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RESUMO 

 

A pesquisa busca entender como os elementos sociais e culturais são destacados nas 

reportagens produzidas para o programa Expresso do Esporte, do canal SporTV. O programa 

está no ar desde 2004, com produção e apresentação do jornalista Décio Lopes. A ênfase da 

pesquisa está nas atividades esportivas como expressão cultural das sociedades em questão, 

ou seja, dos países nos quais as reportagens são ambientadas e contextualizadas. Identidade 

cultural e representação social são pontos que serão analisados nesta pesquisa. A investigação 

terá como objeto de estudo as reportagens específicas com atletas do futebol. Serão 

selecionadas quatro reportagens que atendam aos pré-requisitos definidos pelo pesquisador. A 

técnica metodológica escolhida é a análise de conteúdo (AC). Entre os autores que embasam 

o estudo, destacamos Silva, Helal, Gastaldo, Lima e Bardin, entre outros. O estudo busca 

identificar as técnicas e elementos utilizados pelo repórter para representar a cultura do local 

(país, cidade) onde a reportagem é realizada. Ao analisarmos texto e imagens, queremos 

entender que símbolos são utilizados para construir esta representação cultural, bem como 

identificarmos as principais diferenças culturais apresentadas nas reportagens.  

 

Palavras-chave: representação cultural; jornalismo esportivo; futebol; telejornalismo. 

 

ABSTRACT 

 

The research seeks to understand how social and cultural elements are highlighted in the 

reports produced for the program of Sports Express, channel SporTV. The program is in the 

air since 2004, with production and presentation of the journalist Decio Lopes. The research 

emphasis is in sports as a cultural expression of the societies in question, ie the countries in 

which the reports are acclimated and contextualized. Cultural identity and social 

representation are points that will be analyzed in this study. The investigation shall be the 

object of study reports specific to soccer athletes. Four stories will be selected that meet the 

prerequisites set by the researcher. The technique chosen methodology is content analysis 

(CA). Among the authors that support the study, we highlight Silva, Helal, Gastaldo, Lima 

and Bardin, among others. The study seeks to identify the techniques and elements used by 

the reporter to represent the culture of the place (country, city) where the story takes place. 

Analyzing text and images, we understand that symbols are used to build this cultural 

representation, as well as identify the major cultural differences presented in the reports.  

 

 

Keywords: cultural representation; sports journalism; football; TV journalism. 
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INTRODUÇÃO 

    

  Este Trabalho Final de Graduação (TFG) visa analisar os depoimentos de atletas e 

textos do jornalista  nas reportagens do programa televisivo Expresso do Esporte, do canal de 

televisão a cabo SporTV, do Rio de Janeiro, produzido pela produtora Maria TV, do jornalista 

Décio Lopes e que remete à representação e identidade cultural do jogador de futebol 

brasileiro que atua na Europa. 

  Realizamos uma pesquisa sobre a televisão e seu poder de proporcionar aos 

espectadores identificação, bem como a representação, tendo como base de estudo reportagens 

esportivas relacionadas ao futebol na TV. Procuramos descobrir de que forma os atletas 

relatam essas diferenças e a identificação, e como o jornalista transmite estes dados em quatro 

reportagens do programa Expresso do Esporte. 

  Os objetivos dessa pesquisa consistem em identificar os elementos utilizados pelo 

repórter para representar a cultura do local (país, cidade) onde a reportagem é realizada. Para 

tanto, analisamos o texto de modo a entender que símbolos são utilizados para construir esta 

representação. Identificamos as principais diferenças culturais representadas pela reportagem 

e estudamos o modo como a mídia atua na construção de representações culturais, a partir das 

falas dos atletas e texto das reportagens. 

  A escolha do tema se deu pelo interesse do pesquisador em futebol e no 

entendimento do esporte como parte da cultura dos povos. Há a compreensão de que as 

atividades esportivas são afetadas pelas diferenças culturais existentes entre os continentes. 

  A pesquisa se torna relevante no momento em que se fala de cultura, identidade 

cultural e representações culturais. Estes três elementos são fatores presentes na sociedade, e 

de suma importância para os elementos que compõem a mesma. Em uma sociedade é possível 

notar uma diferenciação de culturas e abordar as diferenças e formas de representá-las pode 

trazer avanços na maneira de fazer jornalismo. 

  Após pesquisas preliminares, não foram encontrados estudos com esta delimitação e 

os trabalhos relacionados ao tema são poucos. Ainda mais quando se trata de um estudo em 

televisão, a qual foi tratada com descaso durante muito tempo por pesquisadores. Espero que 

os resultados do trabalho sejam úteis no futuro, para que outros pesquisadores possam 

desenvolver análises baseadas neste TFG.  

  O estudo busca entender como os elementos sociais e culturais são destacados nas 

reportagens produzidas para o programa Expresso do Esporte, do canal SporTV. A ênfase da 

pesquisa está nas atividades esportivas como expressão cultural das sociedades em questão, 

ou seja, dos países nos quais as reportagens são ambientadas e contextualizadas. Identidade 
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cultural e representação social são pontos que serão analisados nesta pesquisa.  

  Na constituição do suporte teórico, foram buscados autores que discutam o futebol, a 

cultura e a mídia. Para falar sobre o esporte em sua origem e suas peculiaridades com relação 

ao cidadão brasileiro, artigos também foram agregados à leitura. Num primeiro momento, 

realizamos um resgate sobre a história do futebol, a sua inserção no Brasil e elementos sociais 

e culturais que estão envolvidos com o esporte. 

  Destacamos, ainda, a influência dos meios de comunicação responsáveis por levar a 

mensagem sobre as identidades culturais aos seus receptores. Outros temas ressaltados foram 

o telejornalismo esportivo no Brasil e o futebol como elemento cultural e social. No capítulo 

final, destacamos a história do canal SporTV, o programa Expresso do Esporte e o jornalista 

Décio Lopes. Também está relatada a entrevista realizada com o jornalista sobre o programa, 

seus objetivos, processo de produção e retorno. 

  Nas análises e considerações finais, foram abordados e destacados os fragmentos do 

texto, ou seja, as falas dos atletas e do jornalista Décio Lopes que remetem à identidade e 

representação cultural, a partir de quatro programas, de 2008 a 2011, e contextualizados em 

países europeus diferentes. 
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2. FUTEBOL: ESPORTE E CULTURA 

  

  O futebol é um esporte de grande importância na Europa, principalmente na 

Inglaterra e Itália. No Brasil, mesmo não sendo uma atividade originária do país, o futebol se 

transformou em principal atividade esportiva, recreativa e produto comercial de grande 

importância para economia brasileira. É indiscutível a popularidade que este esporte, 

difundido em praticamente todo o mundo, conquistou ao longo do tempo. 

 
O futebol é o esporte mais popular do planeta. Só para se ter uma ideia de sua dimensão 

existem mais países filiados a FIFA (Federation International of Football Association) do 

que associados à ONU (Organização das Nações Unidas). No Brasil, esse esporte passou a 

ser jogado cotidianamente há pouco mais de um século e tornou-se uma das nossas maiores 

riquezas como nação, uma das nossas principais caixas de ressonância social e um elemento 

que nos identifica como brasileiros, tanto aqui, como no exterior. (BORGES, 2006, p.31) 

 

  Há registros que relatam a existência de esportes anteriores ao futebol, tampouco 

parecidos com o mesmo, mas que de alguma forma tem participação decisiva na criação do 

“esporte bretão”, como também é conhecido o footbal, por ter origem na Grã-Bretanha
1
, como 

é popularmente sabido. Na China Tsu-Chu, em vez de bola, os crânios dos inimigos abatidos 

nas guerras. O jogo teria sido inventado por Yang Tsé
2
 em 2197 a.C. como treinamento 

militar. A participação feminina era permitida.  

  No Japão Kemari, na Grécia Epyskiros, na Roma antiga Harpastum. Os Maias o 

praticavam para homenagear os deuses e o melhor jogador do time perdedor era sacrificado. 

Na Austrália Marn Grook, era disputado por até 50 pessoas de duas tribos aborígenes. A 

França o chamou de Soule e o Rei Filipe V proibiu o soule em 1319. 

  Não se sabe ao certo se o esporte tem origem na China, Itália ou Inglaterra, o que se 

sabe é que nesses países outras atividades parecidas com o futebol eram praticadas. Na Idade 

Média, em Florença na Itália, surgiu o Calcio, que teve suas regras estabelecidas em 1580. O 

jogo tinha 10 juízes e a bola poderia ser impulsionado por pés e mãos. Não havia limite de 

jogadores. 

 
(...)o futebol tem origem em um "esporte" praticado na Itália medieval(...)Tal esporte 

consiste de um jogo entre duas equipes que, em um campo de terra têm que atravessar uma 
bola até uma área ao final do campo adversário(...) Os italianos acreditam que a origem do 

futebol está no Calcio, tanto que, na Itália, o futebol como conhecemos é chamado de 

Gioco Calcio. Assim como o Calcio, na Inglaterra, um jogo era praticado desde mais ou 

menos o ano de 1300: o Hurling. Tal jogo tinha características muito parecidas com o 

Calcio. (LIMA, 2011) 

 

  Tais atividades eram tradições cultuadas pelos povos desses países como forma de 

                                                
1 Uma das Ilhas Britânicas da Europa. Abrange três nações: Escócia, Inglaterra e País de Gales. 

2 Integrante da guarda do Imperador, na dinastia Xia, em 2197 a.C. 
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manifestação cultural, entretenimento e comunhão. E assim é no Brasil, cultura e 

entretenimento caminham juntos neste esporte tão difundido pela mídia. “O futebol no Brasil 

pode ser considerado uma das manifestações culturais mais importantes na constituição da 

cultura brasileira contemporânea, juntamente com o carnaval e as chamadas religiões afro-

brasileiras” (GASTALDO 2002). 

  A Inglaterra é considerada o berço do Football
3
 moderno. Os jogos eram praticados 

pelas camadas menos enriquecidas da sociedade. São atividades que se fizeram presentes 

nesta parte da população por várias gerações. Essas atividades tinham um objetivo cultural e 

de ligação entre os membros das comunidades que praticavam. 

  Foi a partir da Revolução Industrial
4
 e suas imensas ondas migratórias que o futebol 

ganhou força e passou a ser reconhecido como esporte, além de elo cultural. “na busca de 

novos traços de identidade e de solidariedade coletiva”, os imigrantes foram atraídos pela 

paixão futebolística que une estranhos. Essa união os fez “comungarem ideais, objetivos e 

sonhos”, enfim formaram-se verdadeiras comunidades, famílias, pessoas que praticavam o 

esporte por um ideal comum. 

  Em 1863, representantes de 12 clubes e escolas de Londres, se reuniram e fundaram 

a “Football Association
5
”, a primeira federação de futebol do mundo. Em algumas escolas e 

clubes, chutes na canela eram permitidos, assim como agarrar pelo pescoço era uma tática 

livre para ser utilizada.  

 
No dia 23 de outubro de 1863, representantes de 12 clubes e escolas se reuniram na 

Freemason’s Tavern, na Freat Queen Street,  no centro de Londres. O objetivo do encontro 

era definir regras comuns para aquele esporte que praticavam com uma bola de couro. 

(POLI e CARMONA, 2009, p 12) 

 

  Apenas em 1885 o profissionalismo foi legalizado. Era uma época difícil para o 

futebol inglês, o esporte atravessava uma crise ética. “A Football Association rachou, entre 

aqueles que defendiam o amadorismo e os adeptos do profissionalismo. Depois de duas 

derrotas na assembleia da associação, o profissionalismo finalmente foi legalizado no dia 20 

de Julho de 1885” (POLI e CARMONA 2009, p. 16) 

  O jogo de futebol em si, envolve muito mais que esporte e cultura, envolve também 

contratos comerciais e gera uma economia que o torna autossustentável. Mas o discutido aqui 

é a capacidade do esporte de trazer identificação a um povo.  Para Gastaldo (2002), “pode-se 

dizer que o 'ser brasileiro' pode ser revelado dentro de um estádio de futebol”. Neste caso, cita 

                                                
3 Futebol em inglês. 

4    Série de mudanças tecnológicas no processo produtivo. Iniciada no Reino Unido, no século XVIII. 
5 Entidade que controla o futebol na Inglaterra. 
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mais especificamente os torcedores, que são a razão de existir do esporte. Os espectadores são 

necessários ao futebol e vice-versa. Não pelos mesmos motivos mas sim, são essenciais um ao 

outro.  

  Negar que cada continente, cada povo tem seu estilo de jogar, de praticar futebol é 

desconsiderar as diferenças culturais existentes entre Brasil e Europa e, claro cada continente 

tem suas marcas culturais e tradicionais, assim acontecendo também no esporte “bretão”. Para 

Helal (2001), “negar esse aspecto é em última instância negar as especificidades culturais”. 

  Bourdieu (1983) defende que, o esporte é um fenômeno de múltiplas dimensões e 

tem correlação com os fenômenos políticos, econômicos, culturais e sociais. O esporte, no 

caso o futebol, exerce influência direta na sociedade por atuar em conjunto com as 

transformações e desenvolvimento dos fenômenos políticos e sociais. No entanto mantém 

suas características autônomas.  

 

2.1 FUTEBOL: IDENTIDADE NACIONAL 

  

  No Brasil a principal teoria de como o futebol foi inserido em nossa cultura, da conta 

de que um filho de ingleses, nascido no Brasil, após viagem à Inglaterra, teria trazido em sua 

mala uma bola e algumas camisetas e na cabeça uma ideia, o football. Foi Charles Miller em 

1884. A partir deste ano foram criadas equipes para prática do Futebol em nosso país. Rio de 

Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul são os estados onde se tem registros dos primeiros 

times/clubes de football em terras tupiniquins. 

  A inserção do Futebol na cultura brasileira se deve a intenção de uma pequena parte 

da elite cultural brasileira de inserir hábitos e valores do primeiro mundo, a Europa. O esporte 

bretão era um desses hábitos. Acontece que a população decidiu por si, praticar o esporte fora 

dos meios de controle, propostos pela elite. Assim a ideia de controle social, pretendido pelos 

intelectuais, não funcionou.  

