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RESUMO 

 

Este trabalho tem como finalidade relacionar a Copa do Mundo, acontecimento de maior 

destaque ligado ao mundo do futebol, aos impactos sociais proporcionados pela realização do 

evento em Fortaleza.  Assim como em outros países, o legado da Copa do Mundo de 2014 

não ficará restrito apenas ao campo esportivo. Diretos, indiretos, temporários ou permanentes, 

seus efeitos atingirão a sociedade cearense, por sua capacidade de desencadear mudanças de 

várias ordens. Sejam mudanças na configuração urbana, na visibilidade proporcionada pela 

mídia, na autoestima dos moradores da cidade ou agregadas a valores financeiros. Além da 

coesão entre gastos de dinheiro público por parte do governo e reais benefícios, sempre fonte 

de questionamentos incessantes. Diante desta perspectiva, buscou-se através da revista “Olhar 

360”, veículo construído para este fim, retratar esta realidade por meio de entrevistas, 

opiniões, imagens e um visual gráfico que remete a Copa do Mundo, Fortaleza e futebol, 

fundamentos do tema. Espera-se que ela constitua objeto de pesquisa a acadêmicos e a todos 

que tem interesse pela temática. 

Palavras-chave: Copa, Futebol, Fortaleza. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work has a purpose to relate the World Cup, event greatest prominence in the “soccer 

world”, the social impacts that this event will cause for the population of Fortaleza.  As in 

other countries, the legacy of the World Cup in 2014 will not be restricted only to the sports 

field. Directly or indirectly, temporary or permanent, the effects of this event will affect the 

society of Ceará for its capacity of unleashing changes of several orders. The changes in the 

urbane configuration, in the view provided by the media, in the self-esteem of the residents or 

changes related to financial values. Besides the cohesion between spending of public money 

by government and real benefits, are always a source of incessant questioning. With this 

perspective we sought thought the magazine “Olhar 360” vehicle built for this purpose, to 

portray this reality, by means of interviews, opinions, images and graphic visual which refers 

to World Cup, Fortaleza and soccer. It is expected that same constitutes the object of scholars 

research and for whoever is interested in the topic. 

Keyword: Cup, Football, Fortaleza 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Copa do Mundo de futebol é o ápice do esporte mais popular do planeta. Este 

tópico, por si só, já representaria objeto de estudo em qualquer época devido às implicações 

sociais, políticas e econômicas e o jogo de interesses que nascem nesse cenário. Segundo 

Barbeiro e Rangel (2006), o esporte é uma prática social e também um business imenso que 

no Brasil movimenta milhões de dólares, e no mundo chega a bilhões. 

Considerando que a capital cearense irá participar como uma das sedes do torneio 

pela primeira vez na história e esse fato repercutirá em todas as áreas da sociedade, escolhi 

“Copa do Mundo em Fortaleza” como tema de meu trabalho de conclusão de curso (TCC), 

cujo principal objetivo é fazer uma análise entre o evento esportivo e o povo cearense, 

apresentando expectativas geradas pela realização de tal acontecimento. Temos como 

objetivos específicos verificar a capacitação profissional, competências e habilidades que 

serão desenvolvidas ou aprimoradas neste ambiente econômico-esportivo, averiguar ações 

procedentes do governo ligadas ou não ao contexto desportivo e examinar a influência da 

Copa de 2014, na consciência social de nossa sociedade. 

Fortaleza é apontada em pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo como 

um dos destinos turísticos mais procurados do País, como também uma das cidades mais 

desiguais do mundo de acordo com relatório das Nações Unidas. Aspectos contraditórios que 

refletem em sua estética urbana, qualidade de vida e prioridades. 

O veículo de comunicação revista foi escolhido devido à possibilidade de explorar 

uma mesma temática abrangendo pontos distintos. Scalzo (2008) enfatiza a fusão entre 

entretenimento, educação, serviço e interpretação dos acontecimentos nesse suporte.  E, além 

disso, destaca que “elas cobrem funções culturais mais complexas que a simples transmissão 

de notícias. Entretêm, trazem análise, reflexão, concentração e experiência de leitura” 

(SCALZO, 2008, p. 13).  

Procurando corresponder a temática apresentada foram pensadas pautas 

relacionadas com o assunto, além da busca por fontes e pessoas que contribuíssem com a 

referente proposta. Gêneros jornalísticos vigentes como a reportagem, relato ampliado de um 

acontecimento com pesquisa de campo, e entrevista, opinião de pessoas ligadas ao ocorrido, 

foram usados para a construção das matérias.   

