

„Sociedade da Informação‟, termo usado para definir o conhecimento como peça-chave 

para a produção de riquezas e bem-estar social. 

Além disso, outro aspecto muito valorizado é o tempo. Na sociedade 

contemporânea, é necessário que a informação seja distribuída o mais rápido possível, 

para evitar desperdícios. Entre outras coisas, isso é resultado das novas relações de 

trabalho e produção. Em uma sociedade na qual a fabricação é completamente 

descentralizada e a produção busca ser ‘just in time’, é decisivo que as etapas não 

sofram grandes atrasos por conta da comunicação. O mundo precisa estar em constante 

interação para que as relações econômicas atuais aconteçam sem grandes prejuízos. 

Como defendem Fernanda Ferreira Montes e Regina Herzog em “A relação do sujeito 

com o tempo na atualidade”, existe uma “preocupação em se reduzir o tempo, tornando 

a velocidade em um bem de consumo”. (MONTES & HERZOG, 2005,50)
2
 

Neste contexto, o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de interação social 

é fundamental. A internet é o principal “triunfo” desta sociedade e revolucionou de vez 

as relações em todo o mundo. A partir de agora, todos aqueles inseridos na web estão ou 

possuem a possibilidade de estar conectados com todas as partes do mundo, em tempo 

real.  

Entretanto, como fica claro com uma breve observação sociológica, essas 

ferramentas não influenciam somente o aspecto econômico ou político. O surgimento da 

internet gerou profundas mudanças sociais e culturais. As relações sociais e as 

interações se modificaram amplamente, assim como as estruturas das redes sociais em 

si.  

                                                           
2
 Disponível em http://www.editoraescuta.com.br/pulsional/184_05.pdf 
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Contudo, antes de aprofundar as conseqüências do surgimento da internet para 

as relações sociais, trataremos primeiro dos tipos de estruturas que uma rede social pode 

apresentar. Depois disso, falaremos sobre qual dos modelos se encaixa melhor em uma 

sociedade na qual todos possuem a capacidade de interagir e na qual as distâncias estão 

extremamente reduzidas. 

 

2.1 Modelos estruturais das redes sociais na Internet 

Muito se falará aqui sobre interatividade, popularidade, reputação, centralidade e 

Fluxo de informações. Estes são conceitos-chave para o entendimento das redes sociais 

e, mais que isso, são diferenciais na hora de discutir a evolução dessas redes por conta 

da introdução do computador como meio de interação. Para começar, no entanto, é 

necessário abordar os tipos de redes sociais existentes e mostrar qual deles se encaixa 

melhor no tipo de interação proporcionado pela internet.   

Antes de mais nada, é preciso ficar claro que redes sociais são formadas 

exclusivamente por indivíduos. Até mesmo nas interações mediadas pelo computador, 

os „softwares‟ chamados exaustivamente de redes sociais (Facebook, Twitter e etc.) não 

passam de ferramentas sem vida, que ganham significado quando as pessoas começam a 

utilizá-las para formar e manter relações e laços sociais. 

Neste sentido, a própria denominação rede é apenas uma metáfora para 

organizar o turbilhão de relacionamentos criados pelos indivíduos dentro da sociedade. 

Nela, pessoas se tornam nós e os laços viram linhas que ligam diferentes nós, formando 

assim as redes sociais. Cada grupo social, entretanto, pode criar diversos formatos de 

redes, levando em conta a força de cada ligação, a reciprocidade desses laços e a 

densidade de conexões em cada nó. Baran e Franco apresentam três tipos básicos de 

estrutura das redes sociais: centralizada, descentralizada e distribuída (BARAN & 

FRANCO, 2008). 

Nas redes distribuídas, os nós apresentam um número parecido de conexões e, 

inclusive, as possibilidades de crescimento de laços são equilibradas. Nenhum nó 

concentra os laços sociais, formando uma rede igualitária. Trata-se de um modelo mais 

harmônico e sem conglomerados. Nas redes centralizadas, um único nó possui laços 

sociais com todos os outros membros do grupo e concentra o formato da rede. Os outros 

nós podem até ter ligações entre si, mas o desequilíbrio é evidente. 



14 

 

Por fim, a rede descentralizada é a que mais importa para este trabalho, pois se 

encaixa perfeitamente nos modelos gerados pelas relações mediadas pelo computador. 

Neste cenário, existem vários nós importantes que concentram um número maior de 

conexões.  Enquanto isso, outros nós são periféricos e possuem alguns poucos laços 

sociais, pertencendo ao mesmo grupo somente por causa da relação com o nó 

centralizador. 

    

2.1.1 „Mundo Pequeno‟ e „Rede sem Escalas‟ 

Outros dois modelos criados para tentar explicar as relações sociais existentes 

em uma sociedade são os de „mundo pequeno‟ e de „rede sem escalas‟. Ambos partem 

do mesmo princípio: todas as pessoas do mundo estão relacionadas, em maior ou menor 

grau. 

No conceito de mundo pequeno, criados por Ithiel de Sola Pool e Manfred 

Kochen (1989), fica claro que as redes sociais independentes estão todas conectadas 

entre si. Estudos comprovam que, dados dois nós aleatórios, uma informação emitida 

pelo primeiro chega ao segundo, passando por um pequeno número de atores sociais. 

Para estruturar esse conhecimento, Ducan Watts (1998) lançou um modelo no qual o 

mundo está extremamente conectado, bastando um laço aleatório para gerar diversas 

outras conexões.  

Na verdade, a idéia de grupos sociais é apenas uma visão „minimalista‟ das redes 

sociais que, quando olhadas em larga escala, percebe-se que estão também conectados, 

formando um grande grupo social, ou mundo pequeno. Esses estudos afirmam que todas 

as pessoas estão separadas de qualquer outra no mundo por uma média de seis outros 

nós. 

A teoria do mundo pequeno traz à tona também outro dado importante que foi 

ressaltado por Granovetter (1983). Este estudioso revelou que, em uma rede social, os 

laços fracos são mais importantes que os laços fortes. Isso porque, os primeiros, com 

um grau elevado de interação e capital social, unem indivíduos parecidos e de um 

mesmo universo cognitivo. Os laços fracos, por sua vez, são os grandes responsáveis 

em transformar os grupos sociais isolados em uma rede social verdadeira. São eles que 

aumentam também a velocidade e o alcance do fluxo de informações. 

A rede sem escalas é uma conseqüência dos estudos que levaram ao conceito de 

mundo pequeno realizados por diversos cientistas desde a metade do século XX. O 
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responsável pelo conceito é Price (1965), que percebeu uma peculiaridade no conceito 

de mundo pequeno. O estudioso notou que alguns poucos nós servem como um atalho 

para a conexão entre dois pontos. Ou seja, alguns atores são mais facilmente 

conectáveis e, além disso, são conectores. Isso se dá pelo fato de que nós que possuem 

muitas conexões tendem a atrair mais laços, o que foi chamado pelo estudioso de 

„vantagem cumulativa‟.  

Segundo o estudo de Barabási (2003), 20% dos nós concentram 80% das 

conexões das redes, enquanto os outros apenas orbitam em tornos destes nós centrais. 

Para ele, esta seria uma propriedade geral das redes sociais. A rede sem escalas 

pressupõe que, ao contrário dos mundos pequenos de Watts, as relações sociais nunca 

serão aleatórias, mas sim coordenadas por esses nós, que tendem sempre a aumentar 

suas conexões („Os ricos sempre ficam mais ricos‟). Aqui, surge uma prerrogativa 

importante para o estudo das redes sociais. Neste contexto, as redes sem escalas se 

aproximam mais das redes descentralizadas de Baran Franco. 

     

2.1.2 Relações sociais na internet 

As relações mediadas pelo computador, principalmente aquelas realizadas 

através das ferramentas de relacionamento, costumam formar redes descentralizadas. 

No entanto, as redes sociais na internet possuem algumas características específicas que 

as diferenciam dos laços formados na vida real. Em primeiro lugar, a Internet 

normalmente leva a redes sociais mais estáveis. Isso porque, uma vez que o laço é 

criado, as ferramentas cumprem o papel de mantê-lo, mesmo sem qualquer esforço dos 

atores.  

No momento em que uma pessoa é adicionada no Facebook, por exemplo, ela 

continuará sua amiga até que algum dos dois decida sair do software ou bloquear o 

indivíduo. No mundo real, por outro lado, é preciso um contato constante para que este 

laço não seja enfraquecido e, com o tempo, destruído. 

Outra característica importante é a valorização dos laços fracos para a 

construção estrutural da rede. Isso porque são estes laços que ligam determinados 

grupos sociais a outro que, provavelmente, sequer teriam a possibilidade de se conhecer. 

Ao contrário da vida real, na qual os laços fracos são raros e efêmeros, estes encontram 

o ambiente perfeito para proliferar na internet. Assim, as redes sociais mediadas pelo 

computador costumam ser maiores e mais abrangentes. 
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Por fim, surge a questão da distância física. Esta é a principal diferença criada 

pelo computador. Aqueles que antes estavam fadados ao anonimato pela distância física 

agora encontram um ambiente no qual podem se relacionar. No estudo chamado 

„Netville‟, Wellman, Boase e Chen (2003) provam através de números que a internet 

aumenta consideravelmente as relações e laços sociais entre pessoas geograficamente 

distantes. Acontece então uma desterritorialização dos laços sociais e as redes 

conseguem se dispersar no espaço, aumentando ainda mais o seu alcance. 

Apresentadas as diversas estruturas de redes sociais e, principalmente, aquela 

que mais se encaixa no estudo que será realizado neste trabalho, é hora de inserir alguns 

conceitos que serão fundamentas para a evolução do tema.  

 

2.2 Características básicas dos atores sociais na internet 

Como no mundo futurista e ideal criado por Cory Doctorow, em “Down and Out 

in the Magic Kingdom” (2003), no contexto virtual nós a sociedade vive a experiência 

do capital econômico perdendo espaço para o capital social. Porque uma pessoa se 

dispõe a fazer uma legenda para um filme de duas horas (trabalho que, com certeza, 

exige dias ou semanas de comprometimento) e simplesmente a coloca na internet 

gratuitamente para download? Cris Dias avalia que esses indivíduos estão atrás de 

„whuffie‟ (outro nome dado para o capital social). Segundo palavras da própria 

pesquisadora, “a idéia de que Informação é Poder foi derrubada. No mundo atual, você 

não é o que você tem, mas você é o que você compartilha” (DIAS: 2010, 2)
3
.   

Mas qual é o objetivo por trás desta „corrida do capital social‟ que acontece na 

sociedade atual, principalmente na internet? Como já foi dito anteriormente, a rede 

social predominante nas sociedades virtuais são as descentralizadas, propostas por 

Baran e Franco. Nelas, alguns pontos concentram um maior número de conexões e são 

os alicerces das redes, criando uma ligação entre atores socais de menor importância. 

Estes são chamados de pontos conectores e os que possuem maior poder dentro da rede, 

pois recebem um maior fluxo de informações. Raquel Recuero (2009) destaca algumas 

características que este ator precisa ter para chegar a esta posição, dentre elas 

popularidade, visibilidade, autoridade e reputação. Fica clara a importância do capital 

                                                           
3
 Disponível em http://paraentenderojornalismohoje.blogspot.com/2010/07/capital-social-whuffie.html 
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social (ou whuffie) para que um indivíduo possa aumentar o seu prestígio dentro de uma 

rede social através destas características.  

     

 

 

2.2.1 Visibilidade e Popularidade 

A visibilidade social relaciona-se diretamente com o número de conexões que 

um nó possui em uma rede social. Ela é decorrente apenas da presença do ator social em 

uma rede e fundamental para a criação de outros valores. É o princípio básico para a 

formação da popularidade, reputação e autoridade. 

Por outro lado, a visibilidade social tem influência direta no fluxo de 

informações que chegará a determinado nó. Quanto mais conectado, maior o número de 

informações que chega a determinado nó. Além disso, este ator social terá também 

maior possibilidade de conseguir apoio dentro desta rede. 

A popularidade está ligada à visibilidade como uma conseqüência. Ela consiste 

na capacidade de um nó atingir os outros atores sociais dentro desta mesma rede. Mas, 

antes de ser uma medida qualitativa, este conceito busca tratar mais de números puros. 

Aqui, não está em questão a visão que os outros nós têm deste ator social. Este dado 

será analisado pela reputação ou autoridade.  

Procura-se entender aqui apenas qual o alcance máximo deste nó dentro da 

estrutura total, não importando se este alcance gera boas ou más opiniões. Como diz 

Raquel Recuero, “um blog pode ser popular porque é engraçado, porque é crítico ou 

porque é ruim” (RECUERO: 2009, 109)
4
. É claro que um nó mais centralizado e com 

mais conexões possui uma maior probabilidade de ser influente dentro desta rede. No 

entanto, a concretização deste fato vai depender de como o ator social usa este 

posicionamento favorável, idéia esta mais ligada aos conceitos de reputação e 

autoridade. 

