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RESUMO 

 

Este relatório descreve o processo de produção de uma série de reportagens, 

o qual buscou mostrar a estrutura de times em divisões inferiores no futebol 

europeu. O projeto consistiu na apresentação de como times menores estão 

estruturados na Europa, os desafios enfrentados por eles na obtenção de recursos 

para o exercício de suas atividades, bem como a estrutura que oferecem aos 

profissionais, como jogadores, comissão técnica etc. Além disso os times 

analisados fazem parte de causas sociais para ajudar no combate da pandemia. 

Este trabalho evidenciou como está a infraestrutura de times de menor expressão 

na Europa, trazendo um panorama de como se comporta a cultura europeia no 

futebol. Toda esta análise é feita na plataforma online Youtube, cujo apresenta 

entrevistas com treinadores, jogadores, presidentes e fundadores de clubes. 

Ademais o projeto está repleto de imagens e vídeos coletados a partir dos 

fornecimentos dos times entrevistados neste projeto, a fim de embasar seu 

conteúdo, complementar explicações e mostrar exemplos referentes ao futebol 

europeu. Os resultados foram alcançados desde o início de projeto, que foi 

apresentar a estrutura de times em divisões inferiores na Europa. Por fim, 

desenvolver um conteúdo audiovisual foi um processo divertido e instigante, mas 

ao mesmo tempo desafiador. 

 
Palavras-chave: Estrutura de times em divisões inferiores na Europa. Times de 
menor expressão. Esporte. Série de reportagens.  
  



 

ABSTRACT 
 

This report requires the production process of a series of reports, which 

sought to show the structure of teams in lower divisions in European football. The 

project consists of the presentation of how smaller teams are structured in Europe, 

the challenges faced by them in obtaining resources for the exercise of their 

activities, as well as a structure that offers professionals, such as players, coaching 

staff, etc. In addition, times are part of social causes to help fight the pandemic. This 

work showed how is an infrastructure of times of lesser expression in Europe, 

bringing an overview of how the European culture in football behaves. All of this 

analysis is done on the YouTube online platform, which features coaches, players, 

presidents and club founders. In addition, the project is full of images and videos 

collected from the supplies of the times interviewed in this project, in order to support 

its content, complementary explanations and show examples referring to European 

football. The results have been achieved since the beginning of the project, which 

was to present a team structure in lower divisions in Europe. Finally, develop 

audiovisual content for a fun and thought-provoking process, but at the same time 

challenging. 

 
Keywords: Team structure in lower divisions in Europe. Smaller teams. Sport. Report 
series 
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INTRODUÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso embasa a realização de uma série de 

reportagens sobre a estrutura de times em divisões inferiores no futebol europeu. 

O futebol é o esporte mais conhecido e praticado no mundo, com diversos 

adeptos ao redor do globo. O futebol como conhecemos foi criado no ano de 1863 

na Inglaterra, mas é importante dizer que antes desta data já havia uma prática 

parecida com o futebol, porém podia se jogar com as mãos e os pés e não havia 

regras como tiro de meta quando a bola saía do campo e não havia faltas. Segundo 

Travisan (2019) “Era comum a confusão entre o futebol e o rugby “. Diante desse 

cenário Ebenezer Cobb Morley (um dos fundadores da entidade Football 

Association) criou em 1863, 13 das 17 regras que regem o futebol nos dias de hoje. 

Por isso credita-se a data de 1863 como o ano de criação do futebol moderno.  

Como dito o futebol já era praticado mesmo antes das regras definidas por 

Ebenezer, como prova disso devemos olhar para o Sheffield Football Club 

considerado o primeiro clube de futebol da história, o clube da cidade de mesmo 

nome foi criado no ano de 1857, outro clube de grande importância para o mundo 

foi o time londrino Corinthian Football Club, posteriormente renomeado para 

Corinthian-Casuals Football Club, no documentário Brothers in Football fica claro 

como este clube foi de grande importância; pois realizou diversas excursões pela 

Europa, África e ao Continente Americano apresentando o futebol com as regras 

inglesas ajudando na sua popularização 

Como mencionado no livro “A história do Futebol para quem tem pressa” ao 

passar das décadas o esporte foi se popularizando em todo o mundo inclusive no 

Brasil com o pai do futebol brasileiro Charles Miller. E o que era um esporte amador 

aos poucos se tornou um esporte profissional que gera milhões em contratações, 

transmissões e ingressos. Mas há o outro lado desta moeda, times como Sheffield 

FC e Corinthian-Casuals FC mesmo com sua importância notável no futebol 

acabaram esquecidos por não terem dinheiro o suficiente para se manter e contratar 

jogadores de ponta, e isso é um problema cada vez mais grave no futebol, pois cada 
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vez mais existe um abismo entre times ricos e times de divisões inferiores tornando 

muitas vezes a prática desse esporte cara demais e muitos clubes são obrigados a 

fecharem suas portas.  