Erbolato (2008) afirma que as notícias devem ser inéditas, verdadeiras, objetivas e 

de interesse público, pois o leitor quer novidades. Além disso, destaca também que:  
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O texto deve ser tratado. Há pesquisas sobre a compreensibilidade. Pode-se escrever 

corretamente, do ponto de vista gramatical, mas, se forem empregadas palavras 

difíceis, termos técnicos, neologismos ou excesso de adjetivação, o leitor que tenha 

apenas o curso primário não entenderá a notícia, ficará irritado e deixará de lê-la até 

o fim (ERBOLATO, 2008, p. 20). 

 

O embasamento teórico deste relatório foi fundamentado na obra de autores como 

Paulo Vinícius Coelho, Celso Unzelte, José Marques de Melo, entre outros, para condizer 

com as asserções aqui mostradas. Inicialmente faremos um breve relato da história do futebol 

e da trajetória da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA). Em seguida 

discorreremos acerca do jornalismo esportivo e a cobertura esportiva no Brasil. No capítulo 

seguinte abordaremos o jornalismo de revista, logo após teremos o desenvolvimento do 

projeto editorial da revista, levando em consideração a seleção de pautas e o perfil gráfico da 

publicação. E no último capítulo destacaremos o diário de campo.  

Recorrendo ao que fora dito por Scalzo (2008), esperamos que este trabalho de 

conclusão de curso entretenha, cause reflexão e preste serviço àqueles que se identifiquem 

com o tema, gostem de revista ou simplesmente que desejam alguma abordagem de matéria 

dificilmente encontrada nas “mídias oficiais”.  Haja vista que a revista é intitulada “Olhar 

360” por permitir uma visão abrangente dos acontecimentos aqui mencionados. 
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2. ORIGEM DO FUTEBOL 

 

As “raízes” do futebol remontam muitos milênios. Indícios de jogos com bola no 

pé e até com cabeças foram encontrados em diferentes civilizações. Civilizações distintas e 

distantes entre si como a asiática e a pré-colombiana. Apesar de não ser o esporte como 

conhecemos hoje, contribuíram para a construção de sua identidade. 

O futebol atual, com suas particularidades, nasceu oficialmente na Inglaterra, no 

século XIX, mais precisamente em 26 de outubro de 1863. Ocasião em que vários clubes e 

colégios ingleses, impossibilitados de realizarem torneios entre si devido à divergência de 

normas, decidiram criar um regulamento universal. Nesse dia, iniciou-se uma série de seis 

reuniões entre doze clubes de variadas escolas londrinas, que culminou na criação de catorze 

regras para diferenciá-lo de outras formas de futebol existentes na época. Com a criação do 

novo conjunto de preceitos, surgiu a Football Association, órgão que rege até hoje o futebol 

na Inglaterra. 

 

Embora a definição de esporte gere discussões, a disputa deve ser entre seres 

humanos e suas habilidades, treinos, esforços, superação pessoal, física e psíquica, 

enfim, com equipamentos semelhantes. Seus principais componentes são: 

desenvolvimento físico, regras definidas e competição (BARBEIRO, RANGEL, 

2006, p.14). 

 

Com normas uniformizadas e uma federação realizando torneios, o futebol 

tornou-se tão organizado quantos outros esportes tradicionais. Desta forma, os próprios 

ingleses se encarregaram de difundir o desporto, fosse através de apresentações mediadas com 

o governo de outros países, fosse através de iniciativa própria por parte de trabalhadores que 

cruzavam o mundo como mão de obra para a construção de ferrovias. 

Em poucas décadas o futebol deixou de ser algo restrito às elites, superou 

problemas espalhados pelo mundo e transformou-se em um fenômeno capaz de juntar uma 

grande massa de indivíduos em torno de seu espetáculo. E com sua multiplicidade de 

aspectos, foi definido como refúgio da realidade, fonte de emoção, possibilidade de fama ou 

ascensão social.  O jeito simples de jogar, com a necessidade apenas de uma bola, duas traves, 

duas equipes adversárias e um espaço qualquer, cooperaram para este fim. 