Este é um conceito altamente amplificado pelo surgimento das ferramentas de 

redes sociais na internet. Isso porque, com o desaparecimento das barreiras espaciais e 

até sociais, os números de conexões possíveis a um nó crescem de maneira 

                                                           
4
 Disponível em 

http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/reputacao_popularidade_e_autoridade_em_redes_so

ciais_na_internet.html 
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impressionante. Apenas como exemplo, uma pessoa que possua apenas uma conta no 

Twitter, pode chegar a conseguir mais de um milhão de seguidores, que podem ser 

traduzidos em laços sociais, ainda que fracos e díspares. 

Levando em conta a estrutura da rede social, a popularidade mostra a posição de 

um determinado nó dentro da mesma. Mais que isso, este conceito apresenta o quão 

central é este ator social na estrutura da rede. E, como se trata de um dado quantitativo, 

a popularidade costuma lidar com mais laços fracos que fortes. O que também tem sua 

importância, se levado em conta o fluxo e o alcance das informações. 

      

2.2.2 Autoridade e reputação 

A autoridade depende da popularidade, mas está relacionada a uma medida mais 

qualitativa das relações sociais. A idéia é saber quantos indivíduos realmente são 

influenciados pelas informações de determinado nó. Para além da posição do ator social, 

aqui o que está em jogo é a qualidade e a força dos laços sociais. É um valor que 

ultrapassa a esfera do relacional e atinge o patamar do cognitivo, do significado. A troca 

de informações é essencial neste contexto, pois é preciso saber quanto do que é 

divulgado pelo nó central é apreendido pelos seus “ouvintes”. 

No cenário da internet, a autoridade segue um caminho inverso da Popularidade. 

Isso porque os atores buscam criar uma autoridade dentro das relações mediadas pelo 

computado através da especificidade. A idéia aqui é focar em um assunto específico, 

criar a aura de especialista em determinado tema. Essa estratégia é muito usada por 

blogs e até no Twitter. Os atores querem se tornar referências e serem respeitados por 

isso. 

A reputação, por sua vez, se relaciona com a autoridade, mas está ligada ao 

julgamento do outro. A autoridade é apenas uma maneira de se tentar criar uma boa 

reputação. Dentro de uma rede social, seja ela real ou virtual, cada ator social libera uma 

série de informações, sejam elas conscientes ou inconscientes. Fotos, textos, vídeos 

preferidos, citações ou até algum tipo de omissão são suficientes para criar a sua 

“imagem”. É daí que surge a reputação, na qual estão inseridos os três principais fatores 

de qualquer comunicação: o “eu”, o “outro” e as relações sociais entre ambos. 

Mais uma vez, a internet tem papel fundamental e altera significamente o 

conceito. Isso porque as ferramentas na qual se inserem as redes sociais virtuais 

possuem um controle maior das impressões emitidas por parte dos interlocutores. Para 
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começar, não existe mais a interação face a face e todos os julgamentos derivados disto. 

Além disso, perde-se a comunicação em tempo real de uma conversa presencial. Na 

internet é possível pensar muito bem antes de emitir qualquer opinião. Por fim, as redes 

sociais permitem um perfil seja criado que para traduzir a personalidade ou não do ator 

social. Essa é a magia do anonimato dentro das redes sociais virtuais. Neste contexto, 

um ator social pode “produzir” a sua reputação. 

Vale destacar, que a reputação não é um conceito que atinge apenas alguns nós 

da rede social. Todos os atores, em maior ou menor grau, produzem um julgamento por 

parte dos outros membros da estrutura. 

 

2.3 Tipos de interações entre os atores sociais na internet 

Apresentadas todas as características estruturais das redes sociais, assim como as 

qualidades que determinam a posição e importância de cada ator social dentro das 

mesmas, chegou a hora de tratar dos tipos de interação possíveis entre os indivíduos em 

uma sociedade. E, levando em conta o contexto das interações mediadas pelo 

computador, dois modelos principais se destacam neste quesito: as interações reativas e 

as interações mútuas. 

     

2.3.1 Interações reativas x interações mútuas 

A interação é o primeiro passo de qualquer relação social entre duas pessoas. 

Como deixaram claro Watzlawick, Beavin e Jackson (1967), a interação é sempre um 

processo comunicacional. Da constância e reciprocidade destas interações surgem as 

relações sociais e, mais além, os laços sociais. A internet, entretanto, gera diversas 

alterações nas interações sociais no mundo contemporâneo. A primeira e mais clara 

mudança causada pela inserção de ferramentas virtuais é o fim da conversa presencial. 

Com ela, perdem-se também todas as comunicações não verbais que sempre marcam 

qualquer interação. Fica mais fácil, portanto, disfarçar seus interesses e sentimentos 

durante a comunicação. 

Quem traz, no entanto, a contribuição mais importante para os tipos de interação 

no mundo virtual é Alex Primo (2000). Ele que introduz a idéia de interação reativa e 

interação mútua. Por interação reativa, o autor entende aquelas que trabalham apenas 

com um estímulo e uma reação. Trata-se de uma interação unidimensional na qual o 
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primeiro autor cria uma possibilidade e o segundo decide apenas se aceita fazer parte do 

grupo ou não.  

Não existe qualquer construção ou debate entre os dois lados. É o caso, por 

exemplo, dos hyperlinks em um site ou da relação de amizade no Orkut ou Facebook. 

Este cenário não favorece a criação de relações ou laços sociais, mas apenas de laços 

associativos. Estes servem apenas para que o ator social se sinta pertencente a um grupo 

e demonstre isto dentro da rede social. 

Na interação mútua, por outro lado, os dois agentes trabalham juntos para 

construir o capital social. É uma interação na qual prevalece a reciprocidade e a 

criatividade. Deste tipo de interação, surgem laços sociais mais fortes, pois os dois 

atores costumam estar em equilíbrio e comprometidos com a relação social. Neste 

cenário, o diálogo é essencial. 

   

  2.3.2 Interações síncronas x Interações assíncronas 

As interações sociais mediadas pelo computador também podem ser 

diferenciadas em relação ao tempo. Neste sentido, elas podem ser síncronas ou 

assíncronas. Raquel Recuero afirma que isto acontece porque há uma multiplicidade de 

ferramentas que permitem que a interação permaneça mesmo depois do ator está 

desconectado do mundo virtual. De acordo com outro estudioso do assunto, Reid afirma 

que:  

Essa diferença (das interações sociais em relação ao tempo na 

comunicação mediada pelo computador) remonta à diferença 

de construção temporal causada pela mediação, atuando na 

expectativa de resposta de uma mensagem (REID apud 

RECUERO: 2009, 06)
5
 

 

  A interação síncrona é aquela que se dá em tempo real. É como se fosse uma 

conversa normal, mas pela internet. Perguntas e respostas são separadas por um curto 

espaço de tempo. As interações assíncronas, ao contrário, prevêem uma distância maior 

entre as etapas da comunicação. São aquelas conversas por email ou comentários em 

blogs. Estas só são possíveis por causa da mediação pelo computador e, geralmente, são 

mais comuns. Aqui, o ator social entende que o interlocutor pode não estar presente e, 

portanto, entende uma demora na resposta. 

 

                                                           
5
 Disponível em http://pontomidia.com.br/raquel/intercom2005.pdf 
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2.4 Softwares e os diferentes tipos de relação social na internet 

Como já foi dito anteriormente, as relações sociais mediadas pelo computador 

sofrem grandes influências das ferramentas utilizadas para possibilitar este contato 

virtual. Em um universo no qual as relações presenciais são impossíveis, os softwares 

são parte determinante não só no tipo de interação, quanto na força do laço social 

criado, na freqüência e qualidade das relações e no capital social construído dentro desta 

rede.   

Assim sendo, cada site de rede social criará uma estrutura diferenciada, que será 

guiada pelas características e, principalmente, pelas limitações deste sistema. Tamanho 

das mensagens, tipo de perfil que pode ser criado, possibilidade de utilização de fotos e 

vídeos, tudo isso influencia diretamente na comunicação que dois ou mais indivíduos 

construirão com o passar do tempo.  

Alguns sites privilegiam o diálogo, enquanto outros preferem possibilitar a 

criação de uma identidade virtual (perfil) e a expressão desta dentro da rede. Algumas 

ferramentas dão a oportunidade de criação de laços fortes, enquanto outras são 

predominadas por laços fracos. Enfim, para estudar qualquer fenômeno ligado a redes 

sociais virtuais, é preciso dar atenção mais que especial para os „softwares‟.  

 

2.4.1 Especificidades dos “softwares sociais” 

Antes de tudo, é preciso entender que sites de redes sociais, não formam redes 

sociais apenas por existirem. É na apropriação destas ferramentas por indivíduos que 

reside a construção da rede. Neste sentido, os sites cumpririam função estrutural, 

servindo para catalogar as relações dos atores sociais. Segundo Boyd e Ellison (2007), 

os sites precisam ter algumas características para serem considerados “softwares 

sociais”. Primeiro, é preciso que estes possibilitem a criação de uma personalidade 

através de um perfil. Segundo, a ferramenta deve criar a interação entre os indivíduos, 

normalmente através de comentários. Para fechar, essas redes sociais devem ser 

públicas para os atores sociais envolvidos. 

  Ainda de acordo com Boyd e Ellison, a especificidade dos sites de redes sociais 

em comparação a outros meios de comunicação mediada pelo computador reside na 

“possibilidade de visualização estrutural das redes sociais e a manutenção dos laços 
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criados no espaço off-line” (BOYD & ELLISON: 2007, 97)
6
. Entretanto, apesar das 

possibilidades criadas pela apropriação destes sites por parte dos atores sociais, cada 

“software social” induz o indivíduo a tomar certas atitudes e utilizar estas ferramentas 

de determinadas maneiras. Assim, Raquel Recuero aponta dois grandes tipos de 

“softwares sociais”: os sites de redes sociais propriamente ditos e os sites de redes 

sociais apropriados. 

Os sites de redes sociais propriamente ditos têm como função principal expor as 

redes sociais dos indivíduos.  Nestas características se encaixam ferramentas como o 

Orkut e o Facebook. Aqui o objetivo é criar um perfil e somar seus amigos, mostrando 

sua rede de conexões pública para todos. Cumprem assim uma função mais estrutural. 

Do outro lado, estão os sites de redes sociais apropriados, que recebem este 

nome por não serem “softwares sociais” em sua essência. Na verdade, foram criados 

com outros objetivos, mas a influência dos atores sociais, que, como já foi mostrado 

acima, é fundamental, transforma-os em sites de redes sociais. É o caso, por exemplo, 

do Twitter, dos weblogs. Estes sistemas não possuem um perfil elaborado ou espaço 

para exibição de suas redes sociais. Nos blogs, por exemplo, o usuário pode expor suas 

conexões através de comentários freqüentes. No Twitter, uma troca de mensagens 

constante com determinados seguidores pode significar um laço social. 

Para completar, é importante perceber que os internautas costumam utilizar cada 

ferramenta para uma função específica. O Facebook, por exemplo, normalmente é usado 

para manutenção de laços, principalmente aqueles separados fisicamente. Em 

ferramentas como o Twitter ou blogs, por outro lado, as pessoas buscam outros valores, 

como autoridade e popularidade. Em cada software, o ator social pode buscar um 

diferente tipo de capital social. Raquel Recuero diz que “os atores utilizam sites de 

redes sociais diferentes para redes sociais diferentes e para construir valores diferentes” 

(RECUERO: 2009, 53)
7
. O estudo de Quan-Haase e Wellman mostrou que essa 

apropriação pode variar não só pelo tipo de software, mas também pelo grupo social que 

está sendo analisado. 

 

                                                           
6
 Disponível em http://www.slideshare.net/ibrahimcesar/desvendando-as-redes-sociais-4557321 

7
 Disponível em 

http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&idConteudo=3801 
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2.4.2 Redes associativas e Redes emergentes 

Como foi apresentado acima, as redes sociais formadas no mundo virtual sofrem 

influências diretas das ferramentas nas quais se instalam. Além disso, o contexto criado 

pela comunicação mediada pelo computador possibilita o surgimento de dois tipos de 

redes, com características opostas: as redes emergentes e as redes associativas. Essa 

diferenciação só é possível dentro da internet, que possui como característica a 

manutenção natural da rede. Assim, um ator social pode manter seus laços apenas 

tornando-os públicos em um “software social”, sem serem necessárias as trocas 

constantes. Mas, para este trabalho, cabe explicitar as diferenças principais entre os dois 

tipos de redes. 

As redes emergentes são caracterizadas pelas trocas sociais freqüentes entre os 

participantes. Normalmente geram laços sociais mais fortes entre os indivíduos e, por 

isso, são redes sociais menores.  Além disso, costumam demandar dos participantes um 

maior investimento e comprometimento. Estas são mais dinâmicas, com um maior 

número de agregação e rupturas. 

Já as redes associativas são próprias do contexto da internet e têm todas as 

características que já foram apresentadas acima. Elas se caracterizam, principalmente, 

pela sensação de pertencimento. Ao contrário das redes emergentes, as associativas 

custam bem pouco para os atores sociais e, por isso, tendem a ser maiores. São redes 

estáticas com um pequeno grau de interação e também com poucas alterações em 

relação ao tempo. Por conta da falta de interação, costumam gerar laços 

predominantemente fracos.  

Está inserida neste perfil a lista de amigos no Orkut ou Facebook, assim como a 

lista de seguidores no Twitter. Aqui, o ator social tem apenas uma atuação reativa (de 

aceitar ou propor amizade, ou seguir no T|witter) e, uma vez que o amigo é adicionado, 

o laço permanece sem necessitar de qualquer outro comprometimento das duas partes.  