Considerando esses aspectos, o trabalho procurou abordar como se 

encontram times em divisões inferiores no futebol Europeu, como se estruturam, 

além de evidenciar quais suas expectativas para o futuro.  

A partir deste estudo, a pergunta-problema respondida neste trabalho é: 

Como  uma série de reportagens audiovisuais pode ilustrar como é a estrutura de 

times em divisões inferiores no futebol europeu? 

O objetivo central foi realizar entrevistas com diferentes times que se 

encontram no continente europeu e como se encontra a infraestrutura de clubes 

que não estão em grandes ligas e que não recebem espaço o suficiente em 

veículos jornalísticos para conseguirem se promover, como times da quinta a 

décima divisão da Inglaterra. 

Quanto aos objetivos secundários, se destacam: entender como estas 

equipes conseguem reter patrocínios, quais os desafios enfrentados por eles no 

dia a dia do futebol; contextualizar as suas histórias e a importância delas para 

cada um deles, especificamente; entender como a pandemia afetou os clubes em 

relação a renda e patrocínios; compreender como cada equipe se caracteriza 

tendo em vista a história de cada uma.  

A justificativa para a realização desse trabalho se dá pela importância de 

dar espaço para que times de menor expressão para que tenham a possibilidade 

de serem mostrados e conhecidos. Evidencia-los permite com que nós saibamos 

quais são suas principais dificuldades, forças e principalmente conhecer suas 

histórias. O trabalho procurou conscientizar e população e os veículos 

jornalísticos sobre a responsabilidade que os jornalistas e o jornalismo têm para 

com times em divisões inferiores dando o devido espaço a eles, não só 

englobando grandes clubes em suas produções. Estes também sujeitas a novas 

modificações diante do cenário de pandemia em que vivemos e que vem 

transformando as relações futebolísticas. 
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Reconhecendo a necessidade de dar visibilidade aos times de menor 

expressão, a série de reportagens audiovisuais produzida se destaca como 

formato ideal para tal finalidade.                      A televisão e o meio digital permitem, por meio 

da imagem e do som, a imersão do espectador no tema tratado, compreendendo 

a realidade oposta ou se identificando com ela. 

 

1. Referencial Teórico 

1.1. Times de divisões inferiores  

 

Cada país tem seu próprio campeonato e suas ligas inferiores, no geral quase 

todos os países do mundo possuem quadro divisões principais. E atualmente é 

comum vermos times que fizeram sucesso no século passado em divisões menores 

em seu respectivo país. Um dos casos mais famosos que temos conhecimento 

atualmente é o do time Sunderland AFC, seis vezes campeão inglês (1891–92, 

1892–93, 1894–95, 1901–02, 1912–13 e 1935–36), após cair para a segunda 

divisão na Inglaterra na temporada de 2016-17 o clube entrou em uma grande crise. 

Segundo Hunter (2019) jornalista inglês, ao cair para a segunda divisão o clube se 

viu em uma situação complicada e nova, diversos de seus patrocinadores e 

jogadores o deixaram pois o time já não era considerado uma boa vitrine no futebol, 

ainda de acordo com Hunter ao perder seus principais investidores e jogadores o 

clube não resistiu à pressão e acabou caindo para a terceira divisão inglesa, pois 

os altos valores das principais divisões do futebol moderno são muito grandes para 

times com poucos investimentos.  

Com tudo há casos contrários, outro clube inglês que se destaca atualmente 

é o Salford City que disputa a quarta divisão do país. Este time tem uma história de 

sucesso em relação a investimentos, de acordo com Guedes (2019), “O clube foi 

fundado em 1940, porém só obteve notoriedade 74 anos depois, pois em 2014 o 

presidente Dave Russell foi procurado pelos ex-jogadores Nick Butt, Ryan Giggs, 

os irmãos Gary Neville e Phil Neville, Paul Scholes e David Beckham, todos ex-

companheiros e atletas do Manchester United. Este grupo de ex-atletas formam o 
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chamado “Class of 92”, o sexteto mais famoso e bem-sucedido da história do futebol 

inglês e internacional. A proposta era simples: investir no clube junto com o bilionário 

cingapuriano e dono do time espanhol Valencia CF, Peter Lim”. (micheals, 2019, 

online) 

Casos como os de Sunderland e Salford só ajudam a entender o quão refém 

os clubes na atualidade são dos grandes investimentos, pois são eles quem 

determinam o sucesso de um time de futebol atual. Afinal mesmo se um time tivesse 

ótimos jogadores mais estivesse sem dinheiro teria que vender seu elenco para 

conseguir mais recursos, porém poderia logo sucumbir e cair de divisão agravando 

sua situação financeira e refletindo dentro de campo.  