O esporte é talvez o mais democrático dos temas. Atrai pessoas de todas as idades, 

de todas as camadas sociais, de todos os cantos. Tornou-se um fenômeno lucrativo 

considerável, negócio de proporções mundiais, motivo para tendências e modismos 

(VILAS BOAS, 2005, p. 9). 
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No Brasil foi apresentado por marinheiros ingleses e difundido através da 

iniciativa do descendente de escocês Charles Miller. Acontecimentos que foram cercados de 

incredulidade, ao ponto de intelectuais da época afirmarem que a prática não seria aceita e não 

teria a importância de uma decisão política nacional. Segundo Coelho (2008), talvez o maior 

engano da história do esporte brasileiro. Com o tempo, o Brasil foi intitulado o “país do 

futebol”.  

Apesar das controvérsias que sempre rondaram o futebol, esta modalidade 

esportiva é uma ferramenta de socialização e o esporte mais popular em todo mundo. O show, 

o público e o capital envolvido atestam esta afirmação. O futebol deixou de ser 

definitivamente algo restrito aos campos, fundiu-se a cultura e a economia, e hoje é objeto de 

estudo no universo acadêmico. 

 

2.1 Fifa: origem e evolução 

 

Com o retorno dos Jogos Olímpicos em 1896 e o futebol crescendo em 

popularidade, logo surgiu o desejo de realizar um campeonato internacional envolvendo 

nações. Com este propósito foi criada em 1904 a Fedération Internacionale de Football 

Association (FIFA). Isto, sob o aval de representantes das federações de futebol da França, 

Bélgica, Dinamarca, Espanha, Suécia, Suíça e Holanda, após acordarem em termos de 

organização e regras. Os estatutos da entidade eram baseados no modelo inglês. 

Participando das Olimpíadas em caráter de exibição e com jogadores amadores, os 

anos foram passando e o esperado torneio internacional de futebol não se concretizava, havia 

até então tentativas em criá-lo, com a participação de clubes e seleções europeias. Porém após 

a realização dos Jogos Olímpicos de 1928, e o sucesso alcançado entre o público, além das 

incertezas desta modalidade esportiva na próxima Olimpíada, a FIFA decidiu criar sua própria 

competição. Começava o processo prático para a o desenvolvimento da Copa do Mundo. 

 Após certas controvérsias relacionadas a custos da viagem e distância, a primeira 

Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. O país foi escolhido devido a seu destaque 

em campo e por comemorar o centenário de sua independência. A seleção uruguaia acabou 

vencendo a competição. Com o êxito do campeonato a FIFA tornou-se maior e mais 

independente. Com isso, ao invés de serem convidadas para participar do Mundial, as equipes 

teriam que competir por vagas.  
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  A Copa passou a ser alternada e disputada a cada quatro anos em diferentes países, 

mas o advento da Segunda Guerra Mundial interrompeu o sistema. Mesmo assim, em 1946, 

menos de um ano após o término do conflito global, a FIFA já cogitava o retorno do 

espetáculo futebolístico. O que resultou na Copa do Mundo de 1950 no Brasil. 

Reiniciada e voltando a forma intermitente de quatro em quatro anos, a Copa do 

Mundo ganhou destaque principalmente com a ajuda da televisão. Na década de 1970, tendo a 

frente João Havelange como presidente, a entidade transformou-se em uma grande empresa. 

Deixou de ser um organismo que se mantinha com o dinheiro obtido em campeonatos 

mundiais e passou a se envolver em diversos setores financeiros relacionados com o futebol. 

Segundo Melo (2003), tais espetáculos geram também fontes de divisas para as instituições 

esportivas, que cobram direito de transmissão às redes televisivas ou aos seus patrocinadores. 

“Se o futebol era o ópio do povo, imagine então sendo transmitido ao vivo e em cores.” 

(BISTANE e BARCELLAR, 2008, p. 115). 

   A FIFA aumentou em termos de importância, capital e autoridade. Desta forma, 

reuniu rivais políticos através do futebol, defendeu direitos de esportistas perante nações 

como a Coreia do Norte, e hoje, possui um número maior de afiliados que a Organização das 

Nações Unidas (ONU).  

 Atualmente, porém, acusações de desvio de verbas, corrupção e nepotismo tem 

sido mais evidenciados sobre a instituição que assuntos ligados propriamente ao futebol. 