De fato, o próprio sistema mantém a conexão para o indivíduo.  Outra característica 

importante destas redes são as conexões não recíprocas, nas quais um dos atores sociais 

está em um grau de comprometimento diferente de seu interlocutor. 

 

2.5 Características específicas do Twitter 

Cada “Software Social” tem as suas características próprias e, quando 

apropriados pelos atores sociais, geram redes sociais diferentes e valores sociais 
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diversos. Como este trabalho planeja analisar uma ferramenta específica, o Twitter, é 

importante entender quais são as especificidades desta ferramenta em relação às outras 

e, principalmente, como estas características únicas influenciam nas relações sociais dos 

indivíduos. 

Utilizando os conceitos apresentados neste capítulo, podemos depreender que o 

Twitter é uma rede associativa e apropriada. Neste sentido, possui um lado estático, no 

que diz respeito à estruturação das redes sociais, mas também dinâmico, se levadas em 

conta às interações sociais. É um bom ambiente também para a medição de 

características como a popularidade e a visibilidade, por ser um software extremamente 

estatístico e que valoriza os números (seguidores).  

Outro fator importante apontado por Raquel Recuero é a facilidade de se realizar 

conexões não recíprocas no Twitter. Isso porque qualquer pessoa pode ser seguida sem 

qualquer modificação em sua relação com a ferramenta (apenas aumenta o número de 

seguidores).  Para o „seguidor‟, no entanto, abre-se a possibilidade de se conseguir uma 

informação que, no mundo real, não seria possível, seja pela distância física ou social. 

Raquel Recuero afirma que, no Twitter, “é possível formar uma rede de contatos na qual 

jamais houve qualquer tipo de interação recíproca” (RECUERO: 2009, 83)
8
. 

Olhando pelo lado pessoal, o Twitter busca permitir uma maneira para que o 

indivíduo possa tornar sua personalidade pública. Através da construção do perfil e das 

mensagens, o ator social pode criar sua identidade no mundo virtual. Essa apresentação 

do “eu” se dá até por algumas funções específicas, como alteração da imagem de fundo 

e escolha de cores.  

O Twitter, em sua essência, é um ambiente extremamente dinâmico e volátil.  A 

estrutura proposta pela ferramenta faz com que tudo tenha um curto tempo de duração, 

o que fica claro pela análise das hashtags que constituem os chamados „Trending 

Topics‟. Estas sempre costumam ser epidêmicas e, assim, atingem um número 

gigantesco de pessoas, mas da mesma maneira que surgem, as hashtags
9
 desaparecem 

rapidamente, sendo substituídas por outras. 

                                                           
8
 Disponível em http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/libero/article/viewFile/6787/6129 

9
 As “hashtags’ são expressões utilizadas no Twitter acrescidas do símbolo ‘#’. São palavras largamente 

repetidas pelos usuários e que, assim, atingem o chamado ‘Trending Topics’, lista diária das expressões 

mais faladas na ferramenta e que é atualizada constantemente 



3. Jornalismo Esportivo: ‘culto ao herói’, importância do personagem e o 

surgimento dos ‘jogadores-celebridades’ 

 

Depois de tratar sobre os conceitos básicos e estruturais das redes sociais 

mediadas pelo computador, é essencial entender agora outro aspecto que determina este 

estudo. Falaremos então, a partir de agora, sobre as especificidades do jornalismo 

esportivo e analisaremos brevemente sua evolução com o passar do tempo. Além disso, 

este trabalho pretende mostrar como a imprensa especializada em esportes colabora para 

que o atleta se transforme em herói na sociedade, principalmente no contexto brasileiro, 

e, assim, faz com que estes virem verdadeiras celebridades no contexto social atual. Esta 

é uma das premissas que levará ao panorama relacional entre atletas e torcedores 

atualmente, com a inserção das redes sociais virtuais. 

Neste capítulo trataremos de questões como a maior liberdade jornalística e 

expressiva da editoria de esportes, o envolvimento das paixões e das emoções no 

noticiário esportivo, a importância do personagem para a questão da identificação, as 

especulações e invasões da vida privada dos jogadores e atletas em geral, além da 

relevância da imagem para os atletas-celebridades. Neste primeiro tópico, entretanto, 

será preciso situar o jornalismo esportivo perante a atividade profissional em geral. Para 

isso, traremos alguns diferenciais que fazem da imprensa esportiva um cenário único e 

propenso ao surgimento de heróis. 

  

3.1 Especificidades do Jornalismo Esportivo 

Como qualquer editoria de um jornal, a mídia esportiva segue alguns critérios 

básicos para definir o que é notícia e o que não merece destaque. Entretanto, o 

jornalismo esportivo possui algumas características que fazem com que estas escolhas 

sejam diferenciadas. Antes de tudo, a imprensa esportiva trata de um assunto mais 

lúdico e voltado ao entretenimento.  

Dentro de uma produção jornalística, o esporte é visto como uma fuga dos 

assuntos mais densos. Neste sentido, a imprensa esportiva sempre busca um viés mais 

leve, muitas vezes apoiada no humor. Daí surge a primeira grande característica do 

jornalismo esportivo: a liberdade de assunto e de linguagem. 
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3.1.1 Liberdade no jornalismo esportivo 

Uma das qualidades que definem o jornalismo esportivo é a liberdade de 

linguagem e tematização. Isso ocorre porque a editoria de esportes ocupa um espaço de 

“quebra de ritmo” em qualquer produção jornalística. Com isso, a imprensa esportiva 

precisa buscar novos caminhos para tornar seu material único, leve e atrativo. Amaral 

afirma que, pela própria natureza e finalidade do campo, “o esporte é, sobretudo, 

entretenimento”. Por isso, a seção de esportes, se comparada às demais no jornal, “goza 

de bom grau de independência”. (AMARAL:1969, 11)
10

 

Neste sentido, no que diz respeito à linguagem, as matérias esportivas deixam o 

famoso manual de redação em segundo plano. Instrumentos consagrados em outras 

editorias, como o lead, acabam desvirtuados nesta editoria que busca o diferencial. 

Além disso, o jornalista esportivo trabalha muito com expressões e metáforas que 

servem para estimular os sentidos e aproximar o interlocutor do acontecimento. 

Para este trabalho, no entanto, esta liberdade se torna importante na medida em 

que influencia também na tematização das matérias. Borelli afirma que  

O campo jornalístico [nos esportes] é entendido enquanto lugar 

de produção de sentido, de construção da atualidade, e não de 

meros registros, de reprodução da realidade. Isso quer dizer 

que a imprensa esportiva procura escapar dos fatos para buscar 

outros aspectos do ocorrido (BORELLI: 2002, 17).  

 

Em outro momento, o próprio Borelli diz que “sem o empreendimento da 

linguagem sobre o esporte, ele passa a ser apenas uma atividade regrada, praticada pelos 

seus atores, ficando limitada à experiência daqueles que o vivenciam” (BORELLI: 

2002, 2). 

Neste contexto, o jornalismo esportivo não fica preso apenas no fato, mas 

constrói o sentido através da convergência das falas e da opinião dos atores envolvidos. 

Aqui, fica clara a importância dos personagens para a imprensa esportiva, fato que será 

mas detalhado a seguir. Por hora, é importante perceber que a liberdade de linguagem e, 

principalmente, de tematização, faz com que a editoria de esportes encontre outros 

caminhos para transmitir a informação. 
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3.1.2  Importância da „paixão‟ para o jornalismo esportivo 

Utilizar o aspecto emocional para criar um laço de confiança com o público é 

uma estratégia usada por qualquer veículo de informação. De acordo com Bucci “o 

jornalismo brasileiro se organiza como um melodrama informativo” (BUCCI apud LI-

CHANG, 2005, 06)
11

. E é no esporte que esta técnica encontra seu ambiente mais 

propício. 

O principal motivo para este tipo de argumentação no jornalismo esportivo é a 

identificação. Por isso, esta editoria está sempre repleta de histórias de superação e 

grandes feitos, além daquelas de pessoas que saíram da pobreza para “vencer na vida” 

através do esporte. Desta maneira, cria-se um laço de aproximação com o interlocutor 

que se identifica com a história dos seus ídolos. Segundo Helal. 

O fato é que a infância simples ajuda na identificação com o 

homem comum, e o talento inato enquadra-se na ordem das 

coisas inexplicáveis, fazendo com que os ídolos sejam vistos 

como seres singulares (HELAL: 1996,2). 

 

Outro aspecto importante no futebol é a maneira passional com que o público 

trata o assunto. Ao contrário das outras editorias, nas quais o leitor assume apenas o 

papel de informado, nos esportes o interlocutor se envolve emocionalmente com o tema. 

Assim sendo, o jornalismo esportivo está sempre mexendo com a emoção de seus 

interlocutores e se aproveita bem disso para aumentar o consumo ou a audiência. Como 

disse Li-Chang, “o noticiário esportivo lida diariamente com a paixão de um público 

aficcionado por esportes” (CHANG: 2005, 7)
12

.  

Aqui fica claro também o aspecto de entretenimento que assume o esporte em 

uma produção jornalística. O fato é que o interlocutor não se sente satisfeito apenas com 

o relato do fato. São necessários alguns aspectos que gerem a identificação e, 

principalmente, mexam com seus sentimentos. Mais uma vez, é neste contexto que se 

encaixa a figura do ídolo, que será detalhada a seguir. 
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3.1.3 Métodos exclusivos de tematização no jornalismo esportivo 

Em relação aos outros campos jornalísticos, o campo esportivo possui alguns 

métodos exclusivos para determinar a importância de cada notícia. Este fato está muito 

ligado aos dois pontos apresentados acima. Antes de tudo, a liberdade faz com que a 

imprensa esportiva possa fugir dos modelos tradicionais e buscar novas maneiras de 

atingir o público. Por outro lado, a importância do lado passional leva o jornalismo 

esportivo a dar prioridade a certas maneiras de cativar o interlocutor. 

Os aspectos mais comuns analisados por qualquer jornalista na hora de definir as 

prioridades são: o que é factual, o que desperta o interesse do público, o que atinge o 

maior número de pessoas, o que é inusitado ou curioso, o que é novidade e o que 

apresenta bons personagens. No jornalismo esportivo, no entanto, outros aspectos 

ganham notoriedade. 

Levando em conta o aspecto emocional, temas que falam sobre superação 

pessoal ganham espaço na mídia esportiva. Da mesma maneira, fatos que tratam da 

rivalidade também são prioridades. Essas atingem o lado passional que existem entre o 

interlocutor e o assunto (clubes). Outro fato que também ganha espaço são os resultados 

inesperados. Mais uma vez, as vitórias surpreendentes servem para criar uma 

identificação com o interlocutor.  

Além disso, alguns critérios universais ganham novas dimensões no jornalismo 

esportivo. Por exemplo, levar em conta a paixão do torcedor pelo clube do coração é 

uma forma de atingir o maior público. Neste sentido, apenas os clubes grandes ganham 

espaço na mídia, pois possuem um maior número de aficcionados.  

 

3.2 A importância do personagem no jornalismo esportivo 

O jornalismo esportivo busca sempre fugir da frieza dos fatos e tenta procurar 

outros ângulos para tornar a notícia mais atrativa. E, um dos principais recursos 

utilizados pela imprensa especializada e a introdução do personagem. Este traz consigo 

todos os ingredientes necessários para uma boa matéria esportiva. Para começar, 

aproximam-se do público através da identificação. Conseguem também atingir o lado 

passional dos leitores, principalmente quando se trata dos ídolos.  

Além disso, muitas vezes as histórias com personagens são acompanhadas de 

grandes feitos, reviravoltas e redenção. Segundo Li Chang,  
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Reportagens inteiras passam a ser narradas a partir da 

perspectiva do personagem, que supostamente é um 

componente de humanização da notícia, uma das prerrogativas 

de um jornalismo que busca se afastar da frieza dos 

acontecimentos em si, da narrativa do fato pelo fato (CHANG: 

2005, 8)
13

. 

 

O personagem assume também papel importante no que Marfuz chamou de 

dramatização do jornalismo. Segundo ele,  

A presença do drama na construção do acontecimento 

jornalístico é uma das marcas emblemáticas do discurso 

informativo contemporâneo. Para isto, utiliza-se de estratégias 

dramáticas bem sucedidas, entre as quais se destaca, a 

composição da personagem (MARFUZ apud LI-Chang, 2005, 

9)
14

. 

 

Neste sentido, o jornalismo esportivo abusa de explorar uma figura recorrente no 

âmbito do esporte e que serve para personificar a paixão do torcedor, além de ajudar e 

muito na promoção dos esportes: o ídolo. 

Sobre a importância do ídolo na construção esportiva e até de identidades, 

Cristiano Mezzaroba e Giovani de Lorenzi Pires afirmam que  

A mídia tem ajudado a construir identidades, sejam elas locais, 

regionais e até mesmo nacionais por meio do esporte, tendo na 

figura dos ídolos esportivos o “elemento principal” para 

estabelecer seus objetivos. (MEZZAROBA & PIRES: 2010, 

125)  

 

Isso quer dizer que, a figura do ídolo, seja ele local ou nacional, possibilita o 

surgimento de uma coletividade e de um sentimento de nação em torno dos feitos deste 

atleta. Entretanto, mais importante que isso, a o ídolo é essencial para promover e 

vender os principais eventos esportivos do mundo. Acompanhar sua trajetória de 

grandes feitos e superação é um dos principais motivos que levam as pessoas a se 

interessarem pelos eventos.  