 

1.2. O patrocínio no futebol  

 Como citado acima, o patrocínio no mundo do futebol é de extrema 

importância para times do mundo inteiro. É através deste artificio que os clubes 

ganham a maioria de sua verba para sobreviverem. Segundo Pessoa (2020), “Esse 

modelo de financiamento é uma forma de investimento que as empresas fazem nos 

clubes ou em eventos esportivos com o objetivo de alcançar determinado público. 

Por meio do patrocínio, o clube recebe um valor financeiro em troca da 

representação da marca”.  

Com o aporte de um patrocinador o time pode obter recursos para que 

consiga custear sua participação em eventos esportivos além de ter um aumento 

em seu reconhecimento. Por outro lado, a empresa que fornece o patrocínio tem 

sua imagem melhorada, ganha mais a simpatia do clube e, consequentemente, 

espaço do mercado. Segundo a advogada maria Pessoa é muito vantajoso ter um 

patrocínio.  

Com o suporte financeiros dos patrocinadores, é possível ter acesso aos 
itens essenciais para um bom desempenho — como suplementos, 
roupas e calçados específicos, alimentação especializada, tratamentos 
médicos, entre outros. Além disso, o patrocínio também atende aos 
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gastos relacionados às competições, como passagens, hospedagens e 
taxas de inscrições. (Pessoa, 2020) 

 

Com isso fica evidente a importância que o patrocinador tem dentro de 

clube de futebol, pois ele é o responsável por ser a principal receita de um clube. 

Ajudando assim com que o clube se mantenha em competições de elite e que 

consiga fazer contratações de relevância em detrimento de conseguir se fortalecer 

e ser mais competitivo. Sem este recurso muitos times sucumbem a dívidas com 

jogadores, e outros serviços. 

 

 

1.3.  Série de reportagens   

Pode-se afirmar que a série de reportagens é um formato jornalístico de 

aprofundamento da notícia. Esta, que se submete à velocidade das informações do 

mundo pós-moderno onde vivemos, não dá espaço suficiente para uma apuração 

intensa ou o reconhecimento necessário sobre a relevância do que será noticiado. 

Segundo Canellas (2008), "um fato ganha força jornalística quando se aproxima da 

especificidade, quando revela características somente suas, quando está imbuído 

de singularidade", exercício que consegue ser realizado através da grande 

reportagem. O jornalista Jorge Kanehide Ijuim resume o papel da reportagem da 

seguinte forma: 

 

Ao aceitar que o fazer jornalístico contribui para a construção social da 

realidade, o presente estudo vislumbra a possibilidade do jornalista 
conseguir suplantar o “efêmero e o circunstancial” e chegar ao “essencial 
humano”: ir além do “urgente” para atingir o “importante” – ao se apropriar 
de alguns recursos da literatura para “criar, dar vida, à sua obra” (narrativa 
jornalística). (IJUIM, 2014, p.5). 

 

Como citado por Clara Manuela Araújo Teixeira (2009), Jean-Jacques 

Jespers (1998) aponta quatro principais tipos de reportagem: a de atualidade, o 

inquérito, o documentário de criação e a grande reportagem. Sobre esta última, ele 

afirma que a reportagem tem duas principais características: a de ser tópica – 

concentrando a atenção sobre uma situação, um fenômeno ou um determinado 
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acontecimento – e intensiva, tratando os assuntos em profundidade e abordando 

suas várias facetas. 

Além de permitir a seleção de um fato específico e proporcionar a 

compreensão integral do que está sendo exposto, Jespers acrescenta que: 

 

A elaboração da mensagem potencial consiste em agrupar fontes 
congruentes (textos, testemunhos, imagens) e notícias, selecioná-las, 
analisá-las e estruturá-las para criar uma nova mensagem destinada a ser 
transformada e transmitida ao público. (JESPERS 1998., pp.167-173, apud 
TEIXEIRA, 2009) 

 

Neste sentido se destaca a reportagem televisiva que, segundo o autor, 

recorre essencialmente à imagem, capaz de facilmente sensibilizar o público e 

chamar sua atenção para um tema. 