Barbeiro e Rangel (2006) afirmam que os bastidores do mundo esportivo são pouco 

conhecidos pela sociedade e raros são os profissionais que fazem uma cobertura crítica do 

esporte. Unzelte salienta que: 

 

[...] no início dos anos 1990, o esporte, e em especial o futebol, já acelerava no 

sentido de cada vez mais deixar de ser simples competições para se transformar em 

um grande negócio, que como tal envolve muito dinheiro, relações de poder, 

corrupção. (UNZELTE, 2009, p. 99) 

 

Apesar de encontrar focos de resistência ao redor do mundo e não dispor de uma 

credibilidade como outrora, a FIFA continua gerenciando os principais campeonatos de 

futebol do planeta e ditando regras. E a Copa do Mundo continua sendo objeto de desejo de 

países ansiosos em despontar no cenário mundial, mesmo que isso signifique atender as mais 

variadas exigências estabelecidas, que vão desde a escolha do nome de uma bola até a análise 

completa da infraestrutura da nação que se propõe a realizá-la. 
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3. JORNALISMO ESPORTIVO  

 

A humanidade sempre procurou registrar sua história. Inicialmente através da 

oralidade e pinturas em cavernas e, posteriormente, com o advento da escrita, em pele de 

animais, argila e papiro, este, precursor do papel. Além da descrição de fatos do dia a dia, 

relatos de atividades físicas e rituais religiosos ocuparam grande destaque nas narrações. 

Acontecimentos históricos em épocas distintas reforçariam essa ideia e contribuiriam para a 

gênese do jornalismo e suas ramificações. 

Com o surgimento dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, modalidades esportivas 

e seus atletas ganharam notoriedade e devida divulgação. As Olimpíadas eram um espetáculo 

e os vencedores exemplos a serem seguidos. Celebravam-se às divindades, mas também 

prestigiavam as origens dos campeões. Kyle (2007) destaca: 

 

Gregos viam o esporte como uma parte essencial da boa educação, uma via para 

estabelecer o status social e a proeminência individual, um indicador de 

masculinidade, um terapêutico meio de canalizar a agressividade, uma preparação 

para os conflitos e um meio apropriado para honrar os deuses e heróis nos festivais 

(KYLE, 2007, p. 7). 

 

Durante o governo do imperador romano Júlio César, criou-se o Acta Diurna, um 

esboço dos jornais que surgiriam séculos depois. Afixados em espaços públicos do Império, o 

periódico apresentava assuntos sobre campanhas militares, julgamentos criminais e 

execuções, novidades sociais e políticas, além de eventos esportivos e teatrais no Coliseu. 

Existiam pessoas que trabalhavam exclusivamente com o propósito de buscar e escrever 

notícias, os correspondentes imperiais. Para Rossi (2007), jornalismo independente de 

qualquer definição acadêmica, é uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações 

de seus alvos: leitores, telespectadores ou ouvintes.  

No século XV, graças à inovação de Gutenberg, que popularizou o sistema de 

impressão com a tecnologia da prensa de papel, livros e jornais proliferaram rapidamente. O 

próprio jornalismo adquiriu um caráter mais técnico e cursos voltados à área surgiram nas 

universidades da Europa, proporcionando assim a regulamentação da profissão e da atividade 

jornalística. A Suécia participa deste processo ao permitir, através de um decreto, que seus 

jornais publiquem qualquer tipo de notícia desde que sejam verdadeiras e não tenham caráter 

difamatório. Desta forma, em 1766, de acordo com Canela e Nascimento (2009), o país 

nórdico torna-se o berço da liberdade de imprensa. 



15 
 

O século XIX, com as lutas do proletariado por direitos, inclusive o direito ao ócio 

e a tendência das escolas públicas inglesas em incentivar as práticas esportivas, cooperaram 

para mostrar que as práticas corporais não era algo restrito às elites. Desta forma, o esporte 

desvinculou-se do panorama geral dos noticiários, ganhando autonomia e identidade própria.  

Segundo Melo (2004), mídia e esporte se entrecruzam quando o segundo torna-se conteúdo 

do primeiro e o esporte torna-se uma atividade coletiva e fonte de lazer das massas. 

Publicado em Paris no ano de 1828, o Journal des Haras é o primeiro periódico a 

trazer notícias direcionadas ao hipismo. Em 1854, o também francês Le Sport, apresenta 

crônicas voltadas a esportes variados como natação, turfe e boxe. Quatro anos depois, na 

Inglaterra, é criado o The Sportman, o primeiro diário esportivo.   

                 No final do século XIX, a Itália lança a Gazetta dello Sport, seu principal jornal 

esportivo, que é publicado até hoje. Logo, todas as grandes nações da Europa possuem 

publicações focadas no esporte. A retomada dos Jogos Olímpicos no final do século consagra 

esta época. 