Segundo Cintra Sobrinho, a tentativa de mitificação de alguns atletas chamados 

de “ídolos esportivos” é: 

Outra grande arma da mídia, tanto para vender os espetáculos, 

como chamar a atenção das audiências para que assistam 

determinadas competições. A mídia precisa dos ídolos para 

tornar o espetáculo mais atraente, assim, atletas que realizam 
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performances acima da média passam a ocupar grandes 

espaços. (SOPBRINHO apud MEZZAROBA: 2004, 06)
15

 

             

Cria-se, então, na imprensa esportiva, uma cultura de valorização do herói, 

transformando o atleta em um ser humano superior aos demais. É através desta figura, 

de suas vitórias, suas derrotas, suas aspirações pessoais e profissionais, assim como de 

seus fracassos, que o jornalismo esportivo costuma contar suas histórias. Neste 

contexto, o atleta é alçado ao status de celebridade e sofre todas as conseqüências 

impostas a esta categoria. 

   

3.3 O conceito de falação na imprensa esportiva 

Um conceito explicitado por Betti e que se encaixa perfeitamente na relação 

entre atletas, jornalistas e o público é a falação, considerado por ele a principal maneira 

através da qual a mídia esportiva trata o mundo dos esportes. Nele se encontram todas 

as estratégias utilizadas para construir qualquer matéria esportiva. Betti afirma que:  

A falação informa, conta a história das partidas, cria 

expectativas, faz previsões, explica e justifica, promete, cria 

polêmica e constrói rivalidades, elege ídolos, expõe suas vidas, 

e, finalmente, apresenta seus sucessores – a nova geração, o 

futuro do esporte (BETTI apud MEZZAROBA: 1998, 68)
16

 

 

Aqui, mais uma vez fica clara a liberdade desta editoria em relação às outras. Em 

vez de se ater unicamente aos fatos, como é regra indiscutível em outras áreas, a 

imprensa esportiva traz, através da falação, um lado mais subjetivo. Aqui estão os 

comentários, as análises, as opiniões. Os assuntos são debatidos e os pontos de vista 

apresentados. Além disso, a falação trabalha com especulações, possibilidades, 

projeções. Muitas vezes sequer precisa ser baseada em um fato, mas apenas em um 

discurso. 

Mas quando uma notícia escapa dos fatos, acaba encontrando terreno fértil nos 

discursos. No jornalismo esportivo, as falas têm tanta ou maior importância do que o 

acontecimento. E a opinião dos envolvidos é fundamental para a construção jornalística 

na mídia esportiva. Mais uma vez o personagem e, consequentemente, o atleta é 

colocado no centro da questão. 
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Outro aspecto da “falação” presente no campo esportivo é a variedade de 

discursos presentes. Neste contexto, o jornalista atua como mediador de diversas falas 

vindas de atores muitas vezes conflitantes. O jornalismo esportivo surge da polifonia de 

vozes que abriga jogadores, diretores, treinadores, comentaristas e até especialistas de 

outras áreas profissionais.  

Este fato cria um novo ambiente no qual o esporte se insere. A partir deste 

momento, o espetáculo esportivo não se resume apenas à prática em si, mas também os 

discursos sobre este antes e depois do ocorrido. E esta “falação” se torna ela mesma um 

espetáculo. Os esportistas, por sua vez, não são apenas praticantes, mas atuam também 

na área do discurso e, assim, constroem o esporte ou, pelo menos, o entendimento 

coletivo e midiático deste.  

É o chamado „esporte ao cubo‟, de Umberto Eco. O autor afirma que, “nesse 

sentido, o esporte é deslocado de seu campo primordial (da prática do jogo) para o 

campo do discurso, onde a mídia é a principal mediadora entre estes discursos sobre o 

esporte praticado e moldado para ser assistido” (ECO apud BORELLI, 2005, 16)
17

. 

Na verdade, estudiosos acreditam que é neste momento, quando a prática 

esportiva assume seu papel no campo dos discursos, que o esporte ganha seu aspecto 

social e cultural. Ao falar sobre esporte, a imprensa esportiva transforma o mesmo em 

um ator cultural e formador de identidades. Viviane Borreli afirma que:  

Na medida em que o esporte é deslocado de seu campo para 

esta “falação”, outras relações são estabelecidas, que não mais 

na ordem do praticante, mas do falante e, conseqüentemente, 

dos seus interlocutores. (BORRELI: 2002, 16) 

E completa dizendo que:  

A partir de inúmeras práticas (promover uma grande falação 

em torno de um acontecimento, cultuar o ídolo, fazer 

avaliações, análises, conjecturas, „fofocas‟, sondar fatos, causas 

e conseqüências, orquestrar relatos sobre um fato particular, 

como uma despedida de um atleta, a conquista de um título, o 

fracasso, etc), o jornalismo tematiza e institui o esporte. 

(BORELLI: 2002, 17) 
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3.4 O surgimento dos atletas-celebridades e suas conseqüências 

Tudo que foi apresentado nos tópicos anteriores, como a valorização do 

personagem, a priorização do lado emocional e passional, o aspecto especulador da 

“falação” e a liberdade de tematização, buscou mostrar a importância da figura do atleta 

no contexto do jornalismo esportivo contemporâneo. A mídia esportiva é marcada pela 

eterna luta pela criação e manutenção de heróis. E, ainda que alguns desses heróis 

possam ser pessoas comuns, o papel normalmente recai nos protagonistas: os atletas. 

São os chamados „olimpianos‟
18

 do mundo esportivo. 

No contexto do esporte, os atletas são vistos como seres superiores, como 

referências. Para começar, são pessoas que venceram na vida, exemplos. Por outro lado, 

possuem a idéia de talento inato, que os destacam da maioria. São ídolos naturais em 

um meio regido pela paixão. E, no contexto atual, os esportistas se tornam verdadeiras 

celebridades, com tudo que este termo traz e acarreta.  

 

3.4.1 O que é uma celebridade? 

As celebridades são, antes de tudo, seres humanos facilmente reconhecíveis e 

que ultrapassam seu círculo de amizades. Isso quer dizer que essas pessoas geralmente 

não necessitam de introduções e são conhecidas por um grande número de indivíduos 

que não conhecem. Esse “espécime” nasce e prolifera com facilidade no ambiente 

criado pela comunicação de massa e pela indústria do entretenimento. 

Na sociedade, as celebridades são vista como exemplo para as pessoas comuns. 

São indivíduos que se destacaram da massa por alguma qualidade especial e, por isso, 

são consideradas vencedores. Desta maneira, elas representam os sonhos, desejos e 

expectativas do público comum, que enxergam na vida das celebridades um caminho a 

ser buscado, ainda que, muitas vezes, inalcançável. Como disse Ferres, as celebridades 

“são o espelho em que se reflete o inconsciente coletivo” (FERRES apud DEJAVITE: 

2002,.08)
19

. 

                                                           
18
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Outro aspecto interessante das celebridades é o mistério. Ao mesmo tempo em 

que são facilmente reconhecidas e amplamente expostas, elas possuem uma aura 

inatingível, passando a impressão de que estão em um plano superior. Esta característica 

é aguçada pelo segredo existente, principalmente no que diz respeito à vida pessoal. Por 

um lado, as estrelas passam a impressão de que são extremamente próximas e que 

fazem parte do dia-a-dia das pessoas comuns. Por outro, entretanto, percebe-se que 

apenas uma parte da vida desses indivíduos é amplamente divulgada.  

Esse mistério provoca a curiosidade da sociedade e é o principal combustível 

para o jornalismo especializado. Sobre o assunto, Kapeferer disse que existe  

Uma considerável ambigüidade criada pelo segredo que rodeia 

a star(...). É preciso alimentar o desejo insaciável dos fãs, a sua 

sede de conhecerem com prioridade os últimos fatos ocorridos 

com os eleitos do seu coração. (KAPEFERER apud 

DEJAVITE: 2002, 08)
20

. 

 

3.4.2 O boato e o tratamento das celebridades no jornalismo 

É neste contexto apresentado acima que a prática do boato ganha força no 

jornalismo de celebridades. O boato é uma prática que existe desde o surgimento da 

sociedade, mas, com o advento da imprensa, foi deslocado de sua função. Se antes era 

apenas um rumor, quando assume função dentro da mídia, o boato ganha status de 

informação. Isso acontece por causa das qualidades alardeadas pela imprensa no que diz 

respeito à busca da verdade e à valorização dos fatos. 

No entanto, uma análise rápida mostra que, muitas vezes, o jornalismo escapa 

dessas formalidades e aposta no rumor, sendo influenciado inclusive pelos aspectos 

mercadológicos. Ao contrário do que pregam os principais manuais de redações, 

Manuel Carlos Chaparro admite que o boato  

Motiva as pautas, esconde e expõe fatos, amplia ou reduz a 

dimensão dos acontecimentos, altera-lhes o significado, atrai 

ou repele a curiosidade dos repórteres, motiva ou inibe 

perguntas, direciona reportagens, gera ou elimina manchetes, 

produz desmentidos ou confirmações. (CHAPARRO: 1994, 

64) 

 

O boato tem participação importante em todas as editorias, mas é na relação com 

os famosos que ele ganha força. Isso ocorre por conta do mistério que envolve a 
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celebridade e a alta curiosidade do público. Na verdade, Kapeferer afirma que a 

celebridade possui as duas características básicas para o surgimento do boato: 

relevância no que diz respeito ao tema e ambigüidade em relação aos fatos, 

principalmente quando se fala da vida pessoal das estrelas. 

Levando em conta tudo que foi apresentado neste tópico, o mais importante para 

este estudo é perceber que, pelos motivos mostrados acima, a vida das celebridades, 

principalmente o lado pessoal, gera uma curiosidade impressionante no público. A soma 

da superioridade do ídolo com o mistério em torno de suas vidas faz com que a 

sociedade se sinta ávida para saber mais sobre esses “olimpianos”. E esse filão é 

amplamente aproveitado pela mídia, muitas vezes através de boatos, que podem elevar 

ou destruir reputações. 

 

3.5 A importância da imagem no contexto esportivo do Séc XXI 

A imprensa de celebridades, que atinge diretamente os atletas que também 

ocupam este espaço, pode ajudar a promover determinada estrela, mas, ao mesmo 

tempo, pode destruir uma reputação construída durante anos. Quando baseada em boato 

e invasiva à vida pessoal do indivíduo, essa mídia pode derrubar a aura de herói dos 

“olimpianos” transformando-os em pessoas comuns, principalmente através da 

exposição das falhas. E, no contexto esportivo, isso não prejudica apenas o atleta, mas 

toda uma cadeia mercadológica que sobrevive às custas da imagem deste desportista. 

No contexto atual, o atleta, quando analisado como celebridade, é uma 

mercadoria. Mais que um simples jogador de futebol, este indivíduo é uma figura 

pública que ganha dinheiro através da sua imagem. Ao funcionar como exemplo, a 

estrela ganha um valor de mercado, principalmente no que diz respeito à publicidade. 

Ele é um formador de opinião e um criador de tendências, capaz de mudar a atitude das 

pessoas comuns. Como diz Rosemary Roggero, “cultivar uma boa imagem pode ser 

mais vital do que estar em forma para o próximo jogo, uma vez que parte substancial de 

seus rendimentos vem dos contratos de publicidade” (ROGGERO apud MAIA: 2010, 

13)
21

. 
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No entanto, como já era de se esperar, o valor de um atleta não depende somente 

de seu desempenho dentro de campo. Suas atitudes fora dele também influenciam na 

imagem criada pelo imaginário coletivo e são valorizadas pelo mercado. Isso porque o 

esportista não é exemplo somente por causa de seu talento nato e raro. Como já foi dito 

acima, esse é um dos motivos que o transforma em um ídolo, mas não o único. Ele 

precisa ser considerado um vencedor, alguém que saiu do nada e conquistou a vida 

perfeita através do esforço. 

Um exemplo claro de quando a vida pessoal atrapalha o lado mercadológico da 

imagem do atleta foi a situação enfrentada por Ronaldo em 2008. Ao ser flagrado em 

uma situação constrangedora, envolvendo seu nome com travestis, o craque viu seu 

“valor” cair na sociedade e, consequentemente, perdeu diversos patrocínios. Nada 

aconteceu dentro de campo, mas a imagem de herói foi arranhada e isso já foi o 

suficiente para afastar investidores. 

Aqui, é preciso perceber que além dos fatores apresentados anteriormente, a 

necessidade da imprensa de transformar os atletas em ídolos e referências também 

possui um aspecto mercadológico. Ao mitificar os esportistas, a imprensa não deseja 

somente aproveitar uma boa maneira de transmitir a mensagem para os apaixonados 

pelo esporte, mas também movimentar toda uma cadeia financeira na qual ela também 

será beneficiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

4. Os caminhos do Jornalismo nas novas mídias sociais 

 

O surgimento da internet e, consequentemente, das novas mídias sociais, causou 

alterações profundas em diversos segmentos da sociedade e o jornalismo não ficou 

alheio a isso.  Acostumado a incorporar as novas tecnologias aos processos de produção 

distribuição de notícias, o jornalismo aderiu ao computador e aproveitou suas vantagens 

principalmente técnicas.  