Orlandi (2010) evidencia o valor da análise do discurso e da preocupação 

com o processo de propagação da mensagem. 

 

Desse modo, diremos que não se trata de transmissão de informação 

apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos 
e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um complexo 
processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e não 
meramente transmissão de informação. (ORLANDI, 2010). 

 

 

O linguista francês Patrick Charaudeau (2010), também destaca a 

importância do meio pelo qual a mensagem é transmitida, ressaltando que cada 

dispositivo formata a informação de maneira única, atribuindo a cada uma delas um 

sentido específico. Citando Charaudeau, Lysiane Hargreaves Munhoz (2017) afirma 

sobre a reportagem para televisão que: 

 

É o tipo de material, como diz Charaudeau, que toma corpo e se 

manifesta, é a maneira como a mensagem é codificada: voz, imagem, 
palavra, ícone. A televisão é imagem e fala, não é apenas o visual, mas 
ambas em uma “solidariedade tal, que não se saberia dizer de qual das 
duas depende a estruturação do sentido” (MUNHOZ, 2017). 
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Não obstante, Munhoz (2017) cita Charaudeau (2010, p.109) destacando 

seus conceitos de que a imagem provoca três tipos de efeitos: o de realidade ou 

designação; o de ficção ou figuração; e o de verdade ou visualização, tornando 

visível o que era invisível ao olho nu. 

Além disso, Munhoz (2017) também cita Wolton (1996), afirmando que, 

diferentemente do cinema, a televisão permite uma variedade ainda maior de 

gêneros e um maior volume de imagens, ressaltando que "o caráter maciço de 

recepção também modifica as variantes da interpretação pelo telespectador" 

(WOLTON, 1996, apud MUNHOZ, 2017). Sendo assim, o meio televisivo permite 

que sejam evocados diversos sentidos do espectador, produzindo ainda mais 

envolvimento com o fenômeno que está sendo transmitido. 

Considerando esses princípios, o gênero série de reportagens audiovisuais 

foi escolhido por possibilitar uma perspectiva multissensorial do tema estudado 

relacionando essa concepção com o processo imersivo pelo qual os estrangeiros 

passam, que também comporta múltiplas sensações. O produto permite a 

visualização viva de diversos aspectos da cultura brasileira e características físicas 

dos imigrantes, explorando cores, vestimentas, gestos, reações e costumes no 

geral. Além disso, o áudio proporciona o contato entre a língua portuguesa dos 

espectadores e a língua falada por cada uma das nacionalidades, compreendendo 

também o processo de fusão entre elas. 

 

1.4. O esporte e sua importância social 

Para Maluly (2017), o esporte possui um grande valor no campo da 

socialização e da reprodução cultural. Um dos principais aspectos do esporte é seu 

poder de transformar a realidade e resgatar a cidadania. Em algumas sociedades 

antigas as práticas esportivas eram amplamente incentivadas.  

Nas guerras, a participação era precedida de tristeza, inquietação e medo. 
Mas o confronto nos estádios gerava disciplina, método, respeito e alegre 
expectativa. As competições esportivas, talvez por isso, eram muito 
prestigiadas entre os helenos, e existiram desde tempos remotos. 
(GODOY, 1996, p. 26, apud, SOUZA, 2006, p. 12). 
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O jornalismo observando o alcance que o esporte foi possuindo e o crescente 

interesse que as pessoas tinham por ele, começou a divulgá-lo incorporando-o em 

sua programação. O alcance da televisão, especialmente o telejornalismo é notável 

quando constatado que muitos lares no Brasil não possuem geladeira, mas a TV 

sempre se encontra. Noticiários televisivos tem um grande espaço na rotina das 

pessoas e um papel significativo na construção da realidade.  

Para Orlando Duarte (2004) Atualmente o esporte é altamente disputado 

entre os canais de televisão em nosso país, mais ainda sim a TV Globo possui um 

grande monopólio nas transmissões esportivas no Brasil, ao se dar o trabalho de 

comprar a maioria dos direitos de transmissões das mais diversas competições fica 

evidente a importância que o esporte conquistou. O telespectador pode 

acompanhar um saque de voleibol em Cuba, assistir um velocista quebrar o recorde 

em uma corrida de 100m nos Estados Unidos, “saltar” junto com Daiane dos Santos, 

torcer e sofrer pelos seus times de futebol no Brasil, ou seja, fazer parte do mundo 

dos esportes.  