 

A primeira área esportiva a receber uma cobertura mais elaborada dos veículos 

impressos foi o hipismo, em meados do século XIX, na França. A grande imprensa 

só abriu espaço em 1875, num momento de mudanças sociais e decrescimento de 

esportes populares, pois, até então, só se registravam notas sobre o boxe, iatismo e 

esgrima. Por isso, os pioneiros do jornalismo esportivo surgiram nos jornais 

populares. (FONSECA, 1997, p. 25). 

 

 

Avanços tecnológicos ligados ao campo da comunicação ocorridos durante todo o 

século XX favoreceram o jornalismo de um modo geral. O advento do rádio e da televisão 

permitem a instantaneidade dos fatos, a superação de fronteiras físicas e a propagação da 

emoção no mundo dos esportes. No alvorecer do novo milênio a internet entra em cena e 

possibilita a convergência dos meios e uma maior interação entre mídia e torcedor. Barbeiro e 

Rangel (2006), afirmam que a evolução tecnológica contribuiu também no campo editorial, 

porque com tantos detalhes registrados, o leque de pautas amplificou-se. 

No Brasil, no entanto, o surgimento da cobertura esportiva enfrentaria maiores 

dificuldades que as encontradas em outros países. Nenhum esporte era assunto digno das 

páginas de jornal. 
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3.1 Cobertura esportiva no Brasil 

 

Ao apresentar para os moradores do Rio de Janeiro ensinamentos voltados ao 

desenvolvimento físico em 1856, o jornal “O Atleta” é considerado por Bahia (1990), o marco 

do jornalismo esportivo brasileiro. Coelho (2008), entretanto, afirma que até o início do 

século XX não existia o que se pode chamar hoje de jornalismo esportivo. Essa realidade 

refletia a incredulidade de intelectuais da época em relação ao esporte. 

 

Como poderia uma vitória nas raias – ou nos campos, nos ginásios, nas quadras – 

valer mais do que uma importante decisão sobre a vida política do país? Não, não 

poderia, mesmo que movesse multidões às ruas em busca      de emoções que a vida 

cotidiana não oferecia (COELHO, 2008: pp. 7 e 8). 

 

Em 1910, o jornal Fanfulla, periódico direcionado aos imigrantes italianos em São 

Paulo, inovou ao dedicar relatos de página inteira ao futebol, esporte que impulsionaria a 

existência do jornalismo esportivo. A publicação também contribuiu para a fundação da 

Sociedade Esportiva Palestra Italia, o futuro time do Palmeiras. Coelho (2008) enfatiza que se 

não fosse aqueles relatos ninguém jamais saberia, por exemplo, quando e qual foi o primeiro 

jogo do Palestra, Corinthians, Santos,  nem qual foi a primeira cesta ou o primeiro saque. 

Ainda levaria décadas até surgir a revista Placar, periódico nacional lançado pela Editora 

Abril destinado ao futebol que alcançaria renome. 

Em poucos anos o futebol se popularizou, difundiu-se pelo país e, na década de 

1930, com sua profissionalização e evidência, surgiu o Jornal dos Sports, o primeiro periódico 

especializado em esportes no Brasil. Embora abrangesse outros esportes, o futebol se 

destacava, tanto que o veículo foi o principal divulgador da Copa de 1938.  

A participação do rádio, que cresce bastante neste período, permite a 

instantaneidade dos acontecimentos esportivos e torna-se outro elemento fundamental para a 

criação da editoria de esportes. Ao contrário da mídia impressa, este meio de comunicação 

consegue “levar” o torcedor aos locais dos jogos através da emoção. 

 

Em 1932, início das transmissões esportivas no rádio, a linguagem usada era a da 

mais pura emoção. Os locutores chegavam a gritar para demonstrar a explosão do 

gol. Muitas vezes não se preocupavam com quem estava em volta e se o estádio 

estava lotado: eles falavam mais alto para não ter seu som abafado pelos urros da 

torcida enlouquecida (BARBEIRO, RANGEL, 2006, p. 55). 
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Nos anos 1950, enquanto a TV brasileira ainda dava os primeiros passos, Barbeiro 

e Rangel (2006), ressaltam que prosas e crônicas esportivas faziam sucesso nos jornais 

impressos. Ao ponto de alguns jogos ruins ou violentos virarem quase um romance nas linhas 

desses periódicos.    