As relações mediadas pelo computador aceleraram e facilitaram a comunicação, 

aumentaram o banco de dados disponível para pesquisas e, mais à frente, modificaram a 

relação entre o jornalista, as fontes e o leitor. Entretanto, a relação entre a mídia e as 

tecnologias digitais passou por um processo de evolução que permaneceu tensionado 

entre o tradicionalismo da categoria e as necessidades impostas pelos meios de 

comunicação.  

Por isso, antes de abordar os aspectos pertinentes a este trabalho, é importante 

analisar a evolução histórica deste processo e os motivos que levaram os jornalistas a 

adaptarem os antigos métodos de produção e distribuição de notícias, apostando 

também nas novas mídias digitais. 

 

4.1 Evolução histórica do jornalismo em relação às novas mídias 

Em um primeiro momento, as redes sociais mediadas pelo computador foram 

postas em um papel secundário, principalmente por conta do forte tradicionalismo 

existente nos meios de comunicação. Neste sentido, os computadores assumiram a 

função de ferramenta auxiliar, que apenas influenciavam na velocidade da produção. As 

novas mídias assim não possuíam papel modificador nos processos de produção, 

apuração e distribuição dos veículos midiáticos. Quando muito, serviam como um 

gigantesco arquivo de dados, nos quais os jornalistas buscavam e cruzavam 

informações.   

Nas décadas de 60 e 70, Philip Meyer deixou claro sua visão sobre as novas 

tecnologias, afirmando que “As normas básicas não diferem das que nós (jornalistas) 

sempre temos trabalhado. Se existem instrumentos que nos autorizam a cumprir esta 



 

37 

 

tarefa com maior poder, veracidade e luzes, nós deveríamos utilizá-los ao máximo” 

(MEYER apud MACHADO: 2010, 01)
22

.  

A utilização dos computadores como meros auxiliares começou a perder força 

fpor conta das próprias necessidades e características das novas mídias sociais. As redes 

sociais mediadas pelo computador garantem uma rede descentralizada, na qual os atores 

sociais estão mais próximos e ganham mais visibilidade. Com isso, novas características 

modificam o ambiente e criam novos desafios para o jornalista.  

O ambiente das novas mídias sociais gera modificações principalmente em dois 

aspectos do processo jornalístico: a apuração e a distribuição. No que diz respeito à 

apuração, Koch afirma que “o uso dos bancos de dados eletrônicos lança os alicerces de 

um novo tipo de jornalismo, que liberta os profissionais dos pontos de vista limitados 

expressos por especialistas e fontes oficiais” (KOCH apud MACHADO: 2010:01)
23

..  

Por outro lado, a multiplicação das vozes causada pelo aspecto descentralizado 

das redes sociais mediadas pelo computador faz com que o jornalista seja deslocado de 

sua função de mediador. As fontes não são mais os trunfos dos repórteres e os atores 

sociais não dependem mais da mídia convencional para se fazer ouvir. E, como afirma 

Pinto, “a multiplicação das vozes representa uma complexificação da vida social como 

conseqüência do desdobramento das instâncias produtoras de discursos e iniciativas, 

que revela a entrada de novos atores na cena social e exige uma estrutura distinta das 

organizações jornalísticas” (PINTO apud MACHADO: 2010, 01)
24

. 

 

4.2 Redes sociais e as conseqüências para a relação entre jornalistas e fontes 

Uma das principais alterações geradas pelo advento da internet e, mais à frente, 

pelo surgimento das redes sociais é a mudança no equilíbrio das forças existente entre 

fonte, jornalista e leitor. Este é o principal fato que causa grandes transformações na 

prática jornalística do mundo atual e altera o papel do intermediário no processo de 

produção da notícia. E os motivos já foram apresentados durante este trabalho: redes 

                                                           
22

 Disponível em http://ovigillante.wordpress.com/2010/03/01/o-ciberespaco-como-fonte-para-os-

jornalistas/ 

23
 Disponível em http://ovigillante.wordpress.com/2010/03/01/o-ciberespaco-como-fonte-para-os-

jornalistas/ 

24
 Disponível em http://bocc.ubi.pt/pag/machado-elias-ciberespaco-jornalistas.html 



 

38 

 

descentralizadas, aproximação dos atores sociais, facilidade de transmissão da 

informação, visibilidade para todos os nós das redes sociais, interatividade, etc. 

Com o surgimento da internet e, atrelado a isso, de todas as características 

citadas acima, houve uma multiplicação das vozes existentes na produção de notícias. 

Antes, o jornalista ocupava um papel único de intermediário e somente ele tinha contato 

com as fontes. Neste contexto, as fontes oficiais e oficiosas eram priorizadas e diversos 

atores sociais envolvidos no ocorrido não encontravam espaço para mostrar seus pontos 

de vista.  As vozes eram então restringidas pelo jornalista, que decidia o que importava 

para determinada notícia. 

Outro aspecto interessante está no alcance do jornalista em relação às suas 

fontes. Com as redes sociais, o número de fontes disponíveis para o profissional da 

comunicação aumenta e muito. Fontes que antes eram inatingíveis, por conta da 

distância geográfica ou também pelas limitações tecnológicas, agora estão à distância de 

um clique. Isso faz com que matérias que antes ficariam encostadas pela dificuldade, 

agora possam ser trabalhadas. Além disso, as informações podem ser mais aprofundadas 

e diversos pontos de vistas podem ser apresentados. Como diz Elias Machado,  

A dimensão mundial das redes rompe com os limites impostos 

pelas distâncias físicas, impeditivas para empresas com menos 

recursos acessar documentos ou as fontes primárias, mas que 

agora podem ser consultadas a baixo custo através de correio 

eletrônico (MACHADO: 2003,2)
25

 

 

Por outro lado, no mundo contemporâneo, os atores sociais encontram nas redes 

sociais mediadas pelo computador o espaço para falar diretamente com o público sem 

necessidade de intermediários. A relação que antes seguia o modelo „de um para 

muitos‟, agora ganha novos caminhos e pode seguir tanto de „muitos para um‟ quanto 

de „muitos para muitos‟, como observou Ângela Moreira, presidente do Jornal do 

Brasil. Todos se tornam „jornalistas‟ e fontes em potencial, o que modifica o trabalho 

dos repórteres e redefine o papel das fontes oficiais.  

Esse fato traz alguns pontos negativos para ao jornalismo.Ao aproximar a fonte 

de seu público, as redes sociais criam um cenário no qual a transmissão de notícias já 

pode acontecer sem a intermediação do profissional. Com isso, o jornalista precisa 

buscar um novo posicionamento, no caminho da informação. 
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No que diz respeito ao jornalismo esportivo, este fato é exacerbado por conta das 

características únicas desta editoria, que já foram apresentadas acima. Isso porque os 

protagonistas do mundo do esporte não somente estão inseridos na lógica das redes 

sociais descentralizadas como são pontos centralizadores. E, como o jornalismo 

esportivo costuma se basear muito no personagem para construir suas notícias, de 

acordo com Li-Chand e Marfuz, esta relação direta pode concorrer com a função do 

jornalistas Até porque, as informações passadas diretamente pelos atletas são 

intuitivamente consideradas mais confiáveis, já que estes são os principais envolvidos, 

e, quando facilmente acessíveis, podem preterir a função do intermediário.  

 

4.2.1 Leitor e a distribuição de notícias na internet 

A recolocação das fontes no sistema de produção de notícias gera mudanças 

também na outra ponta do processo. Na distribuição, o leitor ganha nova função 

decisiva para o sucesso das mídias. Isso porque as redes sociais da internet se 

transformaram em verdadeiras distribuidoras espontâneas de notícias. Como afirma 

João Canavilhas, “os leitores chamaram a si esta atividade (da distribuição de notícias), 

funcionando como uma espécie de novos gatekeepers que comentam e selecionam as 

notícias mais interessantes para os seus amigos (Facebook) ou seguidores (Twitter). 

(CANAVILHAS, 2000: 03)
26

 

As ferramentas sociais que regem as redes sociais na internet aumentam a 

possibilidade de influência de cada indivíduo dentro do grupo social. Ao compartilhar 

um link, o ator social não só está espalhando aquela notícia, como está “aprovando” a 

informação para o seu grupo social. O leitor, neste contexto, sai de sua posição passiva e 

passa a ser um crítico que influencia os procedimentos de seus iguais. Esse é 

considerado o segundo filtro de notícias, auxiliando o primeiro, que é feito pelo próprio 

jornalista. 

Este novo cenário precisa ser levado em conta pelas mídias tradicionais porque, 

ao contrário do „boca-a-boca‟, as redes sociais na internet possuem um alcance imenso e 

podem ser decisivas para o sucesso ou o fracasso de determinada informação. Na 
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internet, a visibilidade depende dos usuários, que precisam aprovar e distribuir os 

conteúdos.  Neste sentido, as grandes mídias convencionais procuram se adaptar e entrar 

no contexto, buscando artifícios para que suas informações sejam viralizadas. 

Canavilhas afirma que “os meios de comunicação procuram adaptar-se a este 

ecossistema midiático em rápida mutação, otimizando os sites para a partilha das 

notícias e oferecendo espaços para comentários. O objetivo é envolver mais os leitores, 

criando comunidades virtuais” (CANAVILHAS, 2000:06)
27

 

Tanto os grupos midiáticos, quanto o próprio jornalista estão se posicionando 

para transformar a tormenta da internet em um mar de oportunidades. E este é o assunto 

que será abordado no tópico abaixo. 

 

4.3 Novos caminhos para o jornalista no contexto da internet 

 O contexto da internet cria tanto novas necessidades quanto novas oportunidades 

para aqueles que lidam com a informação. Neste novo ambiente, o jornalista ganha 

novas responsabilidades, observa seu método de trabalho ser alterado drasticamente, 

mas também vê se abrirem possibilidades no que diz respeito à apuração e também à 

distribuição. 

 Para começar, a internet e, consequentemente, as redes sociais, aumentam o 

alcance da apuração das notícias. Neste aspecto, as novas tecnologias funcionam como 

uma ferramenta facilitadora da prática do jornalismo. No momento em que grande parte 

da população está conectada, direta ou indiretamente, e ganha poder de voz, aumenta 

significativamente a possibilidade do surgimento de novas pautas. Nos dias atuais, os 

jornalistas aproveitam as redes sociais para buscar novas informações a partir das quais 

iniciam uma nova matéria. 

 Entretanto, é preciso atentar que as características da internet facilitam e muito a 

imprecisão e, por muitas vezes, as informações inverídicas. As relações mediadas pelo 

computador trabalham com um anonimato para o qual é possível criar e até forjar suas 

características. No que diz respeito à informação, o cenário não é muito diferente. Sem 

grandes bases para identificar o emissor, torna-se possível na rede social a disseminação 
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dos boatos, até por conta da alta conectividade e velocidade de transmissão da 

informação. Isso também modifica e muito a função do jornalista. 

 Neste contexto, o comunicador precisa ter muita cautela e adotar um ceticismo 

exagerado. Tudo precisa ser checado cuidadosamente para não cair nas armadilhas dos 

fakes, que proliferam rapidamente na internet. Levando em conta a instantaneidade do 

ambiente virtual, isso é um complicador para a prática do jornalismo que precisa de 

velocidade e, ao mesmo tempo, de tempo para não transmitir informações inverídicas. 

Por tudo isso, alguns profissionais da área afirmam que a prática em si não 

sofrerá grandes transformações. Isso porque a boa apuração, a confrontação de pontos 

de vistas e a necessidade de separar o que é fato do que é boato ainda se fazem presentes 

no contexto atual.  

Dentre vantagens e desvantagens, o jornalista ainda possui o seu papel de 

separar o que é relevante do que não é, apesar de isto acontecer em um contexto 

diferenciado. Segundo diversos profissionais, o papel de intermediador do jornalista 

perde força, mas outra característica entra em destaque. A partir de agora, o 

comunicador assume a função de organizador do mar de informações existente na 

internet. É ele quem vai „catalogar‟ as notícias, colocá-las em ordem e apresentá-las 

para quem estiver interessado. Este é um papel fundamental no contexto da internet. 

  

4.3.1 Posicionamento dos conglomerados midiáticos na internet 

 Assim como o jornalista precisa se posicionar na internet, os próprios meios de 

comunicação tradicionais também devem buscar seu espaço nessas redes. Para isso, 

entretanto, é preciso entender todas as especificidades dessas relações, pois consiste em 

um erro simplesmente adaptar o que já vem sendo feito para a internet. As grandes 

mídias precisam levar em conta que a internet é um meio extremamente veloz, 

interativo, participativo e, assim, trabalhar de uma maneira que aborde essas 

características.  

 Levando em conta as novas „funções‟ do receptor na lógica da informação, a 

mídia precisa de novas ferramentas para transformar o público em um divulgador de 

suas informações. Além disso, ela deve apostar e muito na participação de seu público 

na construção da notícia ou na avaliação da obra pronta. O objetivo é envolver mais os 
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leitores para que estes se sintam parte do processo e naturalmente espalhe e divulgue o 

veículo de informação. 