  A expansão do futebol no Brasil, como na Europa, se deu paralelamente a mudanças 

políticas e sociais, a qual passava o país. O esporte foi mais um modo de negros e mestiços 

conquistarem seu espaço na sociedade.  Ainda, a expansão do futebol também se deve ao 

interesse de escritores, que se apropriaram do esporte em seus textos, visando obter um maior 

reconhecimento popular.  

  Sabe-se que até o início da década de vinte, ainda não eram aceitos negros nos 

campos de futebol. O esporte baseava-se no ideal elitista, de que o Brasil deveria tornar-se um 

país “branco, civilizado, quase europeu” (SILVA e SANTOS, 2008), visando a projeção da 

imagem nacional perante a Europa. A elite não gostaria de ser considerado pela opinião 
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pública europeia como um país de mestiços, de mulatos. 

  O futebol, recém-chegado da Inglaterra era um esporte que primava pela força e 

garra, não havia muita técnica e habilidade envolvida. Segundo Helal, Soares e Lovisolo: 

 

o futebol já estaria no 'sangue' afro-brasileiro, estaria no sangue do corpo oprimido pela 

chibata, mas liberto nas rodas de samba e de capoeira”. Foi assim, na tentativa de se 

sobressair perante os outros jogadores, que os negros inventaram uma nova forma de jogar 

futebol, “um estilo original, cheio de floreios, de dança, de ginga e de malícia, às margens 

do aristocrático, disciplinado e coletivo jogo inglês” (HELAL, SOARES e LOVISOLO, 

2001: 30) 
 

  Para Murad (apud HELAL, SOARES e LOVISOLO, 2001), o fato de serem 

“obrigados” a não encarar os brancos no corpo-a-corpo foi o que estimulou os negros a 

inventar o drible. 

 
Quando começaram a jogar futebol por aqui, os negros não podiam derrubar, empurrar ou 
mesmo esbarrar nos adversários brancos, sob pena de severa punição: Os brancos no 

máximo, eram expulsos de campo. Esta redução dos espaços dentro das “quatro linhas”, 

subproduto de sua situação social, obrigou os negros a jogarem com mais ginga, com mais 

habilidade, evitando o contato físico e reinventando os espaços. Sim, porque drible não é 

outra coisa que a criação de espaço, onde o espaço não existe. (Murad apud HELAL, 

SOARES e LOVISOLO, 2001, p.35) 

 

  As décadas de vinte e trinta tiveram importantes mudanças no cenário político e 

social brasileiro, assim como a cultura e economia. A imprensa ganhava um espaço maior na 

sociedade, e os ideais socialistas e comunistas diversificados por ela, também ajudaram na 

aceitação do negro na sociedade e, por conseguinte, nos gramados.  

  Nepomuceno e Brito (2008 apud Galeano 1995, p.211) relatam o fato de muitas das 

mais brilhantes estrelas do futebol “padeceram de racismo”, “por serem negros ou mulatos” e 

encontraram nos campos de futebol “uma alternativa para o crime, ao qual tinham sido 

condenados”, e assim elevaram-se “à categoria de símbolos da ilusão coletiva”. 

 
Uma pesquisa recente, realizada no Brasil, mostra que dois de cada três jogadores 

profissionais não terminaram a escola primária. Muitos deles, a metade, têm pele negra ou 

mulata. Apesar da invasão da classe média, que nos últimos anos já se nota nos gramados, a 

realidade atual do futebol brasileiro não está longe daquela ao tempo de Pelé, que em sua 

infância roubava amendoins na estação de trem. (NEPOMUCENO E BRITO, 2008 apud 

GALEANO 1995: p.211) 

 

  Em 1922, Lima Barreto escreve uma nota no jornal carioca, Gazeta de Notícias, 

descrevendo a relação da cultura africana, dos negros brasileiros e da cultura europeia, com o 

futebol. O escritor destaca os festejos após um jogo: 

 
A única novidade que notei, e esta não parece ser grave, foi a de festejarem a vitória sobre 
um rival, cantando os vencedores pelas ruas, com gambitos nus, a sua proeza homérica com 

letra e música da escola dos cordões carnavalescos. Vi isto só uma vez e não garanto que 

essa hibridação do samba, mais ou menos africano com o futebol anglo-saxônico, se haja 
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generalizado nos subúrbios. Pode ser mas não tenho documentos para tanto afiançar. 

(BARRETO, 1922, apud SILVA e SANTOS, 2008) 

 

  Com este relato de Barreto, em 1922, iniciava-se a documentação de algo que se 

tornaria comum em nosso país. O esporte “elitizado”, europeu, ganharia cada vez mais ares 

afro-brasileiros, o futebol abrasileirava-se aos poucos. É possível notar a identificação do 

brasileiro com o futebol em tempos de Copa do Mundo. A Copa é um torneio realizado pela 

FIFA
6
, que reúne as melhores seleções de futebol do mundo. Cada seleção representa um país, 

uma nação, um estilo de jogar e uma cultura. 

  Enfim, o brasileiro nesta época pinta as ruas, veste a camisa da seleção e tudo 

funciona mais lentamente. Dias de jogos da Seleção Brasileira em Copa do Mundo é dia com 

carga horária diminuída em empresas e escolas. 

 
Eis a caridade que nos faz o escrete: dá ao roto, ao esfarrapado, uma sensação de 

onipotência. Em 58, quando acabou o jogo Brasil X Suécia, cada brasileiro sentiu-se 

compensado, desagravado de velhas fomes e santas humilhações. Na rua, a cara dos que 

passavam parecia dizer: 'Eu não sou vira-lata!'. Em 62, a mesma coisa. De repente, 

sentimos que o brasileiro deixava de ser um vira-lata entre os homens e o Brasil um vira-

lata entre as nações. (RODRIGUES, 1994, p. 111 apud SILVA e SANTOS, 2008) 

 

  O texto escrito por Nelson Rodrigues (1994) deixa clara a influência deste esporte na 

sociedade brasileira, o sentimento de pertencimento, a identificação do brasileiro com o 

esporte bretão. Além do tom alienador, de que se o futebol está bem, tudo está bem. 

                                                
6 Federação Internacional de Futebol, que controla o esporte no mundo. 
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3. REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE CULTURAL 

  

  Segundo Hall (1999), uma identidade cultural destaca aspectos ligados a culturas 

étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, regionais e/ou nacionais. Ao analisar a questão, o autor 

relaciona identidade cultural à cultura nacional. Para Hall, a nação é além de uma entidade 

política, um sistema de representação cultural. 

  Antes de um aprofundamento neste tema é necessário compreender o real significado 

de “identidade cultural”.   

(…) a identidade e a diferença estão estreitamente interligadas a sistemas de significação. a 

identidade é um significado – cultural e socialmente atribuído. A teoria cultural 

recentemente expressa essa mesma ideia por meio do conceito de representação. Para a 

teoria cultural contemporânea, a identidade e a diferença estão estreitamente associadas a 

sistemas de representação. (SILVA, 2000, p. 89) 

 

  Williams (2011) define a cultura como “experiência ordinária”. Ou seja, ela não é 

restrita a artistas e intelectuais ou a obras de arte e livros, mas pertence a todos, porque é uma 

“imaginação social” que organiza e interconecta todas as práticas sociais num determinado 

momento histórico. 

  Ao entender cultura como “ordinária”, entende-se que desde o modo de vida um 

povo e os significados comuns atribuídos por esse povo à realidade, até os processos de 

descoberta e criação artística e intelectual são fatores que remetem a cultura.  

  Partindo do conceito de identificação cultural determinado por Raymond Williams, 

utilizamos as definições de Hall (1992), que discrimina três concepções diferentes de 

identidade para o entendimento da questão. 

  a) Sujeito do Iluminismo – Este sujeito trata da concepção do homem como 

indivíduo, centrado e dotado de razão, consciência e ação. Defende que a identidade da pessoa 

permanece essencialmente a mesma durante toda a existência do indivíduo. Uma concepção 

individualista, “o centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa” (HALL, 1992, 

SILVA E LOURO, 2006, p.11) 

  b) Sujeito Sociológico – É baseado na ideia de que o sujeito não era autossuficiente, 

mas era formado na relação com "outras pessoas importantes para ele". A identidade é 

formada na "interação" entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem uma essência interior que 

é o "eu real", mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais "exteriores" e as identidades que esses mundos oferecem. (HALL, 1992, tradução 

SILVA E LOURO, 2006, p.11) 

  c) Sujeito pós-moderno – Neste conceito o sujeito é tratado como não tendo uma 

identidade fixa. A identidade torna-se uma "celebração móvel". É definida historicamente, e 
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não biologicamente. “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um 'eu' coerente” (HALL, 1992, tradução 

SILVA E LOURO, 2006, p.13) 

  Conforme Larrain (apud FELIPPI, 2006), o termo identidade aceita, ainda, três 

grandes entendimentos: 

  a) Essencialista – trata a identidade cultural como um “fato acabado”, um conjunto 

de experiências comuns adquiridas no passado, que o indivíduo carrega ao longo de sua 

existência. 

  b) Construtivista - enfatiza a construção discursiva do caráter da identidade, 

comparando-a a um discurso mutável.  

  c) Histórico-estrutural – estabelece um equilíbrio entre a concepção construtivista e 

essencialista. Neste caso, a identidade é algo que está em constante processo de construção e 

reconstrução. O indivíduo agrega outras identidades à sua, assumindo determinadas 

características do “outro”.  

  Existe uma relação de dependência entre o essencialismo e o construtivismo que 

designam um caráter mais livre à construção das identidades culturais. Partindo deste preceito, 

Hall define as identidades culturais: 

As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou 

sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e história. Não uma essência, mas um 

posicionamento. Donde haver sempre uma política da identidade, uma política de posição, 

que não conta com nenhuma garantia absoluta numa lei de origem. sem problemas, 

transcendental. (HALL, 1996 p.70).  

 

  A construção das identidades culturais não depende apenas dos indivíduos e da 

sociedade em que vive, outro fator que passou a atuar na representação cultural são os meios 

de comunicação. Há autores que defendem, o fato dos produtos culturais criados pela mídia 

estarem substituindo outros ramos da sociedade e formadores de uma identidade, como as 

escolas e centros históricos. 

 

3.1 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E AS IDENTIDADES CULTURAIS 

  

  Canclini (2006, p.129) afirma que “a identidade é uma construção que se narra”. 

Com o surgimento dos meios de comunicação de massa, como o rádio, o cinema e a televisão, 

foi possível aproximar grupos geograficamente distantes, dentro dos mesmos fatores de 

identificação que anteriormente uniam apenas pequenas fatias, nichos da sociedade. Antes os 

responsáveis pela formação de uma identidade nacional eram livros escolares, museus, rituais 

cívicos e até discursos políticos. Foi a partir da criação e expansão dos meios de comunicação 
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de massa, que as identidades nacionais começaram a se transformar, graças a estas novas 

técnicas de reprodução. 

 
As identidades contemporâneas passam pela mídia, se articulam com as pessoas e se 

transformam em novos modelos de compreensão [...] em um processo de mão dupla, uma 

dialética entre o poder dos meios de comunicação em contraste com as possibilidades de 

resistência dos indivíduos, dos grupos e das comunidades, não apenas recebendo as 

mensagens da mídia e articulando-as em seu universo social, mas também produzindo sua 

própria comunicação, em qualquer esfera. (MARTINO, 2010, p.16) 

  

  A partir do entendimento de cultura nacional como um discurso que se narra, Hall 

(2006, p. 50:51) a expressa como “um modo de construir sentidos que influencia e organiza 

tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos”. Porém o autor destaca que 

essas identidades nacionais não são fatores com os quais nascemos, “são formadas e 

transformadas no interior da representação”. 

  Assim como a identidade nacional brasileira, a identidade cultural latino-americana 

tem sua construção baseada nas diferenças, e principalmente nas coincidências existentes nas 

culturas de cada povo do nosso continente. Para alguns autores as identidades culturais são 

construídas, e/ou, reafirmadas por interferência dos meios de comunicação. Jacks (1999) traça 

um paralelo entre Canclini e Martín-Barbeiro para explicar o que é identidade cultural, e como 

ela se faz presente nas mídias e na sociedade contemporânea. 

 
Canclini defende que a identidade cultural latino-americana, consequentemente de seus 

respectivos países está concebida na interculturalidade, a qual é captada nos modos 

desiguais de apropriação, portanto não está apoiada só nas diferenças, modo tradicional de 

entender identidades, mas nas interseções. A interculturalidade está sendo construída pela 

informática, telemática, culturas fronteiriças, migrações, turismo, etc., portanto dentro e 
fora dos meios de comunicação. (CANCLINI apud JACKS, 1999: p.35) 

 

  Já para Martino (2010, p. 16), um outro motivo para se vincular identidade e 

comunicação, é que, “em uma sociedade articulada com a mídia, como a de hoje, a construção 

da identidade passa pela relação entre as pessoas e os meios de comunicação, em diversos 

graus de articulação entre eles”. Martín-Barbeiro defende que, “a identidade latino-americana 

está constituída pela mestiçagem que caracteriza seu processo cultural, resultante do convívio 

com a modernização compulsiva e com as tradições que ainda permanecem” (MARTÍN-

BARBEIRO apud JACKS, 1999: p.36)  
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4. INDÚSTRIA CULTURAL 

  

  A indústria cultural de hoje com relação a de setenta anos atrás, tem como diferença 

mais evidente a “nova mundialização do capitalismo”, ou seja, a ampliação de oligopólios, de 

empresas de comunicação norte-americanas, que através da aquisição de outros veículos e 

principalmente da sua expansão mundial, tornaram real a ideia de “aldeia global”, imaginada 

por McLuhan e tida até o final da década de 80 como abstrata. 

  Segundo Barbeiro (2001, p. 69), “enquanto para os pensadores da velha Europa a 

sociedade de massa representa a degradação, a lenta morte, à negação de quanto para eles 

significa a cultura, para os teóricos norte-americanos dos anos 1940-1950 a cultura de massa 

representa a afirmação e a aposta na sociedade da democracia completa. 

  Os estudos ligados a indústria cultural são baseados na existência de dois polos 

distintos: a cultura dita superior e a própria cultura de massa. Segundo Coelho (2003), 

“estudar os fenômenos ligados à indústria cultural sob o prisma dessa oposição constitui uma 

espécie de pecado original”, o qual impede que a visão sobre o estudo tenha a nitidez 

necessária para sua compreensão total. Ou seja, os resultados obtidos tratam-se de “fetiche, 

isto é, de ideias presas muito mais a mente do pesquisador do que ao tema pesquisado” 

(Coelho, 2003). Acaba-se chegando a conclusões que passam pelo imaginário, pela 

interpretação do pesquisador. Mas não se pode evitá-los. 