 No início da década de 1970, com novos recursos tecnológicos à disposição, a 

televisão transforma-se em um poderoso parceiro da divulgação do esporte. Programas 

destinados ao comentário de jogos após o término ganham espaço no meio televisivo. Bahia 

(1990) acredita que a informação se tornará mais especializada ao adquirir qualidade e 

método. 

Durante a década de 1980, episódios envolvendo o piloto da Fórmula 1, Nelson 

Piquet, que rechaçava perguntas tolas dentre as quais se ganharia ou não determinada corrida 

ou o porquê dos pneus estarem cobertos, que ocasionavam respostas  inesperadas ao dizer que 

não era vidente e porque os pneus estavam com frio, respectivamente, faz com que faz com 

que Coelho (2008) afirme que a cobertura de certas competições exija preparo técnico. 

Ressalta também que o ideal é aliar conhecimento, criatividade, desprendimento e dedicação. 

Talvez por isso, Bistane e Barcellar (2009) afirmem que “durante uma entrevista, quem 

desconhece o assunto tratado dificilmente saberá fazer boas perguntas, encaminhar a 

conversa, selecionar o mais importante”. 

Já Scalzo (2004) acredita que o jornalista tem que perder o medo de perguntar e 

não se sentir inferiorizado, pois o jornalista não é quem sabe, mas quem conhece quem sabe. 

Salienta porém, que deve existir a preocupação em desenvolver uma razoável cultura geral, 

por parte do profissional. 

A relação esporte e entretenimento é outro ponto bastante discutido. Há quem 

diga que até algum tempo havia jornalismo com diversão, hoje existe show com informação. 

Para Barbeiro e Rangel (2006), em nenhuma outra área do jornalismo a informação e o 

entretenimento estão tão próximos, motivo pelo qual o repórter tornar-se tão protagonista 

quanto o atleta. Assim, de acordo com Coelho (2006), a matéria jornalística é o que menos 

aparece na transmissão, tudo que importa é o show dos locutores e repórteres, principalmente 

quando a Rede Globo está envolvida. 

 

Chama a atenção, o fato de que o jornalismo está em mutação e no segmento 

esportivo, encontra-se em estágio avançado de mercantilização das atividades 

jornalísticas. Aparentemente matéria alguma escapa ao tratamento leve, divertido, 

espetacular ou sensacionalista (BEZERRA, 2008, p.109). 
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A internet não fica isenta em meio a tantas correntes de pensamento, mas 

apresenta certa concordância entre os autores quando o assunto focado é a qualidade da 

informação. A esse respeito Coelho (2006), declara que grandes empresas ligadas a internet e 

jovens jornalistas desprezam os critérios de apuração e prestigiam a rapidez de vinculação. 

Bistane e Barcellar (2009) pensam de modo semelhante ao destacar que “apuração dá trabalho 

e demanda tempo”. A mesma linha de raciocínio vale para Barbeiro e Rangel (2006), ao dizer 

que muitas vezes a meta é simplesmente colocar em tempo recorde mais notícias no ar, alheio 

se elas foram feitas ou não por profissionais mal preparados. 

                Jornalismo esportivo é um campo de conceitos, preconceitos e questionamentos 

desde suas origens. Talvez por isso, algumas instituições de ensino superior do Brasil tenham 

passado a incluí-lo na grade curricular do curso de jornalismo. Apesar de controvérsias, há 

uma unanimidade entre os autores: jornalismo, independente de sua editoria ou meio, deve 

manter sua essência. A cobertura esportiva em seu princípio foi feita com vontade e 

amadorismo. Hoje, apesar de não ser isenta ao desprendimento pessoal, deve-se seguir o 

padrão jornalístico estabelecido. 
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4. JORNALISMO DE REVISTA 

 

A história do jornalismo em revista inicia-se em 1663, na Alemanha, com a 

revista “Erbauliche Monaths - Unterredungen”, que traduzida para a língua portuguesa 

significa “Edificantes Discussões Mensais.” Além dela, surgiram outras revistas que se 

tornaram pioneiras na forma de inserir os artigos de opiniões e cores em suas páginas. De 

acordo com Scalzo (2008), a fórmula foi copiada em todos os países e mais tarde, no final do 

século XIX, a versão foi aperfeiçoada com a evolução da fotografia e da impressão de revista. 

Lustosa (1996) destaca que a revista é geralmente uma reportagem 

descompromissada com o factual, objetivando muito mais uma interpretação dos fatos e 

análise de suas consequências.  