 Em Do gatekeeping ao gatewatcher: o papel das redes sociais no ecossistema 

mediático (2000), o professor João Canavilhas fala sobre a criação de uma comunidade 

virtual por parte dos veículos de comunicação. Este seria um novo método de 

relacionamento entre a mídia e o público que substituiria a audiência. Em vez do 

contato unidirecional proposto pelo conceito de audiência, no qual o veículo 

simplesmente apresenta o conteúdo e o receptor o aceita passivamente, a comunidade 

consiste em um espaço de debate mediado pelos veículos de informação.  

Assim, as grandes mídias abandonam o modelo „um para muitos‟, que já foi 

explicado acima, e adota o „muitos para muitos‟, no qual existe não só a relação entre a 

mídia e o público, mas o próprio público interage entre si e influencia a produção do 

veículo. Esse modelo se encaixa bem na rede descentralizada que caracteriza as relações 

mediadas pelo computador.  

 

4.3.2 A internet leva ao fim do furo jornalístico? 

 As redes sociais colocam em xeque uma das maiores entidades do jornalismo 

tradicional: o furo. Em um contexto no qual qualquer ator social pode transmitir 

informações em tempo real, como o jornalista pode garantir a exclusividade e o 

ineditismo das informações? 

 A principal característica da internet que prejudica e muito o furo jornalístico é o 

contato direto entre a fonte e o público. Nas relações mediadas pelo computador, o 

próprio envolvido pode transmitir a notícia para seus seguidores e, a partir daí, para toda 

a rede social, sem precisar do intermediador. Até mesmo aquelas informações em 

primeira mão ficam prejudicadas, pois qualquer pessoa pode passar as novidades em 

tempo real. 

 Um bom exemplo pode ser visto na ocupação do Complexo do Alemão, no Rio 

de Janeiro, pelas forças policiais, em 2011. Um morador com acesso à internet publicou, 

através do Twitter, tudo que acontecia em tempo real. Assim, a imprensa especializada 

estava sempre um passo atrás e já não possuía a exclusividade da informação.  

Como este, outros tantos exemplos comprovam que a idéia de furo está 

ultrapassada. Com isso, o jornalista passar a ser muito mais um complementador da 



 

43 

 

notícia do que um descobridor dos fatos. Cabe a ele aprofundar os fatos, confrontar 

versões e validar a informação. Castilho afirma que: 

A ampliação do uso do Twitter marca mais um passo na 

direção do fim da era do furo jornalístico. É também um novo 

empurrão no sentido da transformação dos profissionais em 

orientadores e contextualizadores das informações passadas ao 

público pelos tomadores de decisões e formadores de opiniões. 

(CASTILHO: 2009, 01)
28

. 

  

4.4 Processos de credibilidade na internet 

Desde o surgimento da internet, uma questão ainda é obstáculo entre seus 

usuários: a credibilidade. Ao fazer uma compra online, baixar um arquivo ou até mesmo 

ler uma informação no mundo virtual, o internauta sempre se pergunta: “será que é 

confiável?”. Isso acontece por conta de diversos motivos que já foram apresentados 

acima e podem tanto atrapalhar, como redefinir o papel do jornalista nas relações 

mediadas pelo computador. 

Na sociedade moderna e contemporânea, o senso comum sempre viu o 

jornalismo como a morada da verdade. Os atores sociais sempre buscaram as produções 

jornalísticas com o intuito de saber a versão verídica dos fatos. Deixando de lado toda a 

discussão sobre a imparcialidade e neutralidade da grande mídia, a verdade é que esta 

possui credibilidade quando o assunto é a informação. 

No ambiente da internet, esse papel do jornalista se torna essencial. Em um 

espaço no qual a informação é banalizada, é preciso alguém que possua credibilidade 

suficiente para situar o público. Alguém deve separar o que é boato do que é fato e esse 

indivíduo continua sendo a figura do jornalista. 

Em uma rede descentralizada, alguns nós são conectores e reúnem um número 

enorme de conexões. E esse posto é atingido pelos critérios da credibilidade, reputação, 

popularidade e etc. Ao entrarem nas redes sociais, os jornalistas trazem consigo a 

reputação criada nas mídias convencionais e já chegam como conectores. Perdidos em 

uma enxurrada de informações, os outros nós buscam na credibilidade dos repórteres o 

caminho certo para desviar das mentiras e acompanhar apenas os fatos reais. 

Além disso, o ambiente das redes sociais é propício para a criação e aumento da 

credibilidade, desde que o jornalista tome as decisões corretas. Isso porque a 
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possibilidade de interação com o público facilita o „feedback‟ através de comentários e 

indicações positivas. Rapidamente, o comunicador consegue espalhar sua fama e até se 

afastar das grandes mídias, criando uma reputação própria. Isso quer dizer que o público 

não acredita somente no jornal ou televisão, mas passa a crer no próprio jornalista.  

 A verdade é que uma das maiores falhas das redes sociais é justamente a falta de 

credibilidade. O anonimato, associado ao imediatismo das informações, cria um 

ambiente de meias-verdades, boatos e informações não apuradas. Neste sentido, o 

trabalho do jornalista, em vez de ser prejudicado, passa a ganhar força. Cercado de 

informações não confirmadas, o público vai buscar alguém que se dê o trabalho de 

apurar, confrontar fatos e selecionar informações. Assim, o jornalista pode se 

transformar, neste contexto, no „selo de qualidade‟ de qualquer informação, e assumir 

um papel raro e essencial no mundo virtual. 
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5. Estudo dos perfis dos atletas e das postagens com valor-notícia  

 

 Após apresentar as principais idéias que ajudam a iluminar os problemas 

levantados com o tema deste trabalho, faremos agora uma análise do material coletado 

como corpus. para tentarmos mostrar de maneira prática o que foi exposto. Para isso, foi 

necessário partir de uma pesquisa quantitativa e qualitativa das principais redes sociais 

utilizadas por atletas e jornalistas e observar suas conseqüências para o jornalismo 

colocado em prática nos principais veículos de comunicação esportiva, como 

Globoesporte.com, Lancenet, Terra e outros. 

 Antes de tudo, foi preciso separar, dentre todas as informações expostas pelos 

atletas nas redes sociais, aquelas que contêm natureza ou pelo menos interesse 

jornalístico. Estas informações, que foram divulgadas basicamente na forma de tweets
29

, 

possuem algumas especificidades, principalmente no que diz respeito às características 

e intenções das „fontes‟ (jogadores) ao publicá-las. Por esta razão, estes tweets foram 

divididos em três categorias, pelas razões que serão apresentadas a seguir. 

 Primeiramente, foi analisado o interesse da fonte ao revelar tal fato de maneira 

direta, sem o intermédio do jornalista. Existem aquelas informações que são 

intencionalmente expostas, e nestas o Twitter serve como uma proteção. Ou seja, as 

fontes utilizam o Twitter para filtrar a informação e, desta maneira, divulgar apenas 

aquilo que lhes interessa. 

 Por outro lado, outros tweets tratam de acontecimentos que não deveriam ser 

expostos por serem prejudiciais ao clube ao qual pertencem as fontes, normalmente os 

jogadores. Pelas características do Twitter, de natureza mais pessoal, e por um descuido 

na hora de postar, jogadores acabam revelando intrigas internas ou descontentamentos. 

E, pelo viés da polêmica que estas informações trazem, rapidamente viram notícias nos 

principais veículos de comunicação e causam repercussão dentro do próprio clube. 

 O último tipo de tweet trata exclusivamente dos conceitos apresentados no 

terceiro capítulo sobre os „atletas-celebridades‟. Por conta da importância do 

personagem para o jornalismo esportivo e da idolatria pelos atletas, por parte dos 

torcedores, a vida pessoal do jogador acaba virando notícia até para os veículos 
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esportivos. Neste sentido, o Twitter se transforma em uma fonte inesgotável de 

informações, já que trata justamente do lado pessoal e subjetivo.  

 Utilizando o recorte metodológico apresentado, esta análise foi dividida em 

quatro categorias. A primeira contempla os „tweets exclusivamente informacionais‟. 

Depois será observado o segundo aspecto tratado acima, que leva a proposta de duas 

categorias: os „tweets polêmicos ou de repercussão‟, quando os jogadores utilizam o 

Twitter para responder ou externar a sua opinião sobre fatos polêmicos, e „Tweets de 

bastidores‟, quando o atleta acaba revelando alguma intriga interna e esta vira notícia. 

Por fim, em uma quarta categoria, foram listados os „tweets pessoais do atleta-

celebridade‟, de modo a observar quais informações subjetivas se transformam em 

notícias e em que editorias. 

 Após analisar essas quatro categorias, este trabalho levantará mais dois pontos 

relevantes para a discussão das redes sociais no jornalismo esportivo e no esporte. 

Primeiro: é preciso observar também o outro lado, ou seja, a utilização do Twitter pelo 

próprio jornalista. Neste ponto, será essencial perceber como as redes sociais funcionam 

como uma válvula de escape para o profissional externar suas opiniões e, 

principalmente, criar a sua reputação e popularidade, conceitos apresentados no segundo 

capítulo. 

 Em segundo, trataremos de uma nova tendência na relação existente entre 

jogadores e as redes sociais. Para isso, analisaremos o caso Ronaldo, que possui uma 

conta patrocinada na rede social, e planta a idéia do Twitter como um negócio. Neste 

contexto, analisaremos a importância desta parceria para a empresa, além da influência 

da mesma para as publicações do jogador. 

 

5.1 Tweets exclusivamentes informacionais 

 Nesta categoria, serão analisados aqueles tweets que contêm informações 

puramente jornalísticas e nos quais a informação é postada pelo atleta com o intuito de 

divulgar determinada informação. Nestes casos, o Twitter não funciona apenas como 

instrumento para criação de pautas, o que pode ser observado nas outras categorias, mas 

o jornalista é praticamente descartado da sua histórica função de 

intermediário/mediador. Nestes casos, a fonte funciona como concorrente das 

publicações esportivas, conforme foi apresentado no capítulo 4. Por outro lado, estes 
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tweets informativos atingem a grande mídia, pautando os mesmos, ainda que com certo 

atraso. 

 O principal prejuízo gerado por este tipo de postagem para o jornalismo é em 

relação as chamadas „notícias de primeira mão‟. Como ninguém está mais próximo do 

acontecimento do que o próprio envolvido, quando este resolve divulgar a informação, o 

jornalista acaba perdendo a primazia na divulgação, já que, historicamente, a novidade 

chegava até ele primeiramente.  

Muitas vezes, o fenômeno se inverte, com as mídias „embarcando‟ nas notícias 

reveladas pelos atletas no Twitter, dando inclusive os créditos para as redes sociais dos 

atletas. Nestes casos, a mídia tradicional se torna o segundo meio de comunicação a 

impactar o público, já que os interessados nas informações sobre aquele atleta já o 

seguem no Twitter. A imprensa perde assim o seu lugar de novidade. 

 Por outro lado, este tipo de comunicação traz vantagens de posicionamento às 

fontes (atletas). A partir do momento em que a informação dispensa o mediador, o 

personagem é capaz de controlar melhor a informação e evitar que determinados 

acontecimentos sejam divulgados. A informação passa a ser somente a versão oficial 

dos fatos. 

 Exemplos deste fenômeno não faltam. Um dos que mais utiliza o Twitter desta 

maneira é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Atual técnico do Flamengo, ele possui 

239.338 seguidores e segue 24 pessoas. Ao todo, ele já postou na rede social 355 vezes, 

em sua maioria para falar sobre o dia a dia ou anunciar textos em seu blog oficial. 

Entretanto, quando algum assunto ganha destaque em sua carreira, ele é o primeiro a 

divulgar a informação. 

 Foi assim quando o treinador foi demitido do Palmeiras, no dia 27 de junho de 

2009. Através do Twitter, Luxemburgo não só anunciou sua saída como revelou os 

motivos de sua demissão. E a postagem foi repercutida nos principais meios de 

comunicação do país, rendendo inclusive matéria no GloboEsporte.com.  

Aqui, é importante perceber o posicionamento de Vanderlei Luxemburgo na 

rede social. Com mais de 200 mil seguidores, ele é um nó conector das redes 

descentralizadas, conforme o conceito apresentado no capítulo 2. Neste sentido, ele 

serve como um atalho na distribuição de notícias e sempre será mais rápido em atingir o 

público do que as mídias tradicionais. Tanto isso é verdade que a sua postagem atingiu 
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até os próprios meios de comunicação, provavelmente através de jornalistas que seguem 

o treinador. 

E esta não foi a única vez que Vanderlei utilizou o Twitter para divulgar suas 

informações. Ao acertar com o Flamengo, em 2010, o treinador também fez uso da 

ferramenta para espalhar a informação entre os interessados. Mais uma vez, seu Twitter 

foi citado como fonte nos principais veículos de informação e as matérias jornalísticas 

foram criadas em torno da postagem. Isto é, não houve qualquer contato posterior ou 

apuração. Os veículos simplesmente pegaram a declaração e construíram a notícia. O 

site do Globo Esporte, da TV Globo, cita literalmente a origem da informação que 

divulga para seus internautas: “Técnico anuncia desligamento em seu blog e Twitter 

(...)”. 