  A respeito da indústria cultural se discute quais poderes ela exerce, de alienação ou 

revelação. A alienação seriam produtos ligados basicamente ao prazer, sem viés libertador, 

informativo, revelador. O critério para definir se o produto é ou não alienante é subjetivo, 

conforme a ideologia do espectador. 

  Para Adorno (2002 p.17), “a atrofia da imaginação e da espontaneidade do 

consumidor cultural de hoje não tem necessidade de ser explicada em termos psicológicos”, já 

que os próprios produtos, paralisam a capacidade imaginativa do espectador através de sua 

constituição preferencialmente objetiva.  

Eles são feitos de modo que a sua apreensão adequada exige, por um lado, rapidez de 
percepção, capacidade de observação e competência específica, e por outro é feita de modo 

a vetar, de fato, a atividade mental do espectador, se ele não quiser perder os fatos que 

rapidamente se desenrolam à sua frente” (ADORNO, 2002, p.17) 

 

  A existência ou não da indústria cultural no Brasil, é discutida por alguns autores. 

Coelho (2003) cita que não é raro ouvir “que não se pode falar em indústria cultural, cultura 

de massa ou meios de comunicação de massa no Brasil”. Essa afirmação pressupõe a 
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existência de uma sociedade onde se tenha consumo de massa. O que não haveria aqui, em 

função da divisão de renda, apenas os “bolsões situados no centro-sul do país podem pensar 

em consumir e mesmo assim em termos relativamente modestos” (COELHO, 2003). 

  Mesmo que seja uma pequena fatia diante da população nacional, os produtos da 

indústria cultural, feita para uma pequena porção dos brasileiros a partir das preferências 

dessa minoria, acabam atingindo essa outra parte da população, como defendido por alguns 

autores, a população com menor renda.  

(..) embora os produtos da indústria cultural sejam dirigidos a eles, sobre eles e a partir 

deles é gerada uma produção cultural que acaba por firmar-se, estender-se, embora não 

homogeneamente, a todos os demais grupos e consumidores. E estes grupos acabam por 
consumir simbolicamente aqueles produtos dirigidos à pequena minoria. (COELHO, 2003,. 

p. 75) 

  

  Para Duarte a indústria cultural ocupou o espaço, tradicionalmente ocupado pela 

religião na formação de laços sociais. De modo que, conversar sobre filmes, novelas, reality 

shows
7
 é hoje, um “meio eficiente de quebrar um silêncio insuportável numa situação social” 

(DUARTE, 2003) 

  De qualquer maneira os meios de comunicação de massa produzem uma “estrutura 

cultural”, que se torna comum aos atingidos por esses meios, pertencentes ou não ao pequeno 

grupo de consumidores citado anteriormente. Esta é a razão pela qual, segundo Teixeira 

Coelho “é possível falar na existência de uma cultura de massa e de meios de comunicação de 

massa”, mesmo que nossa sociedade não tenha como característica o consumo em massa de 

produtos culturais. 

Pois o que está mudando não se situa no âmbito da política, mas no da cultura, e não 

entendida aristocraticamente, mas como 'os códigos de conduta de um grupo ou um povo'. 

É todo o processo de socialização o que está se transformando pela raiz ao trocar o lugar de 

onde se mudam os estilos de vida. 'Hoje essa função mediadora é realizada pelos meios de 

comunicação de massa'. Nem a família, nem a escola – velhos redutos da ideologia – são já 
o espaço chave da socialização, 'os mentores da nova conduta são os filmes, a televisão, a 

publicidade', que começam transformando os modos de vestir e terminam provocando uma 

'metamorfose dos aspectos morais mais profundos. (MARTIN BARBERO, 2001, p.69) 

  

  Considerando os aspectos ideológicos da indústria cultural, Duarte (2003)  os divide 

em “objetivos” e subjetivos”.  Com relação aos aspectos objetivos, diz-se que eles “se 

constituem nos expedientes empregados pelos agentes da indústria cultural para a realização 

de seus propósitos, que são também econômicos, mas principalmente ideológicos” (DUARTE 

2003). 

  Dentre as estratégias utilizadas, Duarte destaca o que Horkheimer e Adorno 

                                                
7  Gênero de programa televisivo baseado na vida real. Sempre que os acontecimentos retratados no programa 

sejam fruto da realidade e os visados da história sejam pessoas reais e não personagens de um enredo ficcional  
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chamaram de “manipulação retroativa”, que consiste num mecanismo, no qual os 

espectadores “se convencem de que estão escolhendo o que verdadeiramente desejam, 

quando, na verdade, recebem o que 'pensam' que querem, de acordo com resultados de 

pesquisas de opinião” (DUARTE, 2003). Ou seja, a partir dessas pesquisas, são detectadas 

tendências psicológicas da sociedade, que servem de guia para elaboração dos produtos 

culturais e sua oferta. 

  Como se sabe jornais, emissoras de rádio e TV e editoras são dependentes das verbas 

provenientes de publicidade.  

 
A indústria cultural no Brasil apresenta-se marcada pelos traços mais evidentes e grotescos 

do capitalismo em geral. Tudo o que possa prejudicar um consumismo acrítico não deve 

passar por esses veículos. Como norma, todas as preocupações culturais se guiam pela 

preocupação maior, que é vender alguma coisa. (COELHO, 2003, p. 76) 

  

  Isto acaba por limitar produção cultural em veículos de comunicação, e tem seus 

temas básicos voltados a assuntos e culturas estrangeiras, especificamente a Norte Americana. 

Duarte (2003) reforça esta ideia quando fala da “estadunização” das culturas de massas. Esta 

estadunização, nada mais é, do que a consolidação dos Estados Unidos como grande produtor 

mundial e os outros países, como meros consumidores desses produtos: talk shows
8
, reality 

shows², são exemplos de produtos criados a baixo custo pelas empresas americanas e 

disseminados pelo mundo. 

  As manifestações culturais são divididas em três formas: cultura superior, midcult e 

masscult. A televisão, como veículo de massa, desenvolveu uma capacidade de transformar o 

culto, o erudito em cultura de massa. Ou seja, a cultura superior, obras de artistas 

“canonizados pela crítica erudita” como as composições de Beethoven e midcult, música 

clássica com novos arranjos, como “Mozarts executados em discotecas”, ganham status de 

masscult  ao receber espaço na grande mídia, na mídia de massa (rádio, TV, cinema).  

 

(...) a indústria cultural pode acabar por unificar não apenas as nacionalidades mas, 

também, as próprias classes sociais. E ainda que a cultura de massa não ocupa o lugar da 

cultura superior ou da popular, apenas criando para si uma terceira faixa que complementa e 
vitaliza os processos das culturas tradicionais. (COELHO, 2003) 

 

  A mídia de massa acaba por unificar cultura superior, midcult e masscult, ou seja, o 

grande público passa a ter acesso a produtos tidos como de consumo de uma elite intelectual. 

“Maiakovski sempre acreditou que o povo podia ser um consumidor da arte de 

                                                
8  Género de programa televisivo em que uma pessoa ou um grupo de pessoas se junta e discute vários tópicos 

que são sugeridos e moderados por um ou mais apresentadores. Programa de entrevistas. 
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experimentação vulgarmente chamada de elite” (Coelho, 2003). 

  “A sociedade de massa suscitou e intensificou a individualidade, insto é, a 

disponibilidade para as experiências, o florescimento de sensações e emoções, a abertura até 

os outros (…), liberou as capacidades morais e intelectuais do indivíduo”. Desse modo, massa 

deve deixar de significar adiante anonimato, passividade e conformismo. A cultura de massa é 

a primeira a possibilitar a comunicação entre os diferentes estratos da sociedade. (Martín-

Barbero, 2001, p.70) 

 

4.1 INDÚSTRIA CULTURAL E O FUTEBOL 

 

  O futebol se disseminou e se transformou num esporte de massa no Brasil, logo a 

comunicação de massa passou a investir no esporte como um produto cultural de massa. O 

futebol atinge não só a parcela de espectadores do “mass cult”, como também a grande fração 

de espectadores que se encontrava a par das produções culturais.  

 
A transformação do futebol num produto, numa questão de business, portanto, ratifica sua 

dissociação com domínios mais totalizantes, e o mergulha num meio em que passa a fazer 

parte de uma miríade de produtos de entretenimento (e de consumo) no meio de tantos 

outros(com a difusão das redes de televisão, o aumento da produção de mídia) disponíveis 

no mercado. No entanto, grande parte dos agentes do mundo do futebol crê que essa 
transformação será capaz justamente de reconduzir o futebol a seu posto de esporte 

nacional. (HELAL, 2001, p. 17) 

 

  Para Santos (2006), o futebol é alvo fácil da indústria cultural e atua como elemento 

alienante. É a partir desta alienação produzida pelo esporte que a indústria cultural demonstra 

sua astúcia. As críticas servem de combustível para a massificação do futebol, esta é a grande 

jogada da indústria cultural. 

 

A simples afirmação de uma narcotização coletiva é ela mesma um elemento narcotizante. 

Todos aqueles que criticam o futebol enquanto fenômeno massificante e, com isso, toda a 

fanfarronice futebolística, isto é, todo o espetáculo produzido em torno dele, crêem que 

estão prestando um grande serviço para a desmistificação ou, em outras palavras, estariam 

atuando contra a alienação e pelo esclarecimento das pessoas. Não estão plenamente 

errados ao pensarem assim. (SANTOS, 2006) 

 

  Ainda conforme o autor o futebol no Brasil “é colocado como tal intencionalmente 

para atrair o olhar da crítica, como a isca para a caça”.  Para Santos (2006), a indústria cultural 

cria armadilhas para os críticos, dando a impressão que ao fazer-se a crítica do futebol “estaria 

feita toda a crítica e, justamente por isso fica-se novamente impotente, enquanto ela avança 

triunfal e implacavelmente na dominação progressiva de todos os setores da vida”. 

  A relação de amor gerada pelo futebol, em grande parte da população brasileira, 
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possibilita a construção de um produto valioso da indústria cultural baseado no esporte bretão, 

atuando nas narrativas jornalísticas com um alto grau de identificação nacional.  

 
Se hoje o futebol tem a possibilidade de ser percebido e vivido como um relevante índice 

de identificação de grupos sociais distintos, mobilizando um grande sentimento coletivo a 

cada Copa do Mundo, isso foi resultado da apropriação inventiva, negociada, confrontada e 

conquistada pelos diversos agentes mobilizados em torno de sua prática, ritual e cotidiana. 

(TOLEDO, 2000, p.8) 

 

  Nepomuceno e Brito citam o fato de atletas serem tratados como produtos em 

paralelo com a ascensão da comunicação de massa: 

 
Os mais famosos jogadores de futebol são produtos que vendem produtos. Ao tempo de 

Pelé, o jogador jogava; e isso era tudo, ou quase tudo. Ao tempo de Maradona, já em pleno 

apogeu da televisão e da publicidade massiva, as coisas haviam mudado. Maradona ganhou 
muito, e muito pagou: ganhou com as pernas e pagou com a alma. (2008 apud. GALEANO 

1995, p.208) 

 

 

  A transformação do futebol em um produto midiático despertou dúvidas e críticas 

com relação ao verdadeiro sentido do esporte, que na sua origem era encarado como 

manifestação cultural, entretenimento e comunhão. Mas, é fato que a união de futebol e 

televisão não diminuiu o número de fãs aficionados pelo mundo.  
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5 FUTEBOL E COMUNICAÇÃO: O JORNALISMO ESPORTIVO NO BRASIL 

  

  “Jornalismo é Jornalismo, seja ele esportivo, político, econômico, social” (Barbeiro e 

Rangel, 2006). Ou seja, a essência da atividade não se altera. 

  As relações entre futebol, literatura, imprensa e a música popular estabeleceram no 

Brasil uma forte base, principalmente, para a popularização do esporte nas grandes cidades do 

país. Através do seu trabalho, escritores, jornalistas e músicos criaram um diálogo constante 

com seus pares e com os torcedores.  

  Atuando não só como agentes culturais, participaram ativamente do cotidiano do 

esporte, como cronistas, narradores esportivos, diretores de clubes, compositores de hinos e 

até mesmo como jogadores. Mais do que uma inspiração estética ou temática, as relações 

entre futebol, literatura, imprensa e música popular brasileira constituíram um novo espaço 

popular na sociedade.  

  Assim como o futebol brasileiro, a imprensa brasileira tem um estilo de trabalhar. É 

uma relação que influi nas formas de expressar dos jornalistas e publicitários envolvidos com 

a produção na mídia esportiva. O estilo de jogar do Futebol tem a ver com o estilo de escrever 

do jornalista. Isto torna possível a identificação e diferenciação perante outras nações.  E isto 

não deve em nenhum momento ser ignorado, já que faz parte da constituição da identidade 

cultural de um país. 

 

Percebe-se um determinado estilo, observado pelos agentes do universo futebolístico, 

incluindo, aí a imprensa nacional e internacional. Este estilo privilegiaria o drible, o toque 

de bola, o improviso e a criatividade e ficou sendo denominado 'futebol-arte' em contraste 

ao 'futebol-força', praticado, em sua maioria, pelos clubes europeus. Esta distinção é 'real' 

no imaginário coletivo do universo futebolístico. (HELAL, 2001, p. 70) 

 

  Segundo Coelho, o primeiro palpiteiro sobre esportes no Brasil talvez tenha sido 

Graciliano Ramos, que no início do século XX declarou o seguinte com relação ao esporte 

vindo da Inglaterra “Futebol no Brasil não pega, tenho certeza; estrangeirices não entram 

facilmente na terra do espinho” (COELHO. 2004 p7).  

  Naquela época pouca gente acreditava que o futebol um dia pudesse estampar 

manchetes, na verdade, imagina-se até que o remo, principal esporte do país, estamparia a 

capa de um jornal.  