Maluly (2017) menciona em seu livro “Jornalismo esportivo: Princípios e 

técnicas” que para uma comunicação eficiente na área do jornalismo esportivo o 

futebol deve ser a “base da pirâmide” das coberturas esportivas, pois é o esporte 

que mais pode se identificar o comportamento social e as diferenças entre as 

pessoas, seguido por esportes midiáticos, aqueles que têm grande patrocínio ou 

audiência, como vôlei, o basquete, o automobilismo, os esportes olímpicos e 

esportes ligados à Europa e aos Estados Unidos em geral; depois, outras 

modalidades esportivas, como badminton e ciclismo; em seguida, atividades físicas 

e esportivas mais ligadas ao lazer e ao cotidiano; por fim, as mensagens esportivas, 

relacionadas ás áreas da educação, saúde e cidade.  
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2. Desenvolvimento da Peça 

2.1. Definição do tema   

No início do ano letivo, em 2020, eu pensei nas mais diversas pautas para 

meu tema de TCC. Nas aulas de Projetos no sexto semestre, decidi produzir uma 

web reportagem sobre a Fórmula 1 e sua cobertura na mídia moderna. 

Familiarizado com o esporte automobilístico acreditei, que seria relevante tratar do 

assunto. 

No meio de março, em decorrência da pandemia da Covid-19, as coisas 

mudaram, e meu tema também sofreu mudanças. Diante da quarentena o 

campeonato mundial de Fórmula 1 havia sido cancelado, dificultando assim a 

execução do meu projeto. Em junho de 2020 estreei um quadro no programa 

Arquibancada Mack; programa de esportes da Rádio Mackenzie; chamado, O LADO 

B. Com o intuito de mostrar a estrutura de times em divisões inferiores no futebol 

europeu.  

Após conseguir uma entrevista e muito conteúdo com o time alemão Black 

Forest, percebi o quão diferente era a organização e estrutura de times pequenos e 

amadores na Europa. Após o primeiro episódio ir ao ar um time português fez 

contato comigo querendo que eu produzisse um conteúdo parecido com o que eu 

havia realizado com o time alemão. O objetivo seria mostrar suas instalações e 

assim promover o nome do clube no Brasil.  

Diante disso percebi a importância de expor como é a estrutura e as 

condições de times em divisões inferiores na Europa. Com o meu interesse em 

futebol e pela profissão jornalística no esporte, tive a vontade de unir os dois 

interesses e produzir um produto audiovisual sobre o tema.     
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2.1.2. Definição da peça  

A peça jornalística passou por uma grande mudança. Inicialmente no 

primeiro tema, eu desejava realizar uma web reportagem com diversas 

personalidades brasileiras que se encontravam ou que foram do mundo da Fórmula 

1. Mas com a chegada da pandemia meu tema se tornou inviável pois com o 

campeonato mundial paralisado, eu não poderia realizar minhas ideias.  

Após estrear meu quadro no programa Arquibancada Mack; programa de 

esportes da Rádio Mackenzie, vi o potencial que aquele conteúdo possuía para um 

eventual Trabalho de Conclusão de Curso. Então decidi abordar o tema da estrutura 

de times pequenos na Europa. No início, junto a Professora Lenize Villaça, escolhi 

o desenvolvimento de um site que englobaria reportagem escrita, podcasts e 

vídeos. 

Com a saída da Professora Lenize Villaça, fui apresentado a meu novo 

orientador, o Professor Vanderlei Dias de Souza. Após apresentar minha ideia o 

professor me orientou a realizar uma série de reportagens para que eu tivesse a 

oportunidade de mostrar a realidades destes clubes em um formato audiovisual.  

 

2.2. Desenvolvimento 

2.2.1. Fontes, entrevistas e coleta de materiais    

Minha ideia inicial era realizar entrevistas com times da segunda há quarta 

divisão da Inglaterra, focando assim no futebol inglês. Mas após mandar diversos 

e-mails, mensagens por Instagram e Facebook e não receber repostas de times 

destas divisões, decidi por tentar contato com times da quinta a decima divisão 

inglesa. 

Após três dias contactando os mais diversos times nas divisões variadas, 

obtive a respostas do torcedor David Foy. Ele possui uma página no Instagram 

dedicada a seu time de coração, o Halifax Town FC, que disputa a quinta divisão na 
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Inglaterra. Após um breve contato, David se dispôs a me ajudar com minha matéria. 