 

Imagem 01: Post no Twitter de Vanderlei Luxemburgo e repercussão na imprensa 

      

 

Outro que também serve como exemplo claro deste fenômeno é o presidente do 

Atlético-MG, Alexandre Kalil. Ele possui 93 mil seguidores e não segue ninguém. Até 

agora, já postou 193 vezes, em sua maioria assuntos sobre o clube que gerencia. Com o 

objetivo de evitar mal-entendido e, principalmente, exaltar os feitos de sua diretoria, o 

dirigente é extremamente ativo na rede social e costuma divulgar muitas informações 

sobre as contratações do Atlético-MG. Os objetivos são um pouco diferentes dos do 

técnico Vanderlei Luxemburgo, mas a estratégia é a mesma.  

 

Imagem 02: Post no Twitter do Presidente do Atlético-MG e repercussão na imprensa 
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 Até mesmo os jogadores estão na rede social e também a utilizam para repassar 

informações. Na maioria das vezes, eles aproveitam o espaço para passar notícias do seu 

dia a dia no clube, divulgando fatos como lesões, tempo de recuperação e 

aproveitamento nas atividades. Os jogadores Valdívia (com 123 mil seguidores) e Luis 

Fabiano (que tem 531 mil seguidores) já utilizaram o Twitter para informar os 

torcedores sobre as suas recuperações após lesões. 

 Um caso curioso, entretanto, aconteceu com Léo Moura, jogador do Flamengo. 

O atleta tem cerca de 242 mil seguidores e é bem ativo na rede social, contabilizando 

quase 5 mil posts. Na maioria de suas postagens, Léo Moura fala sobre assuntos 

pessoais e sem ligação com a sua profissão. No início do ano, no entanto, o atleta usou o 

Twitter para confirmar a contratação de Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo. 

 

     Imagem 03: Post no Twitter de Léo Moura sobre Ronaldinho 

                           

 

 Dois pontos importantes precisam ser analisados neste caso. A primeira 

especificidade é o fato do jogador cumprir a função do jornalista. Se antes o atleta 

utilizava a ferramenta para revelar informações sobre as suas carreiras, neste caso ele 

ultrapassou essa barreira e se tornou concorrente direto da mídia tradicional.  

Além disso, é preciso perceber que, com 240 mil seguidores, ele atinge um 

grupo muito maior de pessoas e com muito mais velocidade. Aliás, estas são algumas 

características específicas das redes sociais na internet apresentadas no capitulo 2. 

Assim, um número enorme de pessoas foi informado da contratação pelo jogador e não 

pelo jornalista, tradicional “dono” da informação. 
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Observando os exemplos, percebe-se que, apesar de disputar espaço com a 

mídia, o Twitter ainda serve também como fonte de informação. No entanto, o número 

elevado de seguidores traz a questão: até que ponto o jornalista não está apenas 

repetindo uma informação quando resolve usar postagens dos jogadores? 

 

5.2 Tweets polêmicos ou de repercussão 

Excetuando os „tweets exclusivamentes informacionais‟, as outras categorias de 

tweets tratam de postagens que, originalmente não intencionavam possui valor-notícia. 

Normalmente são aquelas informações internas que acabam vazando por conta da 

possibilidade de contato direto e pela subjetividade do Twitter. Incitado pela chance de 

publicar usas opiniões e sentimentos, os jogadores acabam seduzidos pelas redes sociais 

e revelam intrigas internas e polêmicas de bastidores. Atentos, os jornalistas 

transformam isto em pauta e abastecem seus veículos de comunicação. 

Dentre estes, destacamos três tipos de tweets. Neste tópico, contudo, trataremos 

daqueles que funcionam como repercussão de alguma notícia já veiculada na mídia 

tradicional. Utilizando a liberdade e a subjetividade proporcionadas pela ferramenta, 

jogadores, treinadores e dirigentes respondem a determinadas notícias que, por alguma 

razão, eles as consideram prejudiciais ou falsas. E, levando em conta a importância dos 

personagens e suas declarações, conforme conceitos apresentados no capítulo 3, estes 

posts abastecem novamente a imprensa e se tornam novas pautas. 

Um bom exemplo deste tipo de acontecimento pode ser observado no Twitter do 

próprio Vanderlei Luxemburgo. Além de usar a ferramenta para divulgar informações, 

ele também a utiliza para negar, criticar ou elogiar determinadas informações da 

imprensa esportiva. No meio do ano passado, por exemplo, boatos deram conta de que o 

treinador estava para sair do Atlético-MG, já que o clube atravessava uma fase ruim. 

Através do Twitter, ele negou essa notícia e garantiu sua permanência. Mais uma vez, a 

declaração foi utilizada como uma segunda matéria pelos veículos de imprensa.  

O mesmo aconteceu com Vanderlei quando estava no Santos, no final do ano 

passado. Outra vez o técnico desmentiu determinada informação através das redes 

sociais. Com mais de 200 mil seguidores, Luxemburgo conseguiu espalhar sua 

declaração rapidamente e apaziguou os ânimos. 
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Imagem 04: Post no Twitter de Vanderlei Luxemburgo e repercussão na imprensa 

    

  

 Outro que também desmentiu uma notícia através do Twitter foi Valdívia. Havia 

especulações de que o jogador do Palmeiras poderia ser contratado por outros clubes e 

tudo indicava que ele deixaria o Palmeiras. Mas, pela rede social, o jogador garantiu que 

permaneceria no clube, negando qualquer negociação. 

 

           Imagem 05: Post no Twitter do jogador Valdívia 

         

 

 Analisando os casos acima, percebe-se uma particularidade que vale a pena ser 

destacada. Fica que a estrutura das redes sociais na internet coloca o jogador em uma 

posição de destaque e de poder de fala sem o auxílio do jornalista. Neste cenário, 

algumas repercussões que antigamente seriam ignoradas, por serem danosas aos 

veículos de comunicação, agora precisam ser tratadas, pois já estão em destaque. 

Quando um técnico critica abertamente uma empresa, esta não pode simplesmente 

deixar a informação esquecida, mas é obrigada a tratá-la de alguma maneira. Cabe ao 

jornalista aprender a como se posicionar nessas situações. 
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5.3 Tweets de bastidores 

 Nesta categoria, os jogadores são levados, principalmente pela possibilidade do 

exercício de suas subjetividades, propiciada pelo Twitter, a revelar determinadas 

informações internas do clube. Normalmente utilizam a rede social para desabafar 

algum descontentamento, mas acabam escancarando algum problema de 

relacionamento, fato que também tem valor-notícia para a imprensa esportiva. 

Um excelente exemplo destes casos foi o que aconteceu com o atacante Caio, do 

Botafogo. Após uma partida pelo time carioca, o atleta utilizou o Twitter para reclamar 

de algumas decisões do então treinador do clube, Joel Santana. Caio postou na rede 

social as seguintes palavras: „Um sol pra cada um hoje e eu tendo que acompanhar 

lateral... Chateado demais!‟. Exposta e superdimensionada por conta do Twitter, a 

reclamação se transformou em polêmica, sendo veiculado nos principais veículos de 

comunicação. O portal Terra, por exemplo, produziu uma matéria sobre o assunto no dia 

31 de janeiro de 2011 e deixou claro, logo no título, que a pauta havia saído do Twiiter. 

Após o ocorrido, o jogador foi obrigado a cancelar sua conta na rede social pelo clube. 

  

Imagem 06: Repercussão da polêmica envolvendo Caio, na mídia tradicional 

                       

Outro que também se encaixa nesta categoria é, mais uma vez, o técnico 

Vanderlei Luxemburgo. Na polêmica envolvendo-o com o jogador Keirrison, quando 

ambos estavam no Palmeiras, o treinador, via Twitter, revelou um problema interno 

entre os dois e pautou os principais jornais do país. Como conseqüência, ele foi 

demitido do clube. 

 

            Imagem 07: Post no Twitter do técnico Vanderlei Luxemburgo 
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 Nestes casos, o problema criado é maior para o próprio clube. Isso porque, fica 

claro que, com a interatividade e conectividade das redes sociais na internet, conforme 

foi abordado no capítulo 2, torna-se muito mais difícil controlar as informações. Quando 

qualquer membro do seu elenco pode ter acesso a mais de 100 mil pessoas sem qualquer 

intermediário, dificultando assim o trabalho de conter as vozes e evitar o vazamento de 

fatos prejudiciais a sua empresa.  

Para os jornalistas, no entanto, este tipo de tweet possibilita o acesso a 

informações que, em outros tempos, demandariam um esforço muito maior e, talvez, 

ainda assim seriam inacessíveis. 

 

5.4 Tweets pessoais dos atletas-celebridades 

Esta última categoria trata basicamente dos conceitos apresentados no capítulo 3. 

Ao ser alçado ao patamar de celebridade dentro da sociedade, o jogador ganha diversas 

vantagens, mas também sofre com as conseqüências deste posto. Neste cenário, não são 

apenas os feitos do atleta dentro da competição que ganham espaço na mídia. Grande 

parte de sua vida pessoal também recebe valor-notícia e é buscada, tanto pelo 

jornalismo de celebridades quanto pelo próprio jornalismo esportivo. 

 Em um ambiente propício à revelação de fatos pessoais, os jogadores acabam 

tentados a revelar situações de suas vidas, para os quais repórteres estão sempre atentos. 

Em outras vezes, o Twitter é utilizado para acabar com especulações ou desmentir 

boatos. Nos dois casos, o resultado é sempre o mesmo: essas postagens acabam 

pautando matérias nas mídias convencionais, já que o público gera uma demanda 

insaciável pela vida dos atletas-celebridades. 
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Imagem 08: Post no Twitter de Neymar e repercussão na mídia esportiva  

       

 

No Brasil, o melhor exemplo é Neymar. Uma das maiores estrelas do futebol 

nacional atualmente, o jogador do Santos tem a vida pessoal escancarada na imprensa. 

Dentre as informações ligadas ao futebol, fatos como namoros, separações e até corte de 

cabelo são notícias quando Neymar está envolvido. Com mais de um milhão de 

seguidores, o craque usa a rede social para deixar claro para os fãs o que é o que não é 

verdade. Como no caso em que avisou, via Twitter, que estava solteiro, apesar das 

informações contrárias na mídia convencional. Aqui, esta postagem também possui 

características da categoria 2, mas esta buscou tratar apenas de assuntos referentes ao 

esporte.  

 Outro bom exemplo vem do futebol europeu. O astro Cristiano Ronaldo, que já 

passou dos 25 milhões de seguidores no Facebook, postou em sua página que seria pai. 

Em pouco tempo, esta informação, inteiramente pessoal, ganhou espaços nos sites de 

celebridades e, mais curioso ainda, nos veículos especializados em esportes. Até mesmo 

o Globoesporte.com publicou uma matéria sobre o assunto, que nada tem a ver com 

esportes. 

 

Imagem 09: Post no Facebook de Cristiano Ronaldo e repercussão na mídia esportiva 

       

 

 Nos casos dos acontecimentos explicitados, o mais importante é perceber que os 

temas viraram notícia apenas papel que os atletas exercem na sociedade, sob o status de 

“olimpianos”. Ao assumir a função de celebridade, os jogadores são alçados a um 

„plano superior‟ e atiçam a curiosidade das pessoas comuns. Isso influencia até mesmo 
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nas próprias redes sociais, nas quais os atletas possuem números exagerados de 

seguidores e muitos destes sequer torcem pelo time do atleta. Aqui, fica evidente a 

importância da diminuição das barreiras sociais e geográficas, conceito relatado no 

segundo capítulo, além da relevância do mistério que envolve as celebridades (como 

visto no capítulo 3).    

 O mais impressionante, entretanto, é perceber que os dois casos ultrapassaram o 

aspecto de celebridade e „invadiram‟ a editoria de esportes. Nestes casos, é preciso 

perceber também as características do jornalismo online e sua necessidade de um grande 

volume de publicações. Ainda assim, é importante destacar este fenômeno de inversão 

de valores na editoria de esportes. 

 

5.5 Posicionamentos do jornalista no Twitter 

Não são somente os jogadores que utilizam o Twitter como ferramenta de 

expressão e relação com o público. Se, por um lado, os jornalistas observam nesta rede 

social um „concorrente‟, no que diz respeito à primazia das informações, estes 

profissionais também encontraram no microblog uma forma de se expressar 

individualmente como nunca antes. 

 Seja no jornal impresso, no rádio ou na televisão, os jornalistas sempre estão sob 

o controle da linha editorial dos veículos no qual trabalham. Neste sentido, a liberdade 

encontra um limite nos interesses das grandes empresas de comunicações. Muitas vezes, 

até mesmo o tempo ou o espaço disponíveis para determinada produção jornalística 

funcionam como limitadores para o profissional da comunicação. 

 Com isso, os jornalistas também viram no Twitter uma forma de entrar em 

contato diretamente com o público. Desta forma, sem estar cerceado pela lógica 

produtiva dos veículos de comunicação, estes podem postar suas opiniões sobre 

assuntos polêmicos ou até mesmo demonstrar conhecimentos específicos que não 

tinham espaço na mídia. 