A revista, em suma, produz um texto interpretativo, no qual, ao contrário do que ocorre 

com os jornais e emissoras de rádio e televisão, não há uma preocupação de construção de 

um lide igual ao modelo típico dos veículos que narram fatos relativos aos acontecimentos 

da atualidade (LUSTOSA, 1996, p.103) 

 

Dentre outros atributos peculiares às revistas, Scalzo (2008) destaca que são 

objetos fáceis de carregar e queridos, pois possuem capacidade de construir fortes laços de 

empatia com seu público. Seu texto permite uma relação mais íntima com o leitor, ao tratá-lo 

pela segunda pessoa. Apesar de certa passionalidade, os jornalistas devem escrevê-los de 

maneira com que eles fiquem compreensíveis.  A própria Scalzo (2008) alerta que os 

jornalistas devem ficar atentos à construção das matérias e reportagens, fornecendo para os 

leitores uma linguagem acessível, seja para leigos ou especialistas em determinados assuntos. 
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5. PROJETO EDITORIAL 

 

A linha editorial da Revista Olhar 360 é voltada à Copa do Mundo de 2014 em 

Fortaleza e suas implicações na capital, possibilitando fazer comparativos entre anseios e 

concretizações. E, apesar da publicação possuir um aspecto monotemático (Copa do Mundo), 

as matérias apresentadas conduzem o leitor a abordar pontos interligados com o tema. 

Após a definição de pautas, buscou-se contato com as fontes ligadas diretamente 

ao evento, como órgãos oficiais, iniciativa privada e moradores no caminho de obras da Copa.  

Além disso, contou-se com especialistas e profissionais aptos a falar sobre assuntos 

selecionados. Embora a relutância e a falta de retorno de algumas fontes tenham restringido 

algumas pautas, outras foram incorporadas graças à disponibilidade de pessoas mais solícitas. 

Visando atingir um público heterogêneo, não somente os apaixonados por futebol, 

foi empregada uma linguagem coloquial, clara e objetiva, a fim de atingir o maior número de 

leitores. Esta publicação recebe o nome de Olhar 360, em alusão ao ângulo de 360º, na qual é 

possível visualizar tudo ao redor. Sob esta reflexão, apresentaremos em suas páginas um 

balanço do que já foi feito, o que está acontecendo e o que virá em seguida. 

 

5.1 Projeto gráfico 

 

Considerando que a revista é um veículo que tradicionalmente utiliza recursos 

visuais, a publicação conta com cores que remetem ao tema, fonte tipográfica da “família” 

Aaux Pro, com seus estilos regular, itálico e negrito, boxes, intertítulos e ainda fotos e 

ilustrações condizentes aos textos apresentados, estes, em geral, trazem duas colunas, como 

forma de garantir uma leitura agradável e organização de conteúdo. Segundo Willians (2005), 

se as informações estiverem organizadas, o texto será mais fácil de ler e memorizar. 

      Ainda que o leitor observe a revista superficialmente, ele poderá captar suas 

principais mensagens, pois sua diagramação é limpa e harmoniosa a fim de atrair sua atenção. 

De acordo com Collaro (2009), diagramar é uma técnica que une ciência e arte, utilizando o 

espaço da página, colunas de texto e recursos gráficos como um caminho que deve conduzir a 

percepção do leitor para o objetivo definido nas diretrizes editoriais. Desta forma, seguiram-se 

estas especificações: 
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Formatação da revista 

Gráfica Rápida 

Formato A4 (fechada) e A3 (aberta) 

Revista com 20 páginas, incluindo a capa. Tamanho 29,00 x 20,00 cm 

Capa: Impressão colorida frente/verso em papel couché 40g.  

Miolo: Impressão colorida frente/verso em papel couché 80g.  

Acabamento: Cortar, dobrar e grampear 

 

Distribuição de conteúdo 

Capa: Chamada principal com a imagem de Fortaleza mesclada ao logo da Copa de 2014, 

além de duas chamadas menores. 

Página 2: Fotos e símbolos do evento 

Página 3: Editorial, sumário e expediente 

Página 4: O primeiro colosso 

Página 6: Matéria de capa 

Página 10: Bate-papo & Bate-bola 

Página 12: Copa das Confederações 

Página 14: Ameaça organizada 

Página 17: Acertos & Erros 

Página 18: As charges mais engraçadas da Copa 

Página 19: Contracapa apresentando Zuleco, Mascote da Copa 

Página 20: Imagem do Estádio Castelão  
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6. DIÁRIO DE CAMPO 

 

Considerando o gosto que tenho pela leitura, o prazer em escrever e o 

conhecimento voltado à área jornalística acumulado durante o período de vida acadêmica, 

acreditei que a realização deste trabalho ocorreria de maneira natural e sem preocupações 

demasiadas. Entretanto, uma série de acontecimentos inesperados, em parte devido a minha 

inexperiência e falta de vigilância, acabou transformando um jogo fácil em uma partida de 

vida ou morte contra o tempo. 