Uma dissolução radical acaba produzindo um vácuo que deixa escapar um ponto 

interessante que é, afinal, a percepção por parte de todos atores sociais envolvidos da 
existência de determinados estilos particulares de se jogar futebol (as chamadas 'escolas') e 

que esses estilos são de alguma maneira patrimônio cultural das nações que os manifestam 

nos campos de futebol (HELAL, 1997, in HELAL 2001, p. 70).  
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  Coelho (2004) cita a frase do jornalista Mauro Cezar Pereira, que já trabalhou no 

jornal O Globo, Revista Placar, Rádio Globo e Jornal dos Esportes. “Ninguém entende mais 

do assunto do que um garoto de 12 anos”. A frase faz referência especificamente ao futebol e 

segundo Coelho (2004) é uma das grandes verdades sobre o jornalismo dedicado a este 

esporte. A afirmação se justifica porque, primeiro o garoto tem tempo de sobra, e quando 

gosta do assunto pode dedicar-se em tempo integral.  

  Para Coelho (2004), o garoto ouve todos os programas, assiste a tudo o que a TV 

apresenta, lê os jornais e ainda busca informações complementares na internet. “Se for 

apaixonado, o garoto de 12 anos certamente já decidiu o que quer ser quando crescer: jogador. 

Mas, claro, existe a possibilidade de o menino não jogar nada bem (...)” (COELHO, 2004: 

40). Ainda, foi nessa faixa etária que passou pela primeira vez , na cabeça de muitos 

profissionais, a ideia de virar jornalista de esportes. 

O candidato a jornalista muitas vezes nem sabe que já está nessa categoria. Mas pode estar 

se formando nela ao comprar uma publicação sobre esportes. Ao ler com mais atenção do 

que de costume sobre a história de determinado clube ou jogador. Muitas vezes esse 

conhecimento não desgruda nunca mais da cabeça do garoto. (COELHO, 2004, p. 40) 

 

  Mas para o mercado o menino de 12 anos, simplesmente gosta de esporte, de futebol. 

É necessário saber de jornalismo, por maior que seja o conhecimento adquirido ao longo dos 

anos, é preciso relacionar este conhecimento com o bom relato, a boa matéria. 

  Conforme Barbeiro e Rangel (2006), o repórter esportivo atual chega as redações 

mais preparado do que acontecia há 15, 20 anos. O profissional atual fala no mínimo um 

idioma estrangeiro com fluência e domina “importantes ferramentas de trabalho, como e-mail, 

processadores de texto, laptop, câmeras digitais, etc” (BARBEIRO e RANGEL, 2006). 

  Alguns veículos mudaram a forma de fazer jornalismo esportivo em decorrência da 

queda de audiência. Conforme Oselame (2010), é possível notar alguns aspectos novos nos 

programas esportivos na televisão.  

Seis características presentes no Globo Esporte desde 2008 – e que tem sido implantadas 

em outros programas de esportes da Rede Globo – são aqui pontuadas como banalização da 

notícia, descaso com a técnica jornalística, exacerbação do humor, reinterpretação do 

conceito de criatividade, empobrecimento do texto e (a mais grave) forte tendência a 

transformar o jornalista não apenas em um artista, mas na própria notícia. (OSELAME, 

2010: 65) 

 

  Estas formas diferentes de se fazer um programa esportivo não vem de hoje, Décio 

Lopes, Régis Roesing e antes deles Márcio Canuto, primavam por reportagens com tom 
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humorístico.  

  São diversas qualidades possíveis em um bom jornalismo, um texto mais literário, ou 

então jornalistas que preferem um caminho mais sério. Segundo Décio Lopes, “o importante é 

não haver travas e preconceito contra nenhuma destas formas de informar e divertir”. 

Fica difícil distinguir quem mostra o evento hoje em dia: algum divulgador ou algum 

parceiro do proprietário do evento. Alguém que, como parceiro, impede simplesmente que 

as informações  menos favoráveis cheguem ao ouvido do receptor e os transforme cada dia 

mais em ser passivo, incapaz de avaliar o que anda bem e o que anda mal diante de seus 

olhos. (COELHO, 2004, p. 67) 

  Quem dita as normas nem sempre são os jornalistas. E mesmo sendo jornalista, é 

alguém que já não diferencia mais onde termina o negócio, o comercial, o lucro e começa o 

interesse coletivo.  
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6 A REPORTAGEM TELEVISIVA 

  As definições apresentadas pelos mais diversos autores remetem-nos para a origem 

etimológica da palavra ‘reportagem’ que é originária do francês reportage e que significa 

‘transportar’. Assim, através da sua narrativa, o repórter transporta o leitor, ouvinte ou 

telespectador para o terreno, envolve-o e o faz sentir como parte integrante da história. 

 
A reportagem é a principal fonte de matérias exclusivas do telejornalismo. A busca 

constante de isenção jornalística é a melhor forma de passar as informações para que o 
telespectador possa tirar suas próprias conclusões sobre o fato relatado. (BARBEIRO e 

LIMA, 2005, p. 69) 

 

  Rei (1997, p.143) afirma que “é um gênero que permite dar uma visão pessoal da 

informação”, e completa ressaltando que o contato do repórter com os fatos “apela aos seus 

cinco sentidos, pelos quais ele se envolve no meio”. 

  É na reportagem que se encontra a essência da informação televisiva. Ela pode ser 

assim vista como uma plataforma que converge todas as demais variedades dos enunciados 

jornalísticos. É certo que ao longo dos anos a palavra reportagem foi sendo usada sem um 

conceito rigoroso. Em consequência disso, deparamo-nos com um grande número de 

definições, muitas vezes tão variadas quanto antônimas. Porém, nota-se que quase todas as 

tentativas de apresentar uma definição mais rigorosa deste gênero jornalístico tem em comum 

um aspecto: a presença do jornalista no local do acontecimento. 

  Com relação ao processo evolutivo da reportagem, é possível afirmar que o 

progresso desta forma de discurso jornalístico está inerente ao próprio trajeto histórico do 

jornalismo. Santamaria, apud Rei (1997, p.120) situa o trajeto do fenômeno jornalístico em 

três etapas.  

  a) Jornalismo ideológico: está ao serviço das ideias políticas ou religiosas, sendo que 

esta etapa vai até à primeira Guerra Mundial.  

  b) Jornalismo informativo: Surge a partir dos anos vinte. Narra fatos ou histórias 

através da notícia. É igualmente o período da crônica e da reportagem. 

  c) Jornalismo explicativo: mais profundo, vai além da simples narração dos fatos, 

procurando realizar o chamado jornalismo de explicação e de interpretação. A reportagem 

nem sempre vai obedecer a esta ordem de abordagem. 

  Se levarmos em conta às considerações anteriormente referidas, chegaremos a 

conclusão de que a reportagem acaba por congregar em sua essência a abordagem opinativa, a 

interpretativa e a informativa. O que nada mais é do que as três etapas que o jornalismo 

passou. 
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  Dado o seu caráter um tanto quanto híbrido, a reportagem, enquanto gênero 

jornalístico atravessa um campo que é muitas vezes povoado por outras modalidades de 

discurso, nem sempre de caráter exclusivamente jornalístico. Na abertura do gênero, há o 

clímax acompanhado dos elementos do lide, depois o desenvolvimento da história, incluindo 

depoimentos, entrevistas, informações complementares e a conclusão. 

  O contato com realidades diferentes, o confronto com o desconhecido ou o exótico 

são assuntos apropriados para as reportagens, sendo que é, precisamente, nestas que vamos 

encontrar a maior dificuldade em determinar as fronteiras entre o jornalismo e a literatura. 

  Sodré e Ferrari (1986) ressaltam três modelos de reportagem essenciais na área 

jornalística. Os autores salientam ainda que esses modelos não são rígidos, podendo haver 

combinações entre eles.  

  a) Reportagem de fatos: relato objetivo dos acontecimentos. Os fatos são narrados 

numa ordem decrescente de informações relevantes. (SODRÉ E FERRARI, 1986 p.45) 

  b) Reportagem de ação: Primeiro apresenta as informações mais relevantes (lide) e 

depois narra os acontecimentos até alcançar o clímax. (SODRÉ E FERRARI, 1986 p. 52) 

  c) Reportagem documental: Apresenta um tema polêmico ou atual de maneira 

objetiva. Inclui depoimentos, entrevistas, informações complementares e a conclusão. 

(SODRÉ E FERRARI, 1986 p. 54) 

  Os autores ainda apresentam três elementos estilísticos da reportagem comum. O 

primeiro elemento implica na alternância de componentes para chamar a atenção do leitor. O 

redator pode apresentar primeiros planos ou planos gerais, ação ou reflexão, imagens ou 

histórias, descrições ou ações/citações, discurso direto ou discurso indireto, etc.  

  O segundo elemento estilístico diz respeito às diferentes formas de apresentação dos 

personagens. Sodré e Ferrari (1986) o divide em três categorias: explícito - o repórter traça 

determinado retrato da personagem; implícita: o personagem mostra-se por suas palavras e 

ações; indivíduo – o interesse recai sobre atitudes do entrevistado. 

  O tempo é o último elemento. Ele possibilita distinguir os três modelos de 

reportagens apresentados: 

  a) Reportagem de fatos: reporta ao tempo cronológico. 

  b) Reportagem de ação: aborda uma narrativa com tempo alterado e acelerado. 

  c) Reportagem documental: situa o tempo ora acelerado ora retardado. 

  No caso de uma reportagem, estes três elementos estão quase sempre presentes. 

Imagem, som (texto-off do jornalista, declarações de entrevistados, sons do ambiente) e textos 
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(nomes dos diferentes intervenientes, legendas diversas, etc.) misturam-se e interagem 

buscando a melhor sintonia para que a mensagem que se pretende transmitir seja a mais 

inteligível possível.  

O repórter deve sempre preparar com antecedência as perguntas que vai fazer, além de ser 

incisivo e firme sem agredir o entrevistado. As perguntas devem ser claras, diretas, curtas e 

encadeadas. A sequência de raciocínio do entrevistado é vital para prender a atenção do 
telespectador. (BARBEIRO e LIMA, 2005: 69) 

 

  Lopes (1982, p.126) define que, ao contrário dos outros meios, numa reportagem 

televisiva a imagem é que deve contar a história, porquanto, na televisão “mostrar é mais 

importante que dizer”. Contudo, segundo Lopes (1982) não se deve, em todo o caso, 

negligenciar a importância do texto ao afirmar que “palavras e imagens andam juntas, 

reforçando-se mutuamente”. Sendo escolhidas em função das imagens, “as palavras explicam 

ou respondem às questões suscitadas por aquelas”. 

  Por exemplo, Yorke (1998, p.68), atribui maior importância à imagem ao admitir que 

é esta a “dimensão essencial em televisão”. O autor recomenda que, na construção de uma 

peça jornalística, deve-se “adaptar as palavras às imagens e não o contrário”. Ainda, aconselha 

ao jornalista que verifique sempre se o seu texto faz sentido, lendo em voz alta com os olhos 

fechados. O autor ainda adverte que se fizer sentido, o texto não foi bem concebido, pois 

“falta aquela dimensão essencial que é a imagem”. 
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7 ENTREVISTA 

 

  A entrevista é elemento que compõe uma reportagem. É a partir da entrevista que são 

fornecidas boa parte do material que serão utilizados em reportagens maiores. Yorke (1998, 

p.98) define cinco tipos de entrevista: 

  a) Entrevista programada: costuma ocorrer nos domínios do entrevistado e tende a 

ser utilizada para extrair opiniões e interpretações. Não é utilizada para obtenção de fatos. 

Pode ser providenciada com bastante antecedência, dando tempo ao repórter para se preparar 

corretamente. 

  b) Plantão de Rua: Ocorre quando o repórter fica esperando o entrevistado aparecer. 

Pode ser alguém em especial ou então qualquer pessoa que esteja passando e se disponha a 

falar. Exige paciência e disposição do repórter. As perguntas geralmente são diretas. 

  c) Entrevistas com testemunhas oculares: Chamadas também de locais, geralmente  

busca informações factuais. É necessário ao jornalista boa habilidade em persuadir alguém a 

falar diante das câmeras. São entrevistas que ocorrem em locais onde ocorreram acidentes, 

catástrofes e crimes. Fornecem a matéria-prima da reportagem diária. 

  d) “Povo Fala”: Consiste na mesma pergunta para vários entrevistados, de modo que 

as respostas possam ser editadas sem que o repórter apareça. É mais utilizada com intenções 

humorísticas. 

  e) Coletivas: São entrevistas em grupo, por vezes reunindo centenas de jornalistas. É 

uma forma de entrevista não muito apreciada pelos repórteres. Pode ser satisfatória na coleta 

de informações e geralmente começam com declarações feitas pelo entrevistado, seguidas de 

perguntas abertas. Pode haver uma ordem pré-estabelecida para perguntas. Se não houver esta 

ordem o trabalho do repórter televisivo pode ser dificultado. 

 

A entrevista em televisão tem o poder de transmitir o que o jornalismo impresso nem 

sempre consegue: a exposição da intimidade do entrevistado. Os gestos, o olhar, o tom de 

voz, o modo de se vestir, a mudança no semblante influenciam o telespectador e a própria 

ação do entrevistador. (BARBEIRO e LIMA, 2005: 85) 

 

7.1 ENTREVISTA NO JORNALISMO ESPORTIVO 

  No Jornalismo Esportivo a entrevista ganha ares de grande estrela e trunfo para sair 

da rotina. É dela que vem a informação exclusiva, o furo, o gancho para futuras matérias. Nos 
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veículos eletrônicos funciona quase como um diálogo entre o atleta e o torcedor. A emoção 

repassada na entrevista atinge diretamente o público. É preciso antes de tudo, respeitar o 

entrevistado, não importando qual seja seu nível intelectual. 

  Diz-se que jogadores de futebol, por exemplo, dizem sempre a mesma coisa em suas 

respostas, mas para Barbeiro e Rangel (2006) o problema pode estar nas perguntas previsíveis 

e repetidas dos jornalistas esportivos.  

 

O jornalista esportivo deve ter a consciência de que no momento da entrevista ele faz o 

papel de milhares de torcedores que gostariam de fazer aquela pergunta ao técnico do seu 

time, ou gostariam de saber, por exemplo, por que aquele atleta não conseguiu seguir 

adiante num evento. (BARBEIRO e RANGEL, 2006: 36) 

 

  O jornalismo esportivo permite ao repórter utilizar um tom mais descontraído nas 

entrevistas, mas isso não significa que possa demonstrar ser íntimo com o entrevistado. É 

recomendado evitar chamar o entrevistado por apelidos, visando manter um distanciamento 

profissional.  