 Este fenômeno gera diversas conseqüências. Com a maior liberdade de 

expressão, o jornalista tem a possibilidade de se individualizar e criar uma relação mais 

forte com seu público. Além disso, ele pode criar uma imagem de especialista em 

determinado assunto, ganhando assim mais popularidade, reputação e credibilidade, 

conforme discussão feita no capítulo 2. Desta maneira, o repórter pode aumentar sua 
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legião de contatos e, mais importante, criar laços fortes com o público, ganhando assim 

um capital social importante para sua profissão. 

 Ao apresentar suas opiniões no Twitter, o jornalista vai criando um „perfil‟, com 

personalidade, conhecimentos específicos, etc. Este perfil conquista algumas pessoas, 

que concordam com as opiniões, e se traduz nos seguidores. Quanto mais seguidores, 

maior o chamado „whuffie‟ do jornalista e maior também a popularidade, que vai 

aumentar seu valor na profissão. 

„ Exemplos de jornalistas que utilizam a ferramenta com este intuito não faltam. 

No entanto, é possível perceber duas grandes categorias quando o assunto é jornalismo 

esportivo. Na primeira, o repórter resolve criar uma reputação através das notícias 

específicas. Desta forma, ele publica em seu perfil as novidades sobre determinado 

assunto e se transforma em um especialista. Todos os interessados naquele tópico irão 

buscar em seu Twitter as informações. Jornalistas como Jorge Eduardo, da Rádio Globo 

e Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, são exemplos clássicos. 

 

               Imagem 10: Post no Twitter do jornalista Gilmar Ferreira 

     

 

Na segunda categoria, o jornalista cria sua imagem através das opiniões. Como 

um comentarista de TV, ele vai apresentando seu ponto de vista sobre os assuntos 

esportivos e, assim, cativa aqueles que concordam com ele. Aos poucos, sua 

popularidade vai crescendo e o capital social se traduz no número de seguidores. Um 

bom exemplo deste caso é o jornalista Vitor Sergio Rodriguez, do Esporte Interativo. 

 

         Imagem 11: Post no Twitter do jornalista Vitor Sergio Rodrigues 
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 Analisando todos os casos, o importante é perceber que, neste contexto, o 

jornalista ocupa a posição de ponto conector na estrutura da rede social virtual. E como 

tal, ele é um transmissor de informação e um formador de opinião. Apesar desta 

liberdade ser apenas parcial, já que o profissional está ligado a sua empresa mesmo fora 

do ambiente de trabalho, o Twitter é uma ferramenta importante para que o repórter 

possa escapar da força esmagadora das grandes mídias e se individualizar perante ao 

público. 

 

5.6 Utilização do Twitter como negócio 

Uma tendência que está surgindo no mundo esportivo, principalmente no que diz 

respeito aos jogadores são os perfis patrocinados no Twitter. Por enquanto, existem 

apenas dois exemplos relevantes no cenário nacional. O mais famoso é o de Ronaldo, 

que possui sua conta patrocinada pela Claro. Mais recentemente, o atleta Paulo 

Henrique Ganso lançou sua conta no Twitter em parceria com a Samsung. 

 Alguns fatos precisam ser analisados neste fenômeno. Antes de mais nada, é 

necessário ressaltar que um patrocínio vai influenciar drasticamente o conteúdo que será 

postado na conta em questão. Para o jornalista, uma conta desta não pode ser levada 

como fonte totalmente segura, pois a informação, além dos interesses do próprio 

jogador, acabará englobando também as necessidades da empresa.  

 Por outro lado, o próprio jogador é obrigado a controlar seus posts e evitar 

conteúdos polêmicos. Ao mesmo tempo, o conteúdo precisa ser relevante, pois o 

interesse da empresa é aproveitar-se de todo o fenômeno que foi apresentado neste 

capítulo e figurar na imprensa. Ciente de que o Twitter tem a capacidade de pautar o 

jornalismo tradicional, os patrocinadores querem que o conteúdo dos perfis de seus 

atletas resulte em matérias nos principais veículos de informação. 
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Um grande exemplo disso é o Ronaldo Fenômeno. Seu perfil tem o nome de 

@ClaroRonaldo e, assim sendo, qualquer notícia publicada a respeito de sua conta terá 

que divulgar o nome da empresa. Isso foi visto diversas vezes durante a Copa do Mundo 

de 2010, quando Ronaldo publicou várias opiniões que, mais tarde, saíram na imprensa. 

 

                      Imagem 12: Post no Twitter do jogador Ronaldo 

   

 

 Como ainda é um fenômeno incipiente, os perfis patrocinados ainda não foram 

alvo de uma análise aprofundada por parte dos envolvidos no processo da informação. 

No entanto, vale observar até que ponto o jornalismo e, principalmente as empresas de 

comunicação com seus interesses econômicos vão continuar a fazer „anúncio-grátis‟ 

para os patrocinadores e se isto vai mudar ainda mais a relação entre fonte, jornalista e 

público nas redes sócias da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusão 
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 Desde o início, o recorte escolhido por este trabalho buscava percorrer dois 

caminhos que se cruzam em determinado momento. De um lado está o profissional de 

jornalismo, que tem sua relação com a fonte alterada por conta do surgimento das redes 

sociais na internet. A principal alteração é o fim da „exclusividade‟ da informação e o 

enfraquecimento do posto de mediador. Do outro, fica a própria relação entre o ídolo 

(jogador) e seus fãs, que, por conta da aproximação proporcionada pelas redes sociais 

na internet, sofre mudanças drásticas. Como fica claro durante toda a exposição, de 

ambos os lados é possível encontrar vantagens e desvantagens. 

 Para o jornalista, é possível afirmar que o mal não é tão grande como parece. É 

verdade que os perfis no Twitter de determinados atletas funcionam como uma 

concorrência ao profissional de comunicação, muitas vezes passando uma informação 

em primeira mão que, antigamente, seria exclusividade da mídia tradicional. Em outros 

casos, os jogadores usam a ferramenta para desmentir notícias, negando informações 

que antes passariam como verdade absoluta. E, analisando o largo alcance dessas redes 

sociais, ela funciona como um „direito de resposta‟ que antes não existia. Neste sentido, 

é preciso ter mais cuidado com o que se publica. 

 No entanto, o jornalista ganhou uma nova importância no contexto da 

informação, por conta de outras características específicas das redes sociais na internet. 

Recheados de „fakes‟ e mentiras, o Twitter ainda é considerado um espaço pouco 

confiável no que diz respeito à informação. Além disso, os usuários percebem que perfis 

pessoais dos atletas nunca transmitirão a notícia completa, mas sim uma versão 

favorável ao mesmo.  

Neste cenário, os indivíduos buscam sempre uma confirmação das informações, 

e este acaba sendo o novo papel do jornalista nas redes sociais na internet. Ele funciona 

como um especialista, que avalia a veracidade da informação, busca aprofundar esta 

notícia e, a partir daí, carimba um „selo de qualidade‟ para os outros usuários. É claro 

que aqui fica evidente a importância da popularidade, reputação e credibilidade 

construída pelo jornalista até antes de ingressar na internet.  

 E esta não é a única vantagem do Twitter para o profissional da comunicação. 

No que diz respeito a encontrar fontes e, principalmente, distribuir o seu trabalho final, 

o Twitter é de fundamental importância. A proximidade gerada por esta ferramenta 

permite até uma alteração no método de trabalho destes profissionais. Matérias que 
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antes sequer poderiam ser pensadas, agora são possíveis e a apuração pode ser cada vez 

mais minuciosa.  

No que diz respeito à distribuição, a viralidade da internet possibilita que 

pessoas que nunca teriam contato com o seu trabalho agora conheçam o seu nome. 

Além disso, a internet possui uma divisão muito clara de temas, que pode ser explorada. 

Isto é, o jornalista pode escolher um nicho, focar neste grupo e, assim, tornar-se 

especialista em determinado assunto. Desta maneira, ele cria uma massa fiel que sempre 

vai estar de olho no seu trabalho. Fato que pode ser decisivo até em negociações de 

trabalho nas grandes mídias tradicionais. 

 Isto posto, percebe-se que as redes sociais causam uma ligeira mudança de 

posicionamento do jornalista no que diz respeito à informação. Se antes este era o 

„único dono‟ dos fatos e trazia as novidades para o grande público, agora ele é muito 

mais um selecionador. Numa rede social lotada de expressões subjetivas, o jornalista 

„decide „ o que funciona como notícia e utiliza o seu posto de especialista no que diz 

respeito à informação para avalizar estas matérias. 

 Sobre a questão da relação entre atleta e público nas redes sociais, fica claro que 

o „mito do herói‟ e o „atleta perfeito‟ estão ameaçados. Por conta das características 

inerentes ao Twitter, os grandes atletas acabam expondo suas subjetividades nesta 

ferramenta e, assim, se tornam „humanos‟ para mais de 1 milhão de pessoas. Este fato 

pode gerar algumas polêmicas, já que ninguém espera que os „olimpianos‟ tenham 

atitudes „mortais‟. 

 Um bom exemplo foi o que aconteceu com alguns jogadores do Santos após uma 

vitória. Na concentração, eles resolveram fazer uma „twitcam‟ (transmissão em vídeo ao 

vivo através do Twitter) para os torcedores. E, acreditando que estavam em um 

ambiente restrito, tiveram atitudes de jovens normais de 20 anos. A repercussão, no 

entanto, tomou os jornais e virou assunto nacional.  

Muitos criticaram os jogadores pelas brincadeiras, mas é preciso perceber que 

estes atletas não estão tão afastados de nós. A única diferença está no fato de eles 

jogarem futebol. No resto, muitas de suas atitudes vão se assemelhar com as nossas em 

rodas de amigos ou em casa. O Twitter escancara essa realidade e, assim, gera uma 

confusão de idéias nos torcedores. Eles são heróis ou humanos? 
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E esse não foi o único exemplo de polêmicas criadas por jogadores no Twitter. 

Desde informações pessoais constrangedoras até reclamações internas dos clubes, os 

atletas estão expondo a sua opinião livremente, sem mediações e isso vem causando 

problemas. As reações dos clubes são muitas. Uns chegam a proibir a utilização da 

ferramenta por parte dos seus jogadores. Foi o que aconteceu com Caio, do Botafogo, 

que reclamou das decisões do técnico em uma partida através do Twitter e teve sua 

conta desativada pelo clube. Outros procuram forçar o bom senso a seus atletas, pedindo 

para que eles evitem assuntos internos do clube e falem apenas de temas triviais. Outros 

ainda apelam para as assessorias de imprensa, que cuidam desses perfis e falam pelo 

jogador.   

Desta política, surgem dois fatos que se relacionam com o posicionamento do 

jornalista nesta nova rede social. Se os perfis passarem a sofrer influência direta de 

clubes e assessorias, como acreditar que a verdade integral está ali? Neste sentido, a 

importância do repórter pode até aumentar, pois é este o responsável de tirar as 

„armadilhas‟ criadas por clubes e assessorias, buscando a informação aprofundada e 

diversificada. 

Por fim, é importante assinalar uma tendência que funciona como um novo 

ingrediente nesta relação problemática entre fonte (jogador), jornalista e público. Nos 

últimos anos, surgiram os chamados perfis patrocinados no Twitter. O grande nome 

desta tendência foi Ronaldo (ex-jogador de Corinthians e Seleção Brasileira), que tem 

em sua conta o patrocínio evidente da Claro. Tanto que o seu próprio nome na 

ferramenta é ClaroRonaldo. Nos últimos dias, Paulo Henrique „Ganso‟, jogador do 

Santos, ingressou na rede social já patrocinado pela Samsumg. 

Levando em conta a importância dos atletas na conjuntura social do país, é de se 

esperar que esses dois casos se tornem alguns entre muitos nos próximos anos. A 

verdade é que estes atletas possuem um alcance enorme dentro das redes sociais e este é 

um público alvo a ser explorado. Ao postar alguma informação no Twitter, Ronaldo está 

falando para mais de 1 milhão de pessoas. Público este que é bem maior do que 

qualquer tiragem de jornal. É evidente que, mais cedo ou mais tarde, as empresas 

perceberão a importância deste número e buscarão patrocinar os atletas nas redes 

sociais. 
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E como ficará ameaçada a informação nesta rede social? Se um jogador é 

patrocinado por uma empresa ou se seu Twitter é atualizado por uma assessoria, é de se 

esperar que ele jamais irá postar algum assunto que manche o nome da mesma. Além 

disso, ele também não poderá postar qualquer assunto sobre si mesmo, pois é através de 

sua imagem que ele vende o nome de seu patrocinador. De fato, as redes sociais podem 

seguir o mesmo caminho das entrevistas coletivas, nas quais o jogador é claramente 

engessado por interesses dos clubes, assessorias, patrocinadores, etc. A liberdade e 

subjetividade defendidas neste trabalho ficam, assim, ameaçadas. Então como encontrar 

a verdade nestes perfis?  

Neste sentido, a existência do jornalista no Twitter ficará ainda mais importante? 

O público perceberá esta influência e, assim, os jogadores perderão a credibilidade e a 

confiança, características que já foram demonstradas como essenciais nas redes sociais 

na internet? Estas são algumas perguntas que ainda serão respondidas daqui a alguns 

anos. 
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