Combinamos que ele me enviaria um total de nove vídeos respondendo perguntas 

que julguei pertinente. Além disso com a melhora da situação pandêmica na 

Inglaterra ele também me cedeu um vídeo onde realizou um passeio por dentro do 

estádio de seu time.  

 Após o contado com David comecei a realizar pesquisas em busca de times 

de menor expressão na Europa, até encontrar o time alemão, Black Forest FC. 

Entrei em contato via Instagram e em apenas duas horas o dono do time Fabian 

Schettler me respondeu, sinalizando concordar em produzir um conteúdo 

audiovisual. Para que a reportagem ficasse mais completa ele chamou um dos 

jogadores do seu clube, o zagueiro e capitão Marcel Viereck. Assim como com o 

primeiro entrevistado, enviei nove perguntas a serem respondidas. Para minha 

grata surpresa Fabian havia me enviado por e-mail um total de vinte vídeos, entre 

eles as respostas, e mais onze imagens. Conseguindo assim um vasto material para 

a execução da minha reportagem.  

A terceira e última equipe a me responder foi o time da sétima divisão da 

Inglaterra, o FC United of Manchester. Através de um e-mail expliquei minhas 

intenções e após três semanas recebi um retorno positivo do presidente do clube 

Adrian Seddon. Ele por sua vez gravou um total de dezessete vídeos e os envio 

através do WhatsApp, explicando a história de seu clube além de fazer um passeio 

pelo estádio do time. Adrian também possibilitou minha entrevista com o treinador 

do time Neil Reynolds, que me concedeu uma entrevista via plataforma StreamYard. 

 
2.2.2 Estrutura da série de reportagens  

A estrutura da série de reportagens segue os moldes de reportagens 

especiais comumente vistas em veículos jornalísticos audiovisuais. Uma série de 

reportagens precisa ser interessante para que está assistindo e passar de forma 

clara e concisa.  O conteúdo precisa ser bem apresentado para o entendimento de 
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quem assiste. Os vídeos foram concebidos através da ferramenta de edição Adobe 

Premiere Pro. 

Optei por dividir a série de reportagens em três episódios, dando espaço para 

cada time individualmente. No primeiro episódio é apresentado o time FC United of 

Manchester, nele apresentei os vídeos enviados pelo presidente Adrian Seddon, 

explicando a história do clube e apresentando o estádio do time em detalhes. Na 

segunda parte exibi minha entrevista com o técnico Neil Reynolds, que me explicou 

como ele se tornou treinador e como e quando chegou ao FC United of Manchester. 

Em meu segundo episódio apresento o torcedor do time Halifax Town FC, 

David Foy. Neste segundo vídeo decidi apresentar o olhar de um torcedor 

extremamente engajado com seu clube, ele me apresentou a história e diversas 

curiosidades sobre seu clube. Assim como o primeiro episódio temos uma volta pelo 

estádio The Shay, onde David apresenta fatos históricos e uma descoberta que 

havia feito a pouco tempo no terreno do estádio.  

Por fim no último episódio da série de reportagens mostro o clube amador da 

Alemanha, Black Forest FC. Neste vídeo os entrevistados Marcel Viereck e Fabian 

Schettler, contam os motivos pelos quais o time prefere se manter no futebol amador 

e não iniciar em competições profissionais. Também comentam a respeito de seus 

planos para o futuro, e quais planos foram interrompidos pela pandemia da Covid-

19.  

 

2.3. Finalização (pós-produção) 

Ao optar pelo meu tema observei que nenhum conteúdo de mesma categoria 

havia sido produzido por alunos no curso de Jornalismo, sendo assim vi a 

oportunidade de fazer algo inédito dentro dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Ao se falar de esporte muitas vezes os times de menor expressão ficam sem 

destaques para suas histórias e curiosidades, tornando muitas vezes os memos 

desconhecidos dos fãs de futebol.  
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Após compreender a ideia de diversos estudiosos de futebol presente neste 

relatório, entendi a importância de se dar valor as equipes em divisões inferiores, 

pois assim como equipes conhecidas elas possuem histórias relevantes para o meio 

futebolístico, muitas vezes moldando a estrutura de cidades e as ajudando de forma 

econômica, cultural e turística. Sendo assim o contato com times de diferentes 

culturas agregou novas perspectivas tanto na vida pessoal como na profissional. 