 

7.2 O EXPRESSO DO ESPORTE 

 

  O Expresso do Esporte, inicialmente denominado Expresso da Bola, mostra a vida de 

atletas brasileiros espalhados pelo mundo. O jornalista Décio Lopes é quem comanda o 

programa. Ele viaja pelo planeta atrás das histórias de vida de cada atleta. Os esportistas 

narram o que é viver em um país de língua, cultura e costumes diferentes, em nome de uma 

oportunidade no mundo do esporte. O programa tem edições inéditas a cada semana e é 

exibido no canal de televisão a cabo SporTV.  Também compõe a equipe do Expresso do 

Esporte o editor André Baseggio, o cinegrafista Marcelo Pinta e a produtora Luisa Prado.   

  O programa tem como objetivos divertir e informar através do esporte. Para o 

jornalista o programa foi bem aceito porque passou a mostrar algo que as pessoas queriam 

conhecer, mas ainda não tinham acesso, a verdadeira vida dos atletas brasileiros na Europa. 

“A primeira ideia foi fazer algo que o jornalismo brasileiro ainda ignorava: mostrar a 

realidade dos nossos atletas, notadamente os jogadores de futebol, no exterior. Só havia 

poucas e deslumbradas matérias, sempre falando do glamour, do luxo, da dolce vita na 

Europa”, explica Décio Lopes 

  A intenção, ou como Lopes explica a “missão” do Expresso do Esporte é levar o 

público a “visitar os atletas que estão fora e bater papo com eles mesmo”. A entrevista busca 

mostrar a intimidade, a realidade do atleta, não apenas declarações formais de coletivas ou 
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entrevistas a beira do gramado.  

  Além disso, levar mais informações sobre o futebol, outros esportes e também sobre 

os países e suas culturas formam o conteúdo do Expresso do Esporte. Para Décio Lopes e sua 

equipe tudo é importante neste tipo de reportagem. Desde a viagem, até o local onde será feita 

a entrevista, um museu, uma rua, os bastidores do Centro de Treinamento, enfim “tudo isso 

revela detalhes e nuances dos locais e das culturas” que são visitadas. “No fundo, todo 

jornalismo é contar boas histórias. É mostrar gente. O lado humano dos personagens e fatos. 

Sempre”(LOPES) 

  O Expresso destaca a cultura de outros países também na fala de seus entrevistados, 

os esportistas. Décio destaca a forma como entrevistar para conseguir estas informações, 

íntimas, pessoais, que tratam da forma como o atleta vive num país diferente e também a 

forma de viver do povo daquele país. A intenção é fazer com que “abra uma janela na cabeça 

de quem está assistindo”, com uma revelação, uma história relatada pelo entrevistado. 

  “Se você chegar com um discurso muito didático, muito careta (ou com uma certa 

superioridade intelectual), o atleta – especialmente o jogador de futebol - rejeita. A questão é 

bater papo. Conversar. Deixar que o jogador pare de “dar declarações” e comece a abrir-se 

realmente na conversa. Aí, de repente, às vezes sem nem pensar nisso, ele revela curiosidades 

e informações sensacionais”, acrescenta o jornalista. 

  A produção do programa busca novas histórias em jornais, revistas (estrangeiras), 

internet, conversas e mais recentemente nas redes sociais. A partir da escolha da pauta a 

equipe formula os roteiros da viagem. Segundo Décio Lopes é necessário “concentrar o 

máximo de pautas em uma determinada região ou em cidades próximas. Isto é necessário para 

combinar custos com as melhores histórias, uma forma de custo benefício. Ainda conforme o 

jornalista, a equipe está 24 horas por dia ligada em novas histórias. “É estar com a parabólica 

ligada o tempo todo. Aí, de acordo com as melhores pautas, formulamos os roteiros da 

viagem. Porque, claro, não temos orçamento para irmos aonde quisermos e quando 

quisermos”, explica. 

  A equipe do Expresso do Esporte viaja a cada dois meses, geralmente para a Europa. 

Quinze dias antes das viagens são realizados os primeiros contatos com aqueles que 

pretendem entrevistar. Contato pode ser com assessoria, atletas ou clubes.. A uma semana da 

viagem o roteiro é fechado definitivamente, sendo também realizado o agendamento em 
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hotéis. Durante a própria viagem – que, em geral, dura 14 dias – a equipe vai confirma e grava 

cada uma de suas pautas agendadas. Na volta ao Brasil, todo o material vai para a edição. Às 

terças-feiras é disponibilizada uma primeira versão do programa. Às quartas, as versões finais 

e nas manhãs de quinta-feira o programa é entregue, em HD externo, na Globosat, sede do 

canal SporTV. 

  Além das permanentes dificuldades orçamentárias, a maior dificuldade encontrada 

pela equipe é contar com os clubes europeus. Segundo Lopes já ocorreram diversos casos em 

que, pelo clube, a reportagem não seria possível, mas a boa vontade dos atletas brasileiros faz 

com que as matérias sejam realizadas.  

  Décio cita também que no Brasil os estrangeiros são bem tratados e na Europa a 

história é diferente, o jornalista entende que isto é algo cultural. “Eles são todos terríveis, até 

cruéis neste sentido. Não te ajudam nem querem te ajudar. Sem interesse, estão pouco se 

lixando para você. É muito diferente daqui. O brasileiro, até por sua tradição colonizada, 

costuma tratar o estrangeiro melhor que o nativo. Quando os jornalistas europeus vêm para cá, 

são tratados com distinção pelas assessorias dos nossos clubes e pelos colegas brasileiros. 

Eles, ao contrário, fazem de tudo para te atrapalhar. Sempre”, explicou. 

  Para Décio Lopes, “os jogadores brasileiros são sensacionais”. Além de saberem que 

é importante aparecer na imprensa brasileira, existe uma solidariedade para com os jornalistas. 

“Os jogadores brasileiros quase sempre ajudam, fazem tudo o que podem para que as 

gravações funcionem”, relata. 

  Segundo Décio Lopes, o “feedback”, ou seja, a resposta do público é um dos 

objetivos de quem trabalha com televisão. As mensagens no blog do programa, os recados nas 

redes sociais, isto faz valer a pena o trabalho. “É muito bom as pessoas virem comentar os 

programas, as falas, os personagens. É uma delícia. Você nota que a comunicação está sendo 

feita. A mensagem está sendo passada – e esse é o objetivo de quem trabalha em tv e de quem 

estudou Comunicação, no fim das contas”, relata o jornalista. 

  Um dos facilitadores dessa troca são as redes sociais, isso porque todos passam a ter 

acesso ao repórter, são ferramentas que permitem o diálogo entre o jornalista e seus 

espectadores. “O cara não precisa mais te encontrar na esquina para comentar algo. Ele manda 

uma mensagem e pronto. Os elogios, claro, são mais gostosos. Mas as críticas também são 

bem-vindas. Especialmente com boa educação e comedimento.” Segundo Décio Lopes, o 
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Blog, Redes Sociais e o programa na Televisão andam juntos, “de mãos dadas”. “No fundo é 

tudo credibilidade. O que eu, como jornalista, tenho, depois de 22 anos de profissão? 

Credibilidade. É isso que me mantem na profissão. É isso que faz um jornalista”, esclarece. 

  “Então o programa, o blog, as redes sociais, as participações em debates, palestras, 

outros programas de rádio e tv. Tudo isso, diante de uma boa conduta, forma a sua 

credibilidade. E a sua empatia com o público. Quanto mais tivermos canais para diálogo, mais 

íntimos seremos do público”, defende o jornalista, idealizador do Expresso do Esporte. 

  Décio Lopes destaca a importância de ter coerência no que se escreve e fala, seja nas 

redes sociais ou na televisão. Cita, ainda, que para se ter credibilidade perante o público 

também é necessário criatividade e suor, ou seja trabalhar duro. “É preciso andar na linha e 

divertir-se com o que faz”, explica Décio Lopes 

 

7.3 DÉCIO LOPES 

  Décio Lopes nasceu em São Paulo e vive no Rio de Janeiro. É formado em 

Jornalismo pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com pós-graduação em 

Administração. Trabalhou por 14 anos na TV Globo, entrou por concurso de estágio, ainda 

nos tempos de universitário. Foi estagiário, repórter, editor, editor chefe do Globo Esporte 

(edição nacional) e Esporte Espetacular. 

  Após 14 anos na Globo, pediu demissão e foi morar na França. Lá nasceu a ideia do 

Expresso do Esporte, Décio abriu sua própria produtora, a Maria TV. O jornalista já produziu 

e dirigiu o “Super Surf” e o Golfe Brasil”, para o Sportv, “Museus e castelos da Europa” e 

“Museus Brasileiros” para a Sesc TV e “As Musas” para o Canal Brasil. Décio foi 

documentarista da seleção brasileira de futebol além de ainda dirigir vídeos para empresas 

privadas. Desde 2004 apresenta e produz o Expresso da Bola, no SporTV. Já esteve em mais 

de 70 países, a trabalho ou lazer. Fala inglês, francês e espanhol, além de também ter estudado 

alemão. 
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8. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

  Após pesquisa bibliográfica, com base em Helal, Coelho, Duarte, Giuglianotti, 

Barbeiro, York, Sodré e Ferrari, Bourdieu, Barreto, e Gastaldo, sobre a relação da 

identificação e representação cultural brasileira, analisamos o discurso de jogadores de futebol 

brasileiros que atuam ou atuavam na Europa e do jornalista Décio Lopes no programa por ele 

produzido, Expresso do Esporte, no Canal SporTV, a fim de identificar e selecionar frases e 

termos que remetiam às diferenças existentes entre jogar no futebol brasileiro e europeu, 

costumes no trabalho e na vida pessoal.  

  Para isso, escolhemos quatro programas envolvendo atletas brasileiros, que 

obtiveram destaque no futebol do Brasil e foram buscar novos ares no futebol europeu. Para a 

análise, foram selecionados programas dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 e também em 

países diferentes. Os quatro entrevistados nestes programas analisados foram: 

  O meio-campo Lucas Leiva, ex-jogador do Grêmio Football Porto Alegrense, clube 

do Rio Grande do Sul, e na época recém-chegado ao Liverpool, uma das equipes de maior 

tradição da Inglaterra. Foi exibido em 18 de março de 2008. (Vídeo A, duração: 22:56) 

  O meio-campo Juninho Pernambucano, ex-jogador do Sport Club do Recife e Vasco 

da Gama, do Rio de Janeiro, e na época da reportagem ídolo do Olympique Lyon da França. 

Exibição ocorreu em 2 de maio de 2009. (Vídeo B, duração: 25:47 ) 

  O meio-campo Alex, ex-jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras (SP), Cruzeiro 

(MG)e oriundo das categorias de base do Coritiba (PR), atuando no Fenerbahçe de Istambul, 

Turquia. Exibição do programa foi em 3 de novembro de 2010. (Vídeo C, duração: 24:50 ) 

  O goleiro Diego Alves, ex-jogador do Atlético-MG e na época jogador do Valencia 

da Espanha. Programa foi exibido em 6 de outubro de 2011. (Vídeo D, duração: 24:15 ) 

  Para analisarmos a representação cultural e sentido de identidade trazido por essas 

produções televisivas, o estudo se baseou na ideia de que através dessas representações damos 

sentidos ao que somos.  

 
A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio das 

quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos 

significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e 

àquilo que somos (SILVA, 2000, p.17).  

 

   A pesquisa utilizou a visão sul-americana da cultura Europeia. Afinal, trata-se 

de um veículo de comunicação brasileiro. Para Silva (2000), 

 

Cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela 

construção de sistemas classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos quais 
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podemos dar sentido ao mundo social e construir significados (SILVA, 2000 P. 41) 

 

  Bardin (1977) define Análise de Conteúdo (AC) como:  

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de  conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977 p. 42)  

 

  O pesquisador que trabalha seus dados a partir da perspectiva da análise de conteúdo 

está sempre procurando um texto atrás de outro texto, um texto que não está aparente já na 

primeira leitura e que precisa de uma metodologia para ser desvendado.  

  Ferreira (2000), a partir da abordagem de Bardin, relaciona as possibilidades de uso 

da análise de conteúdo: 

A análise de conteúdo é usada quando se quer ir além dos significados, da leitura simples 

do real. Aplica-se a tudo que é dito em entrevistas ou depoimentos ou escrito em jornais, 

livros, textos ou panfletos, como também a imagens de filmes, desenhos, pinturas, cartazes, 

televisão e toda comunicação não verbal: gestos, posturas, comportamentos e outras 

expressões culturais. (Ferreira, 2000 p.15) 

  O contexto apresenta-se, neste momento, como uma peça chave para a AC, quando 

se tenta entender um texto e as compreensões que daí se manifestam. É necessário levar o 

contexto em consideração e, por conseguinte, este contexto precisa evidenciar-se e 

fundamentar-se nos objetivos da investigação. 

  Outra técnica aplicada na pesquisa foi a entrevista com questionário, feita via e-mail 

com o idealizador do programa, o jornalista Décio Lopes. O intuito, ao entrevistar Lopes, foi 

entender se era realmente intenção do jornalista trazer estas diferenças e representações 

culturais identificadas anteriormente por nós. Também buscamos entender de que forma o 

repórter tratava destes assuntos, como foi produzido e montado o programa e também a 

recepção notada pelo jornalista, o feedback. 

  A escolha específica destes quatro programas levou em consideração a identificação 

dos atletas com seus clubes de origem, onde os atletas foram ídolos ou então tiveram origem 

nas categorias de base das equipes. Levou-se em conta, também, a identificação dos atletas 

com seus clubes na época da entrevista, a convivência em um novo país, novos idiomas e 

costumes. 
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9. ANÁLISE DOS PROGRAMAS E TABELAS 

 

9.1. ANÁLISE DO VÍDEO A – LUCAS LEIVA 

  

  O primeiro programa analisado, exibido em 18 de março de 2008, teve como 

entrevistado o meio-campo Lucas Leiva, que está em Liverpool, na Inglaterra. O atleta 

defende o time da cidade, o Liverpool Football Club, o maior colecionador de títulos da 

Inglaterra, entre eles dezoito Campeonatos Ingleses e cinco Ligas dos Campeões da Europa. A 

cidade é lar dos Beatles e, em 2008, foi considerada a Capital Cultural da Europa. Além disso, 

na época da Revolução Industrial, chegou a ser considerada mais importante economicamente 

que Londres. 