Houve perda de dados após um problema no computador, dificuldades em 

conciliar a vida pessoal com outras disciplinas e o próprio trabalho de conclusão do curso, 

além do desafio de encontrar um orientador diante de tantos obstáculos enfrentados. 

As fontes se destacaram tanto de maneira positiva quanto negativa, pois foi 

preciso adequar o meu tempo disponível ao de cada entrevistado. Enquanto algumas 

entrevistas duraram mais de meia hora, outras foram finalizadas em poucos minutos. E, dentre 

dezenas de e-mails enviados, muitos foram sequer respondidos. Vale ressaltar também que 

muitas fontes, principalmente as oficiais, não foram acessíveis, fazendo com que pautas 

fossem substituídas. Por outro lado, conhecidas ou não, surgiram pessoas dispostas a ajudar. 

Algumas delas surpreenderam o pesquisador com a rapidez de suas contribuições. 

               Embora as pautas tivessem sido decididas desde o início da escolha do tema, 

matérias tiveram que ser modificadas em virtude de imprevistos, alterações de datas e 

próprias indefinições por parte de órgãos públicos. E, como A Copa do Mundo em Fortaleza 

não é um assunto “fechado”, bem diferente se o foco em questão fosse qualquer outra edição 

do Mundial de seleções, mudanças foram inevitáveis para deixar o conteúdo atualizado. 

                O fato de o Trabalho de Conclusão de Curso ter como produto final uma revista, 

deu origem a preocupações e conflitos, pois embora a diagramação tivesse minhas ideias, 

havia questões ligadas a regras e a limitação artística e de recursos da pessoa encarregada de 

diagramar o trabalho, apesar de esta ter feito o melhor que podia. Para piorar, uma gráfica 

cuja função era tão somente imprimir a revista, cometeu vários erros, levando a serem feitas 

várias reimpressões, com o tempo de apresentação já no limite.  

          Ao fim de tudo, porém, correções foram feitas e a revista “Olhar 360” tornou-se 

algo literalmente palpável. Fruto de persistência e força de vontade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após enfrentar muitas adversidades surgidas a partir do início deste Trabalho de 

Conclusão de curso, chegamos até aqui como se vencêssemos uma final de campeonato 

conquistada pela determinação. Uma comparação até plausível, se considerarmos que o tema 

envolve futebol, coletividade, disputa e transformações. Acredito que houve de certa forma, 

preliminares e “mata-mata”.  

Superando obstáculos ao longo deste percurso, tornou-se possível apresentar a 

revista Olhar 360, com sua temática e suas particularidades construídas sob o manto do 

jornalismo, proporcionando ao leitor informação e espaço para tirar suas próprias conclusões. 

Afinal, o mundo não é preto e branco, há tons de cinza, e por que não dizer também que 

existem tons de verde, amarelo e azul? 

Com essa perspectiva foram observadas opiniões, relatos e argumentos fornecidos 

por autoridades, moradores e especialistas que tinham alguma relação com o tema. As 

contradições decorrentes da realização da Copa do Mundo de 2014 em nossa sociedade 

sempre será objeto de estudo. Como auxílio para futuras pesquisas, deixo a revista Olhar 360 

como legado. 

Apesar de todas as dificuldades na realização de um projeto como este, ao final 

pudemos colocar em prática todos os ensinamentos adquiridos ao longo do curso de 

jornalismo, tanto na parte de redação das notícias, quanto na diagramação em si.  Mas, ainda 

assim, a concretização deste projeto para o futuro, como uma possível mídia de publicação 

constante, necessita, além de sua venda, da negociação de espaços publicitários.   

Um agradecimento especial a todos os que contribuíram para que este trabalho e 

esta vitória se concretizassem. E que fique a torcida para que a Copa de 2014 deixe muitos 

aspectos positivos como ocorreu nas Olimpíadas realizadas em Barcelona nos anos 90 e não 

que ajude a quebrar financeiramente o País, como aconteceu em 2004 nos Jogos Olímpicos de 

Atenas, na Grécia ou os “elefantes brancos” da África do Sul.   
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