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RESUMO

O jornalismo esportivo sempre foi um grande chamariz para jovens estudantes de jornalismo nas faculdades brasileiras. Há alguns anos, com a 
preparação do Brasil para receber os grandes eventos esportivos – Copa do Mundo e Olimpíadas, em especial – a temática da relação entre 
jornalismo e esporte ganhou ainda mais proeminência. No que tange ao trabalho jornalístico em si, a suposta a liberdade que o profissional tem 
ao redigir o texto, possibilitando a produção de matérias dinâmicas, com o uso da linguagem simples, também se configuram como atrativos. 
Sabe-se, entretanto, que montagem de uma cobertura jornalística esportiva ultrapassa esses atrativos iniciais e insere-se dentro de uma lógica de 
produção denominada, no campo das Teorias do Jornalismo, como Newsmaking. Dentro desse contexto, esse trabalho objetivou a construção de 
uma análise dos principais fatores que determinam os conteúdos da cobertura esportiva – o que chamamos de noticiabilidade – especificamente 
na realidade da Tribuna de Minas, diário de Juiz de Fora, com vistas a possibilitar um mapa dos critérios que são prioritários na realização da 
cobertura esportiva em âmbito local, cujas pautas competem por espaço com os assuntos recorrentes em nível nacional, especialmente na 
iminência da realização das Olímpiadas do Rio. Para tanto, o mesmo foi estruturado em três etapas teóricas: (1) um histórico esportivo com 
ênfase no futebol referenciado por uma abordagem sobre as diversas formas de transmissão dos eventos no decorrer dos tempos; (2) um elenco 
da essência das principais teorias do jornalismo, com destaque para vários fragmentos que materializam a produção jornalística em seu fazer 
cotidiano; (3) um aprofundamento teórico na Teoria do Newsmaking. Com essa base teórica, foi planejado um mapa que cobriu um período de 30 
dias (15 de setembro e 15 de outubro de 2015) da cobertura esportiva da Tribuna de Minas, analisada pelo Método de Análise de Conteúdo. Esse 
método permeou as diversas etapas da pesquisa empírica, desde a pré-exploração do material, passando pela seleção das unidades de análise até 
o processo de categorização, em que os valores-notícia de Traquina (2005) foram selecionados como categorias apriorísticas de análise. Com a 
pesquisa assim delineada, 100% das matérias veiculadas no caderno de esportes do diário no período citado foram analisadas. Considerando que 
os métodos quantitativo e qualitativo, na Análise de Conteúdo, não são excludentes, a foi complementada por uma entrevista semiestruturada 
com o editor de esportes do jornal, de forma a possibilitar uma visão de como os valores-notícia são incorporados e negociados dentro da 
redação da Tribuna de Minas. Ao final, foi possível levantar os valores-notícia determinantes na construção da cobertura esportiva do Jornal 
Tribuna de Minas, dentre os quais se destacam: proximidade como valor notícia de seleção (considerando os critérios substantivos) e 
disponibilidade (considerando os critérios contextuais) e a simplificação como principal valor notícia de construção. Além desses fatores, no 
momento da construção, o critério da relevância (construída pelo trabalho jornalístico), mereceu destaque, assim como a consonância, 
especialmente pelo fato do noticiário esportivo estar sempre seguindo determinados padrões e rotinas de veiculação, ou seja, inserindo a notícia 
em modelos narrativos já conhecidos e usuais. De uma forma geral, nas matérias construídas pelos repórteres da Tribuna de Minas, o critério da 
proximidade é o mais saliente, o que também nos leva a uma percepção de que o jornal, enquanto veículo local de comunicação tem cumprido o 
seu papel ao associar seu conteúdo à realidade que circunda seus leitores. Inegável, ainda, é o seu papel, a partir da cobertura determinada pela 
proximidade, na valorização do esporte local.
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