  O atleta falou sobre sua origem, cidade onde nasceu, o começo no futebol, os jogos 

importantes que fez no Brasil, sua carreira e conquistas que o levaram a um grande clube do 

futebol mundial. Lucas também comentou o início no Liverpool, as dificuldades com o 

idioma e costumes, e a diferença entre jogar no Brasil e na Europa. Citou a adaptação ao clima 

frio. Ainda tratou do futuro, de seleção brasileira e do seu amadurecimento como jogador. 

  Décio Lopes começou o programa falando sobre a cidade de Liverpool, sua 

importância econômica na Inglaterra e o fato de ela respirar cultura. “Em 2008, Liverpool é a 

Capital Cultural da Europa. Atrai milhões de turistas do mundo inteiro por ser o lar de uma 

revolução”. A revolução citada pelo jornalista foi a revolução musical causada pelos Beatles 

na década de 60. Lopes ainda explicou sobre os Beatles: “Eles estão por toda a parte, estão no 

ar daqui”. Neste primeiro momento, identificou-se a intenção do jornalista em contar ao 

espectador como era o local onde o jogador morava e os costumes dos habitantes. 

  O repórter buscou mostrar a importância dos rapazes de Liverpool para a cidade, 

tanto que os principais pontos turísticos são ligados aos Beatles, e destacou: “No mesmo 

bairro onde Lennon e McCartney nasceram vive Lucas Leiva”, numa demonstração de 

estabilidade financeira, afinal é um dos bairros mais disputados para morar. A entrevista 

começou destacando a carreira de Lucas Leiva, o início em São Paulo, a ascensão ao 

profissional no Grêmio Football Porto-Alegrense, a carreira de sucesso no futebol brasileiro, 

mesmo tão novo. 

  “Fui integrado aos profissionais com 18 anos. [...] 2006 foi o melhor ano da minha 

carreira, fui campeão gaúcho, ficamos em 3º lugar no Brasileiro, classificamos para 

Libertadores, prêmios individuais, minha primeira convocação para seleção principal”, 

comentou Lucas, que ainda recebeu o prêmio Bola de Ouro da Revista Placar em 2006. 

 Lucas relatou o início da carreira, quando foi integrado ao grupo profissional do Grêmio: 
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“[…] sempre acaba sobrando mais para o jovem, o juvenil como eles falam no futebol. Tomei 

bastante bronca e aos poucos fui adquirindo experiência e as pessoas foram me conhecendo 

mais” [...] “E 2007 jogamos a Libertadores, perdemos a final para o Boca Juniors e no meio 

do ano veio a transferência”. 

  Na sequência do programa, Décio Lopes salientou o comportamento da torcida 

inglesa, mais especificamente do Liverpool. “Fundado em 1892, tem uma torcida fanática e 

beberrona, festeira e empolgada”. Ainda citou o cântico mais famoso, que segundo ele é um 

“hino à paixão pelo futebol, We’ll never walk alone...” e explicou: “Para estas pessoas, vestir 

a camisa vermelha do Liverpool é coisa seríssima, e o brasileiro Lucas vai descobrindo isso a 

cada dia”. Lucas vai se adaptando aos novos costumes, até na forma de se relacionar com 

torcedores. 

  O jogador demonstra total adaptação à nova casa, além de citar a boa recepção dos 

companheiros de clube “Os grandes jogadores me trataram bem, e hoje já consigo me 

comunicar, ou seja, me sinto em casa”, observou Lucas. Este fragmento “me sinto em casa” 

proporciona o entendimento de que, apesar das culturas e costumes diferentes, há 

identificação pessoal e profissional de Lucas com a Inglaterra, com Liverpool, com os 

companheiros e também torcedores. 

  Lucas explicou a diferença na relação com o treinador “Aqui há uma certa distância, 

os treinadores ingleses são super poderosos e, por certas vezes, bem marrentos”. Neste 

fragmento, nota-se uma diferenciação do futebol brasileiro e do futebol inglês, o treinador é 

mais chefe do que amigo. Diferente do que ocorre no futebol brasileiro, mas isso não é regra. 

  O relato sobre a questão profissional continuou e Lucas citou a filosofia de trabalho 

diferente que encontrou na Inglaterra, especificamente com o treinador espanhol Rafa Benitez. 

“O Rafa tem uma filosofia diferente de trabalho, ele troca muito os jogadores. Por jogo ele 

troca quatro jogadores, mais ou menos. Não é a mesma equipe sempre jogando, tem uma 

rotatividade muito grande”.  

  Lucas Leiva ainda explicou a relação com Steven Gerrard, o grande ídolo do 

Liverpool na atualidade. É possível identificar a questão da adaptação ao idioma: “Ele sempre 

tentava conversar, mas como a língua não permitia muito, fazia um esforço. Mas ele também 

via que, de repente, não era o momento de tentar conversar. Hoje, já converso com ele”. O 

atleta ainda relatou o problema de adaptação ao clima. “Este é um grande problema da 

Inglaterra, aqui praticamente todos os dias tem uma garoa, tem aquele vento. E o frio é 

sempre muito forte, bastante duro de suportar”. 

  A questão profissional continuou em pauta e Lucas falou sobre seus objetivos 

profissionais na Europa. “Eu planejo uma vida longa na Europa, tenho esse objetivo de ficar, 
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se deus quiser, uns dez anos na Europa, jogando em grandes clubes”. Após falar sobre o 

futuro, o atleta comentou: “Hoje minha vida é na Inglaterra, não penso em outro lugar, meu 

contrato é até 2012. Tenho um contrato longo, então tenho que tentar desfrutar da melhor 

maneira, tentar me adaptar em todos os sentidos à vida na Europa para que eu possa também 

ter condições de cada vez estar jogando mais”. O fragmento “tentar me adaptar em todos os 

sentidos à vida na Europa” remete a questão de identificação cultural, social e profissional.  

  Décio Lopes questionou o atleta quanto à relação do clube com os jogadores jovens, 

recém-integrados ao elenco profissional. Lucas explicou que “eles tentam proteger os jovens 

para que essa pressão, que a gente sabe que tem em grande clube, não afete o rendimento de 

ninguém”. 

  O jornalista deixou claro que Lucas sente-se em casa, ali é seu novo lar, que o atleta 

busca se adaptar e criar laços culturais com o novo país. “Uma cidade que reinventou os 

costumes do mundo é a nova casa deste brasileiro, que cresceu nas fazendas do Mato Grosso 

do Sul, e agora mora no mesmo bairro que já foi de Lennon e McCartney”. Lucas Leiva ainda 

falou da questão de adaptação, lazer, cultura e o quanto é importante conhecer o país em que 

mora. “Já tive a oportunidade de acompanhar e aprender a historia dos Beatles, aqui tem um 

maravilhoso museu dos Beatles. E é sempre importante a gente tá adquirindo algum tipo de 

cultura do país, assim a gente se adapta mais rápido”. 

 

9.2 ANÁLISE DO VÍDEO B – JUNINHO PERNAMBUCANO 

 

  O segundo vídeo analisado foi o programa com o meio-campo Juninho 

Pernambucano, que na época estava na França atuando pelo Olimpique Lyon, e foi exibido em 

2 de maio de 2009. O jogador, na época com 34 anos, era um dos grandes ídolos da equipe 

francesa e também um dos maiores jogadores da história do clube.  

  O repórter Décio Lopes falou sobre a carreira, o início, as dificuldades encontradas 

pelo jogador dentro de campo, que citou sua adaptação a uma nova forma de jogar futebol, 

bem como a adaptação a um novo país e uma nova cultura, além do futuro dentro e fora de 

campo. E claro, recordações, opiniões a análises do jogador com relação ao futebol. 

  No início do primeiro bloco, Lopes foi direto ao ponto e tratou da carreira de Juninho 

na França e sua identificação com o clube e a cidade - “seis anos e seis títulos franceses” - e 

enalteceu o feito quando explicou que “nunca na Europa uma equipe já havia vencido seis 

vezes seguidas um campeonato nacional”. “Juninho Lioné”, como foi denominado pelo 

jornalista por ser o grande ídolo do clube francês, explicou sua adaptação dentro de campo, 

logo no início de carreira. “Geneticamente. não fui privilegiado, sempre precisei treinar e me 
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dedicar mais que os outros. Jogava mais adiantado no início da carreira, mas me adaptei a 

uma nova posição.” 

  Juninho citou os anos de 93 e 94 como de uma mudança ocorrida no futebol para 

explicar seu início no futebol brasileiro, na base do Sport Club, do Recife (PE). Décio usou 

este argumento para enaltecer a “sobrevivência” do jogador habilidoso que precisou se 

adaptar a um novo futebol, mais físico e veloz. “Peguei a mudança física do futebol, que não 

podia jogar mais só com talento. Foi difícil pra mim e tive a felicidade de ser uma pessoa que 

observo muito as qualidades dos outros, pra tentar aprender.” 

  O tema carreira continuou em análise e o atleta explicou. “Hoje em dia me considero 

quase realizado no futebol, e me falta alguma coisa que vou buscar até o fim.”  Após 

consagração no Vasco da Gama (RJ), Juninho teve sua relação com o Vasco rompida na 

justiça, após comprovar falta de pagamento de cumprimento dos direitos trabalhistas. 

“Consegui romper o contrato e tomar conta da própria vida, veio parar em Lyon, na França. E 

na época meio inseguro, nem poderia imaginar o que a cidade representaria na sua vida.” 

  Sobre o contrato com o Lyon, Juninho Pernambucano ressaltou que não havia 

imaginado ser multicampeão pela equipe francesa. “Não esperava, quando assinei um contrato 

de cinco anos que seria pentacampeão, se alguém me falasse diria que está maluco,” 

relembrou. Ainda citou uma importante questão para adaptação. “Depois de aprender a língua, 

depois de se adaptar totalmente.” O jornalista completou o relato com alguns números, no 

sentido de comprovar a relação de adaptação ao novo idioma e desempenho dentro de campo. 

“Na primeira temporada, jogou 29 jogos dos 34 e fez 5 gols”, disse Lopes. Estes números 

apareceram em uma tela explicativa e remeteram às outras cinco temporadas que Juninho 

atuou no Olimpique Lyon. “2002/03 - 31 jogos e 13 gols; 03/04 - 32 jogos e 10 gols; 04/05 - 

32 jogos com 13 gols; 05/06 - 32 jogos e 9 gols; 180 jogos pelo campeonato nacional da 

França”. 

  Décio Lopes destacou a importância do meio-campo na história do time francês. “O 

time pode ser dividido em duas eras antes e depois de Juninho”. Juninho ainda explicou que a 

cultura “de querer ganhar sempre”, trazida do Brasil, por ele e pelos outros atletas brasileiros 

que fazem parte do elenco, fizeram a diferença. “Eu consegui me impor e trazer essa cultura 

de querer ganhar sempre. O Lyon, por exemplo, empatava no domingo, perdia na quarta,  no 

outro sábado se ganhasse, tava bom. Independente de qual resultado, o time ia pra casa do 

mesmo jeito. E a gente mudou isso, não só eu, mas os outros brasileiros também,. Essa cultura 

de que o resultado mais importante é a vitória, de querer sempre ganhar”. 

  O jogador ainda falou do seu posto de grande ídolo e, numa demonstração de 

respeito e profissionalismo, afirmou “já sou um dos maiores jogadores da história do Lyon. 
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Vou continuar lutando até o fim para ser um dos maiores jogadores da história do clube. Penso 

até em parar por aqui. Meu sonho é levar o Lyon a uma conquista europeia”. O jogador 

afirmou ser um dos maiores jogadores da história do clube, até pelo reconhecimento de 

torcedores. “Reconhecimento, que as vezes, é lógico, é difícil conviver um pouco com isso, 

sempre gostei da minha vida muito tranquila e muito calma. Sei que um dia vai acabar e passa 

muito rápido”.  

  “Até pela própria cidade, que é mais falada pelo time do que qualquer outra coisa. 

Mas isso acaba e meu objetivo é deixar um traço na história do clube”. Esta fala representou a 

importância de um clube de futebol para uma cidade e a força de uma equipe de futebol dentro 

da sociedade. Ao falar sobre encerrar a carreira, o atleta explicou: “Sei que estou muito mais 

perto do fim da carreira do que início”, e ainda relatou o contrato com o Olympique Lyonnais: 

“Gostaria de jogar até o final de 2010, meu contrato encerra em 2010”. Sobre o futuro, 

Juninho explicou: “Desde que comecei a jogar sempre pensei no que ia fazer depois. O 

jogador para com 34, 35 e é muito velho para o futebol e muito novo pra vida”. E ainda 

comentou: “Quero parar quando tiver certeza disso”. 

  Décio Lopes começou o segundo bloco do programa falando sobre a cidade e 

relacionando o texto com o sucesso de Juninho no futebol francês, “Lyon
9
, uma cidade viva e 

próspera. Lugar de cultura, história, boa mesa e muitos gols”.  Para Juninho, o fato de ser 

ídolo deve ficar dentro do estádio, não mais do que isso, explicando um pouco da relação do 

ídolo com o torcedor francês.  “Não consigo aceitar que o ser humano fora do seu trabalho 

seja melhor que o outro. É lógico, sei que sou um jogador, que milhares de pessoas gostam de 

mim, mas acabou o jogo, entrei no carro, vou pra casa, não posso ser especial. Não posso 

mostrar isso para minhas filhas”. 

  No trecho final da fala, Juninho deixou evidente a preocupação com a família e 

complementou: “Acho que somos todos iguais, e o maior problema do mundo é isso, briga 

por religião, sou melhor que você, por raça ou dinheiro”. 

  O atleta explicou que o grande desafio para o jovem que está começando no futebol é 

saber lidar com as diferenças encontradas dentro de uma equipe. “O ser humano nunca vai ser 

melhor que o outro, cada um tem seus princípios e sua cultura. Se você não concordar com a 

cultura, principio do outro, tem que saber respeitar”. No texto que introduz o próximo assunto 

abordado no programa, o jornalista Décio Lopes explicou um pouco da questão financeira, 

quando o atleta se transferiu para a Europa. “Chegar aqui em Lyon, não era tão sensacional 

assim. Era quase como vir para uma equipe média. Ganhar melhor do que no Brasil, mas 

                                                
9 Terceira cidade mais populosa da França, de grande importância econômica no país. 
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longe do mundo glamouroso das grandes capitais do mundo da bola”. 