Tratar do esporte é sempre importante por é uma poderosa ferramenta 

cultural e de ajuda para as pessoas de diferentes cantos do mundo. Com o esporte 

aprendemos valores como, companheirismo, trabalho em equipe, sermos 

competitivos de forma saudável, aceitar de forma ponderada as derrotas que 

sofremos. Com isso o esporte é uma ferramenta importante para moldar o indivíduo 

que está inserido neste ambiente.  

O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curdo me ajudou a 

compreender a importância de os veículos jornalísticos darem um espaço devido a 

times em divisões inferiores. Pois podemos encontrar histórias de extrema 

importância para a sociedade e o mundo esportivo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Produzir uma série de reportagens sobre times em divisões inferiores na 

Europa foi uma jornada de criativa e interessante, mas ao mesmo tempo desafiador. 

A cada pesquisa descobria algo novo e que me instigava a continuar com meu tema, 

além de ter contato com diferentes culturas o que certamente agregou muito para 

minha vida pessoal e profissional.  

Ao me relacionar com times de outros países fui forçado também a usar 

recursos de extrema importância para o jornalista, como o uso do inglês, para 

realizar os primeiros contatos, conversas e as entrevistas. Esse tipo de exigência 

ajudou a me desenvolver na língua e a compreender a cultura inglesa e alemã. 
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Assim sendo mais fácil de compreender a interação que recebi de cada um dos 

contatos com quem conversei.  

Falar de futebol pode parecer fácil, mas ao optar por falar de times 

“desconhecidos” o trabalho se mostrou desafiador, pois a obtenção de materiais e 

informações a respeito desses times se mostrou difícil por não estarem em 

evidência nos veículos jornalístico convencionais de seus respectivos países. Com 

isso a pesquisa por informações pertinentes e relevantes se mostrou difícil, porém 

ao procurar com cuidado foi possível perceber que veículos alternativos tratavam 

do assunto.  

Outro fator de relevância que me deparei foi a responsabilidade de 

apresentar esses times em outro país, afinal o os três clubes entrevistados nunca 

haviam recebido atenção internacional. Ser o primeiro a fazer isso revelou uma 

responsabilidade de alto nível. Este fato sem dúvida me ajudou a entender a 

responsabilidade do jornalista com a veracidade dos fatos e em apresentar um 

conteúdo condizente com a realidade, para que assim nenhuma das partes saísse 

prejudica no processo.  

Mas, afinal, eu consegui apresentar o resultado tão esperado deste projeto? 

Sim, creio ter alcançado o resultado. As pesquisas, as apurações para a minha série 

de reportagens e a construção dos vídeos sim. Foi uma experiencia muito 

satisfatório que responde aos principais questionamentos. Os resultados foram 

alcançados desde o início do projeto, que foi mostra a estrutura de times em 

divisões inferiores na Europa.  

Para a pergunta problema, a série de reportagens se mostrou uma 

ferramenta certa para o tipo de conteúdo desenvolvido, por sua flexibilidade em 

trabalhar das mais diversas formas, o modelo adotado favoreceu meu tema. Julgo 

que a realização de um site, como era minha ideia inicial, não seria viável para o 

tema proposto. Na série de reportagens foi possível explorar um conteúdo 

audiovisual que permitiu expor com mais clareza o tema. Sendo mais compreensível 

para todos e dando a possibilidade de mostrar realidades fora do Brasil com mais 
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clareza. Crio que ao exibir fotos, entrevistas e vídeos possibilitou abranger 100% do 

meu conteúdo e apresentar um trabalho mais enriquecedor.  

A metodologia de pesquisa me ajudou a compreender os mais diferentes 

aspectos de uma série de reportagens e do esporte. Por meio de matérias, 

reportagens e alguns dados pude formular os desenvolvimentos dos meus vídeos. 

Para as leituras complementares no Referencial Teórico senti um pouco de 

dificuldades em buscar leituras relacionadas a meu tema, levando em conta a 

escassez de informações sobre times em divisões inferiores na Europa.  

Já para escrever a respeito do esporte e sua importância social pude 

perceber uma maior facilidade pois há diversos livros, teóricos e jornalistas que 

tratam do assunto em questão. Assim sendo tive dificuldade apenas em filtrar e 

escolher entre os diferentes livros e teóricos do assunto. Todas as leituras 

realizadas neste projeto foram muito esclarecedoras, o que fortaleceu as 

explicações de todos os contextos, tanto no relatório, como na série de reportagens, 

sendo assim, mais uma vez alcancei os resultados impostos.  