  Juninho comentou que, quando chegou ao clube francês, havia uma necessidade de 

títulos, afinal a equipe nunca havia vencido o Campeonato Nacional. “O clube precisava do 

primeiro título. Eu acho que é resultado de trabalho bem feito, trabalho sério. Depois do 

primeiro título, o time continuou investindo, contratando bons jogadores, melhores e manteve 

uma base durante estes anos”. E que, apesar dos títulos, a motivação não diminuiu. 

Demonstrando profissionalismo, ele relatou: “A motivação nunca pode cair, é o combustível 

que faz você tá sempre treinando, fazendo o melhor”. 

  Para o atleta, o importante para uma equipe é ser unida dentro de campo, ter prazer 

de jogar junto e que “união não é fazer churrasco. “(...) cada um faz o que quiser da vida, mas 

no campo você tem que ter prazer de jogar com seu companheiro, de fazer a dele quando 

precisar(...)”. E ainda explicou o ambiente vivido no clube e comparou: “Mesmo no Vasco, 

que vivi grandes momentos, não encontrei um ambiente como esse que é muito difícil de 

conseguir e muito fácil de perder”. 

  Quando questionado sobre seu desempenho dentro de campo, tanto no atual clube 

quanto na Seleção Brasileira e outros clubes da carreira, Juninho foi enfático: “Na minha 

cabeça, no respeito, no meu coração, eu sempre fiz o melhor. Mas, às vezes, o corpo não 

responde”. No texto que encerrou o segundo bloco do programa, Décio Lopes exaltou a 

identificação do jogador com sua terra natal e também com a cidade que adotou para viver - 

“Pernambucano, Lyonnais
10

, felizmente brasileiro. Nascido em Pernambuco e com muito 

orgulho”. 

 

9.3 ANÁLISE DO VÍDEO C – ALEX  

 

  O terceiro vídeo analisado foi o programa com o meio-campo Alex de Souza, exibido 

em 3 de novembro de 2011. A gravação foi realizada em Istambul, na Turquia, e trouxe à tona 

temas como o reconhecimento dos brasileiros no futebol turco, a convivência com torcedores 

e dirigentes. A experiência de Alex no futebol turco e brasileiro, o começo da carreira e o 

futuro também foram relatados.  

  Também foi destaque no programa os costumes e tradições dos turcos. A forma como 

os torcedores tratam os ídolos e como o atleta e sua família convivem com esse grau de 

reconhecimento. Alex é jogador do Fenerbahçe Spor Kulubu
11

, um dos maiores clubes da 

Turquia, fundado em 1907. O Fenerbahçe conquistou dezesseis vezes o campeonato nacional 

                                                
10 Natural da cidade de Lyon, França. 

11 Clube de futebol turco, fundado em 1907, com sede em Istambul. 
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da Turquia. 

 No inicio do programa, Décio Lopes apresentou o entrevistado, deixando claro sua 

importância para a equipe, numa demonstração de identificação com  time e torcedores.  “(...) 

craque brasileiro que chegou por aqui de mansinho(...) e hoje, quem diria, já faz parte da 

história do clube mais popular deste país. Para nós, ele é o Alex, para os turcos, Alex de 

Souza”. No trecho “para nós”, o jornalista está se referindo aos brasileiros e, claro, se incluiu 

na fala. 

  O jornalista seguiu falando sobre a saída conturbada de Alex do Brasil, que causou 

alvoroço, muito pela visão errada que as pessoas envolvidas com o esporte tinham do futebol 

turco. “Alex, iria sumir, por lá teria uma vida ruim, perderia o interesse pelo futebol. Hoje, 

sucesso, reconhecimento e felicidade dentro e fora de campo”. 

  Na sequência da entrevista, Lopes falou sobre o estádio do Fenerbahçe e Alex 

explicou como se falava o nome, complicado para quem não fala turco: “Sukru Saracoglu”. E 

ainda, em forma de créditos, foi explicada a importância deste nome para o time e o país: “Foi 

primeiro ministro da Turquia, ministro da Educação e presidente do Fenerbahçe nos anos 30 e 

40. Capacidade: 53 mil lugares” 

  Passeando pelos corredores do estádio, Alex apresentou quadros de alguns diretores 

do clube e explicou uma diferença: “No Brasil, a gente acostuma com o presidente sendo 

questionado, aqui não, aqui ele é amado. É um dos ídolos maiores do clube, presidente do 

clube há 10 anos”. Alex ainda comentou sobre os brasileiros que já atuaram no clube e a 

importância dos mesmos. “Os brasileiros têm parte forte na história do clube. Eu sou mais um, 

começou com o Didi que é idolatrado até hoje. Zico tem muita moral”.  

  O diálogo continuou com a história do clube centenário e o atleta relatou um fato que 

mostra a força do clube na sociedade turca. “Quando você atravessa do lado europeu para o 

asiático, tem um outdoor dizendo 'Bem-vindo à república do Fenerbahçe'”. O jogador 

completou: “Pesquisas recentes mostram mais de 30 milhões de torcedores em todo país. Eles 

exageram um pouco dizendo que no mundo todo tem mais de 45 milhões”. O exagero em 

ressaltar o tamanho da torcida, de quem se identifica com o clube está presente não só na 

Turquia, mas também no futebol brasileiro. 

  Alex falou um pouco sobre a parte profissional e ficou evidente a identificação do 

atleta com o clube. “Eu conheço bem, porque cheguei há cinco anos atrás, participei da 

campanha do clube no ano do centenário”. Ainda explicou a força social, política e econômica 

do clube dentro da Turqui.a “O clube é muito grande, muito forte, oferece situações que 

realmente só estando aqui no dia-a-dia para saber o que tá acontecendo”. 

  Ao falar de outro brasileiro que atuou no futebol turco, identifica-se a forma como o 
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povo turco trata certos ídolos, sabe respeitar grandes jogadores. “Taffarel jogou no 

Galatasaray
12

, mas o respeito que ele tem é absurdo. Jogou muito na Turquia, tem muita moral 

e, mesmo sendo adversário do Fenerbahçe, o pessoal respeita muito”. 

  Ainda nos corredores do estádio Sukru Saracoglu, Lopes questionou o atleta quanto 

às instalações do clube. “Instalações de primeiro mundo”, e Alex ainda relatou: “Não tem do 

que reclamar”. O jornalista e o entrevistado realizaram um passeio pelo estádio e um detalhe 

teve destaque do repórter: “Onipresente fotografia de Kemal Ataturk, o fundador da República 

Turca e grande herói nacional. Aqui no país, ele ocupa lugar de destaque sempre”. Alex 

explicou a importância de Kemal Ataturk e referenciou como é no Brasil “A disputa 

interessante é saber quem é melhor, se o Atatturk ou Dom Pedro I. Atatturk tem muita moral e 

Dom Pedro a gente brinca com ele, faz piada, com o Atatturk não dá. Vira até ofensa, são 

muito patriotas”.  

  Esta fala de Alex deixou evidente a identificação de sua filha com o país, já que a 

menina nasceu na Turquia e, mesmo sendo filha de brasileiros, teve o sentimento de nação 

turco: “Vejo pela minha filha, tem cinco anos, três anos que tá na escola. Às vezes, nós 

fazemos uma brincadeira com o Atatturk, que ele não era nada disso que falam, que é tudo 

mentira. Ela se ofende, ela não gosta”. O atleta ainda explicou o sentimento, a visão dele com 

relação a isso. “Então, vendo uma menina estrangeira, tendo a mesma reação que os turcos 

têm, é porque realmente a importância dele é absurda”. 

  A entrevista seguiu na loja do clube, e Lopes destacou o avanço do clube quanto aos 

clubes brasileiros. O atleta ressaltou uma diferença notada por ele. “Aqui é diferente do 

Brasil, no Brasil não vem ninguém almoçar, jantar, a não ser em dia de jogo, com a roupa do 

clube. Aqui não, se você sair na rua, vai ver gente com agasalho, ou camisa polo, qualquer 

situação relacionada ao clube. O pessoal realmente gosta, é diferente do nosso costume, no 

Brasil” 

  O segundo bloco começou com o jornalista explicando a idolatria que Alex 

conseguiu nestes cinco anos de Turquia. “Não é exagero dizer que Alex é um herói de toda 

Turquia”. E ainda destacou as características do atleta dentro de campo. “Inteligente, 

habilidoso, útil, decisivo. O Alex do Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro, Seleção, viraria também, 

talvez com mais força ainda, o Alex do Fenerbahçe”. O trecho final da fala ressaltou a 

identificação do atleta com os clubes em que jogou no Brasil e, principalmente, com o clube 

turco. 

  Na sequência, o jogador falou sobre a chegada ao clube e sobre o contrato. “Esperava 

                                                
12 Clube de futebol turco, fundado em 1905, com sede em Istambul. Maior rival do Fenerbahçe. 
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cumprir meu contrato, como sempre fiz com os outros times e ver o que acontecia. Aconteceu 

que eu gostei, o pessoal gostou de mim, já renovei duas vezes. Agora. meu contrato vence 

daqui um ano e meio, pessoal já fala em renovar”. A entrevista continuou no tema da carreira, 

os números e recordes alcançados por Alex no clube e que tipo de identificação o jogador 

criou com o clube, após tanto tempo. “Envolvimento profissional existe desde o primeiro dia, 

mas essa situação de emocional só começa acontecer a partir de um certo tempo. Eu sempre 

busquei ser respeitado e respeitar o clube”, afirmou Alex. 

  A entrevista seguiu falando da experiência em jogar na Turquia, e Alex relatou sobre 

a adaptação ao grupo. “No primeiro mês. foi muito difícil, conversava com a família e dizia 

vai ser duro de jogar aqui, vai ser complicado”. E Alex explicou que, apesar das dificuldades 

de adaptação, dentro de campo futebol é futebol em qualquer lugar do mundo. “Futebol não 

tem muito segredo, tem a questão de você querer encarar, aceitar aquilo que ta sendo proposto 

e tentar fazer o melhor possível”.  

  O jogador relatou algumas diferenças do começo da carreira com o momento que 

está o futebol. “Quando comecei 15 anos atrás, a parte técnica era levada muito mais a sério 

do que hoje. Hoje em dia, o pessoal é muito preocupado com parte física”. O futebol mudou, 

mas Alex também se transferiu para um outro país, uma outra forma de encarar o jogo. Mas 

ressaltou que “se você tiver isso (técnica apurada e entendimento do técnico), fatalmente você 

joga em qualquer lugar do mundo”. 

  Décio Lopes relatou a idolatria que os torcedores têm por Alex e o jogador preferiu 

deixar de lado a fama. “Não me vejo esse ídolo todo, não me vejo com essa moral toda que 

todo mundo coloca. Sei que sou respeitado por todos, pela minha torcida e pela torcida dos 

adversários”. O atleta ainda comentou como a sua fama dentro dos gramados influenciou na 

vida da família. “Minha mulher fica famosa porque. quando eu faço gol. ela aparece na 

televisão, minha filha ficou famosa porque. desde pequena, sempre teve comigo, a mais 

velha”. 

  Com relação ao futuro, Alex é visto por muitos como um futuro dirigente ou técnico 

do Fenerbahçe. “Torcedor, pessoal do clube todo mundo brinca, agora eu falei que ia jogar 

mais pouco tempo e ia parar. Então. eles me veem dessa forma, eu ainda não”. E quando 

questionado por Décio Lopes sobre a possibilidade de parar, o atleta explicou: “(...) penso em 

jogar bem enquanto tiver alegria para ir treinar todo dia, para ir jogar, para suportar esse nível 

todo que o futebol profissional exige”. Quanto a ser treinador um dia, Alex na sua fala deixou 

claro as diferenças existentes dentro de uma equipe, de um grupo de jogadores. “Treinador é 

uma situação bem difícil, bem complicada. Comandar várias cabeças, vários estilos, várias 

culturas diferentes”. O jogador ressaltou o fato de pertencer ao mundo do futebol. “Mas é uma 
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situação que me agrada, porque é o meu mundo, tô nessa desde os 7 anos de idade, de repente 

pode acontecer”. 

  Alex ainda falou da sua relação com Zico, seu ídolo desde a infância e ex-treinador 

no Fenerbahçe. “Zico era um negócio meio engraçado, primeiro não conseguia olhar muito na 

cara dele, olhava pra ele e via com a camisa 10 da Seleção, do Flamengo. Não sabia se ele era 

meu treinador, se ele era meu ídolo”, e revelou de que forma passou a encarar o ídolo como 

um companheiro de trabalho, um amigo. “O dia que vi ele sentado na minha casa, com minha 

filha no colo, 'opa´, esse cara não é mais aquele jogador do Flamengo, o gelo foi quebrado'”. 

  Chegando ao final do programa, a conversa sobre a carreira continuou. Alex 

relembrou o início, o atual momento e, na sua fala, relatou até uma situação que ocorre na 

Turquia sobre os treinamentos. “Então vou jogar, enquanto tiver alegria de participar das 

brincadeiras dentro do treino, de sair nesse frio pra ir treinar, ter marcações cerradas, até 

desleais e manter a cabeça fria”. 

 

9.4 ANÁLISE DO VÍDEO D – DIEGO ALVES 

 

  O quarto e último programa analisado teve como entrevistado o goleiro Diego Alves, 

26 anos, e foi exibido em 6 de outubro de 2011 no SporTV. Diego começou sua carreira nas 

categorias de base do Atlético-MG e, atualmente, é goleiro do Valencia, da Espanha. Durante 

a entrevista, Décio Lopes abordou temas como a estrutura para jogos e treinamentos, 

comportamento da torcida e dirigentes. Também falou sobre a carreira do goleiro na Europa e 

no Brasil. 

  Outro tema abordado foi a rivalidade entre os clubes que Diego defendeu desde que 

chegou à Espanha. O jornalista também enfatiozu temas como turismo, adaptação à cidade e 

ao clube, e conceitos de futebol, além de planos para o futuro na carreira. O goleiro está há 

quatro anos na Espanha. Seu primeiro clube foi o Almeria. Alves chegou ao Valencia no início 

de 2011. 