Em relação as entrevistas, eu considerei as fontes, Adrian Seddon, Neil 

Reynolds, David Foy, Fabian Schettler e Marcel Viereck como peças-chaves para o 

projeto. Os cinco foram de fundamental importância para discutir sobre seus times. 

Contudo gostaria de ter conseguido conversar com um representante do time Forest 

Green pois teria sedo essencial para a realização do projeto, mas não foi possível. 

As demais fontes enriqueceram meu trabalho com ótimos conteúdos 

disponibilizados e entrevistas esclarecedoras. 

As contribuições que este Trabalho de Conclusão de Curso me ofereceu 

foram as vantagens de ter contato com times de outros países, além de aprender a 

importância de os veículos de comunicação darem o devido espaço a times de 

menor expressão. Também foi de fundamental importância no meu 

desenvolvimento como jornalista, visto que tive de conceber perguntas e conduzir 

entrevistas a fim de extrair o máximo de informações para meu projeto
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ANEXOS: 

ANEXO I -  Comentaristas avaliam impacto de investimentos em times 

menores do futebol europeu  

https://olharesdomundo.wordpress.com/2019/11/04/comentaristas-

avaliam-impacto-de-investimentos-em-times-menores-do-futebol-europeu/ 

 

 

ANEXO II - A estrutura de um clube amador na Alemanha 

https://www.youtube.com/watch?v=0WM6rzQV9lQ&t=3s 

 

 

https://olharesdomundo.wordpress.com/2019/11/04/comentaristas-avaliam-impacto-de-investimentos-em-times-menores-do-futebol-europeu/
https://olharesdomundo.wordpress.com/2019/11/04/comentaristas-avaliam-impacto-de-investimentos-em-times-menores-do-futebol-europeu/
https://olharesdomundo.wordpress.com/2019/11/04/comentaristas-avaliam-impacto-de-investimentos-em-times-menores-do-futebol-europeu/
https://olharesdomundo.wordpress.com/2019/11/04/comentaristas-avaliam-impacto-de-investimentos-em-times-menores-do-futebol-europeu/
https://www.youtube.com/watch?v=0WM6rzQV9lQ&t=3s
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ANEXO III - A ESTRUTURA DE UM CLUBE DA 5ª DIVISÃO INGLESA! - FC 

HALIFAX TOWN 

https://www.youtube.com/watch?v=9PAe8D2kZgs&list=PLMpKnpBi-

ZKTDwtp3p1ykVNXwn1XBNE9u&index=2 

 

 

ANEXO IV - The Non-League Paper 

https://www.thenonleaguefootballpaper.com/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PAe8D2kZgs&list=PLMpKnpBi-ZKTDwtp3p1ykVNXwn1XBNE9u&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=9PAe8D2kZgs&list=PLMpKnpBi-ZKTDwtp3p1ykVNXwn1XBNE9u&index=2
https://www.thenonleaguefootballpaper.com/
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ANEXO V – FC United of Manchester setting example for the rest of football to 
follow in coronavirus crisis 

https://www.independent.co.uk/sport/football/news/fc-united-manchester-
coronavirus-news-latest-non-league-national-league-a9426186.html 

 

 

ANEXO VI - The football club turned food hub in need of donations to continue 
helping the most vulnerable in their community. @FCUnitedMcr are using their 
stadium to send out vital supplies during lockdown and have seen demand for 

parcels more than double.  

https://twitter.com/GranadaReports/status/1255066951304597504 

 

 

https://www.independent.co.uk/sport/football/news/fc-united-manchester-coronavirus-news-latest-non-league-national-league-a9426186.html
https://www.independent.co.uk/sport/football/news/fc-united-manchester-coronavirus-news-latest-non-league-national-league-a9426186.html
https://twitter.com/GranadaReports/status/1255066951304597504
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ANEXO VII - FC United of Manchester: The story of their most famous FA Cup 
night 

https://www.bbc.com/sport/av/football/54849692 

 

 

APÊNDICES  

APÊNDICE I – Autorização Adrian Seddon 

 

Autorização Adrian 

Seddon.ogg
 

 

APÊNDICE II – Contato com Adrian Seddon via Gmail 

 

 

https://www.bbc.com/sport/av/football/54849692
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APÊNDICE III - Neil Reynolds 

Autorização Neil 

Reynolds.ogg
 

 

APÊNDICE IV – Contato com o treinador Neil Raynolds 

 

 

APÊNDICE V – Contato David Foy 
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APÊNDICE VI – Contato Fabian Schettler 

 