  A entrevista começou no gramado do estádio do Valencia, o Mestalla. Décio Lopes 

indagou o jogador sobre o nome do estádio e sobre a construção de um novo estádio. O 

goleiro abordou um fato interessante ao falar dos estádios espanhóis. “Estádio bem antigos 

precisam ser renovados. Se tivesse um mundial aqui, com certeza. iriam atualizar os estádios. 

A torcida fica bem perto do campo”. O fato de a torcida assistir aos jogos perto do campo faz 

referência a um costume diferente, a uma cultura de assistir futebol, diferente do que ocorre 

no Brasil. O jornalista ainda complementou e destacou: “Da linha do gramado para linha das 

primeiras cadeiras, dá uns dez passos, oito passos”. 
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  O jornalista ainda destacou que, essa proximidade, gera uma “pressão total” dentro 

do gramado, e Diego explicou: “Torcida bem exigente. O jogador sente a pressão da torcida 

dentro de campo em função desta proximidade das arquibancadas”. Lopes ressaltou a questão 

de como é difícil ser goleiro e questionou o atleta se na Espanha também é difícil. Diego 

explicou a questão de ser um goleiro estrangeiro. “A gente. por ser estrangeiro. tem uma 

pressão diferente dos outros, sempre no começo é mais difícil. Até conquistar mais respeito, a 

confiança da imprensa e torcida. Isso faz com que você trabalhe o dobro do que o jogador do 

país”. 

  O tema seguinte, abordado pelo jornalista, foi com relação a adaptação do jogador ao 

país, a língua, enfim, a questão educacional que foi explicada pelo atleta. “Tive que me 

adaptar. Todo jogador que vem pra cá, a primeira coisa a fazer é tentar entrar na cultura do 

país, explorar a língua. Há quatro anos aqui, já sei algumas coisas importantes do país, aí 

facilita”. E ainda explicou que, no início, ficava um pouco receoso para falar. O assunto 

adaptação continuou e Lopes perguntou sobre a presença de outros jogadores brasileiros, entre 

eles Felipe Mello, que se tornou amigo de Diego, conforme citou o goleiro. “A amizade com 

outros jogadores brasileiros facilitou a adaptação ao país. A gente teve facilidade para se 

adaptar, porque o Felipe me ajudou”. 

  O jornalista abordou novamente a distância da torcida para o gramado, dessa vez 

com ênfase para a goleira e perguntou se a torcida jogava objetos para dentro de campo, 

Diego respondeu que é muito difícil a torcida jogar algo nos jogadores, mas relatou um fato 

ocorrido em outro estádio, no clássico Almeria e Málaga, no qual foi atirada “uma garrafa de 

Coca Cola”, mas não o acertou. Sobre este clássico, o jornalista destacou “Almeria
13

 e 

Málaga
14

  como um derby
15

 da Andaluzia
16

, cidades próximas, então sempre tem essa 

rivalidade extra”.  

  Como introdução para o próximo assunto, Lopes falou sobre a situação adversa de 

ser goleiro em clubes pequenos e destacou que, mesmo assim, Diego Alves conseguiu 

destaque. O goleiro explicou sua saída do Brasil e chegada a Europa. “Na época, quando saí 

do Brasil, teve muitos comentários dizendo que eu iria sumir, iria passar situações difíceis”. O 

goleiro ainda falou que atuar na Europa era um objetivo profissional. “Consegui chegar onde 

queria, que era atuar na Europa, claro que ainda não era o clube que esperava., mas foi a porta 

que tive que entrar.(...) A ideia era ir para o Almeria, aparecer e ir para um clube maior”. O 

                                                
13 Unión Deportiva Almería, é um clube de futebol espanhol fundado em 1989, com sede na cidade de Almeria, 

pertencente a região da Andaluzia. 

14 Málaga Club de Fútbol , é um clube de futebol espanhol fundado em 1948, incialmente denominado Club Atlético 

Malagueño, pertencente a região da Andaluzia.  

15 Nome dado a um confronto futebolístico de grande rivalidade. Normalmente entre dois clubes da mesma região. 

16 É a segunda maior comunidade autônoma espanhola e está localizada na parte meridional do país. 
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goleiro também citou alguns números obtidos no Almeria. “Consegui o recorde de 

imbatividade (sic), que foi sete jogos sem tomar gols”, e explicou que isto o ajudou muito a 

conquistar a confiança dos espanhóis.  

  Na sequência da entrevista, Décio Lopes citou que essa pressão de jogar em um time 

grande, com pressão da torcida, é algo que o goleiro já está acostumado e o atleta relembrou a 

época em que jogou no Brasil. “Tenho saudades da torcida, porque vivi momentos especiais. 

Em 2005, rebaixado no Brasileirão, e, em 2006, a volta à Série A, como goleiro titular. Para 

mim, foi o melhor que passou na minha vida, pude superar uma pressão que vinha da própria 

torcida da minha equipe”. E ainda citou que “o Atlético-MG foi uma escola onde aprendi tudo 

que se vive no futebol”. 

  O jornalista questionou como foi a estreia de Diego no futebol profissional. O goleiro 

explicou que não foi fácil. “Minha estreia foi com 19 anos. num clássico com o Cruzeiro
17

, 

semifinal do Campeonato Mineiro. derrota 1 x 0. Imagina, eu tinha 19 anos, só tinha jogado 

para duas, três mil pessoas. Chegar e jogar com 50 mil pessoas no Mineirão lotado foi um 

sonho realizado”. Também deixou claro uma questão profissional que tem maiores proporções 

para o goleiro. “A vida de goleiro é mais difícil, porque o atacante pode perder um, dois, três, 

quatro e, no final de uma partida, fazer um gol e sair como herói. E o goleiro pode defender 

uma, duas, três, quatro, cinco e, chegar no final da partida, tomar um gol e nunca mais jogar”. 

Ainda falando do que sente falta do Brasil, Diego relatou uma diferença da torcida. “Tenho 

muita saudade da torcida no Brasil, do calor da torcida”. 

  O primeiro bloco encerrou com o goleiro Diego Alves contando um pouco sobre a 

cidade, onde fazer turismo, o que visitar, enfim, quais as atrações que Valencia propicia. 

“Aqui em Valencia se você quer um bom turismo, a parte do porto da praia, onde tem as 

corridas de Fórmula 1. A parte moderna, que é a parte do aquário, onde tem animais. Tradição: 

A parte antiga da cidade, o mercado central, a catedral”. Ainda complementa exaltando o seu 

time, o estádio e o futebol espanhol, “Para ver um bom jogo de futebol, pode vir ao 

Mestalla
18

, que aí você vai assistir a um grande jogo de futebol”. 

  O segundo bloco começou repercutindo a fase de Diego Alves na Espanha e o tempo 

em que já está na Europa. “Diego Alves. que está fazendo sua quinta temporada na Espanha.” 

Entre outros assuntos. o atleta falou sobre os objetivos da equipe, como fazer uma boa 

temporada na Liga dos Campeões. Citando novamente as dificuldades enfrentadas para 

alguém recém-chegado a um clube, principalmente o goleiro, Lopes questionou o entrevistado 

                                                
17 Clube de futebol mineiro, grande rival do Atlético-MG, fundado em 1921, com sede em Belo Horizonte, Minas 

Gerais 

18 Estádio do Valencia, Espanha. 
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sobre a sua chegada à Espanha em 2007. Diego relatou: “Eu, nos quatro anos que estive no 

Almeria, quando cheguei, fui reserva, até por questão de adaptação”. Completando a fala, 

Alves deixou claro que o tratamento para quem é da casa é diferenciado. “Aqui no Valencia. 

tem o goleiro Guaita(...) é um menino da casa, foi criado aqui, tem o carinho da torcida, 

carinho da imprensa”.  

  A entrevista seguiu abordando a questão profissional e Diego exaltou algo que nota 

ser diferente no Brasil e na Espanha “ Aqui, o conceito das equipes são diferentes com relação 

ao Brasil, onde se tem o time titular e o reserva. Aqui, o treinador só avisa quem irá jogar no 

vestiário, antes do jogo”. E ao ser questionado pelo repórter se queria voltar para o Brasil, o 

goleiro não deixou de falar da questão financeira. “Às vezes fica difícil voltar, porque quando 

um time compete com uma equipe do Brasil, os time aqui da Europa ainda conseguem ganhar 

porque a parte do dinheiro ainda é mais forte”. 

  A última pauta do programa foi com relação à carreira, especificamente Seleção 

Brasileira principal. Diego, que já ganhou medalha de bronze com a Seleção Olímpica, 

explicou: “Não tenho como prioridade, já passei tantas coisas na seleção que a prioridade é do 

Valencia. Quero poder desfrutar do clube onde estou, conquistar a titularidade, desfrutar 

jogando”. 

 

9.5 TABELAS DE ANÁLISE 

  Identidade e Representação Cultural: Brasil x Europa 

 

TABELA 1 – QUESTÃO EDUCACIONAL 

 

 VÍDEO A  VÍDEO B VÍDEO C VÍDEO D 

QUESTÃO 

EDUCACI

ONAL 
(cultura, 

costumes, 

lazer, 

alimentação, 

filosofia de 

trabalho, 

idolatria, 

imprensa...) 

“Em 2008, Liverpool 

é a Capital cultural 

da Europa.” (0:49) 

 

“No mesmíssimo 
bairro onde Lennon 

e Mcartney 

nasceram vive Lucas 

Leiva” (04:37) 

 

“Fundado em 1892, 

tem uma torcida 

fanática e beberrona, 

festeira e 

empolgada” (12:54) 

 
“Para estas pessoas 

vestir a camisa 

vermelha do 

“(...)tive a felicidade 

de ser uma pessoa que 

observo muito as 

qualidades dos outros, 

pra tentar aprender 
(...)” (03:55) 

 

“Depois de aprender a 

língua, depois de se 

adaptar 

totalmente(...)” 

(07:28) 

 

“Eu consegui me 

impor e trazer essa 

cultura de querer 
ganhar sempre 

(...)Independente de 

qual resultado o time 

“No Brasil a gente 

acostuma com o 

presidente sendo 

questionado, aqui não, 

aqui ele é amado. É 
um dos ídolos 

maiores do clubes, 

presidente do clube a 

10 anos” (02:53) 

 

“Quando você 

atravessa do lado 

europeu para o 

asiático, tem um 

outdoor dizendo 'Bem 

vindo a republica do 
Fenerbahçe'” (05:02) 

 

“Pesquisas recentes 

“A torcida fica bem 

perto do campo” 

(03:06) 

 

“da linha do gramado 
para linha das 

primeiras cadeiras, dá 

uns dez passos, oito 

passos” (03:14) 

 

“Torcida bem 

exigente. O jogador 

sente a pressão da 

torcida dentro de 

campo em função 

desta proximidade das 
arquibancadas” 

(03:34) 
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Liverpool é coisa 

seriíssima,  o 

brasileiro Lucas vai 

descobrindo isso a 

cada dia” (13:22) 

 

“Os grande 

jogadores me 

trataram bem, e hoje 

já consigo me 

comunicar, ou seja, 
me sinto em casa” 

(14:22) 

 

“Este é um grande 

problema da 

Inglaterra, aqui 

praticamente todos 

os dias tem uma 

garoa, tem aquele 

vento. E o frio é 

sempre muito forte, 

bastante duro de 
suportar” (17:29) 

 

“Tenho um contrato 

longo então tenho 

que tentar desfrutar 

da melhor maneira, 

tentar me adaptar em 

todos os sentidos a 

vida na Europa para 

que eu possa 

também ter 
condições de cada 

vez estar jogando 

mais” (18:21) 

 

“Já tive a 

oportunidade de 

acompanhar e 

aprender a historia 

dos Beatles, aqui 

tem um maravilhoso 

museu dos Beatles. 

E é sempre 
importante a gente ta 

adquirindo algum 

tipo de cultura do 

país, assim a gente 

se adapta mais 

rápido” (22:16)  

 

“Uma cidade que 

reinventou os 

costumes do mundo 

é a nova casa deste 
brasileiro, que 

cresceu nas fazendas 

do Mato Grosso do 

Sul, e agora mora no 

mesmo bairro que já 

ia pra casa do mesmo 

jeito. E a gente mudou 

isso, não só eu mas os 

outros brasileiros 

também (...)” (08:47) 

 

“O Expresso da Bola 

de hoje está em Lyon, 

na França. Uma 

cidade viva e 

próspera. Lugar de 
cultura, história, boa 

mesa e muitos gols” 

(00:04 2º bloco) 

 

“Não consigo aceitar 

que o ser humano fora 

do seu trabalho seja 

melhor que o outro. É 

lógico, sei que sou um 

jogador, que milhares 

de pessoas gostam de 

mim, mas acabou o 
jogo, entrei no carro, 

vou pra casa, não 

posso ser especial(...)” 

(00:53 2º bloco) 

 

“O ser humano nunca 

vai ser melhor que o 

outro, cada um tem 

seus princípios e sua 

cultura. Se você não 

concordar com a 
cultura, principios do 

outro, tem que saber 

respeitar” (01:41 2º 

bloco) 

 

“Pernambucano, 

Lyonnais, felizmente 

brasileiro. Nascido em 

Pernambuco e com 

muito orgulho” (10:09 

2º bloco) 

mostram mais de 30 

milhões de torcedores 

em todos país. Eles 

exageram um pouco 

dizendo que no 

mundo todo tem mais 

de 45 milhões” 

(05:08) 

 

“Taffarel jogou no 

Galatasaray, mas o 
respeito que ele tem é 

absurdo. Jogou muito 

na Turquia, tem muita 

moral e mesmo sendo 

adversário do 

Fenerbahçe o pessoal 

respeita muito” 

(05:50) 

 

“Onipresente 

fotografia de Kemal 

Ataturk, o fundador 
da República Turca e 

grande herói nacional. 

Aqui no país ele 

ocupa lugar de 

destaque sempre” 

(08:55) 

 

“A disputa 

interessante é saber 

quem é melhor, se o 

Atatturk ou Dom 
Pedro I. Atatturk tem 

muita moral e Dom 

Pedro a gente brinca 

com ele, faz piada, 

com o Ataturk não dá. 

Vira até ofensa, são 

muito patriotas” 

(09:07) 

 

“Então, vendo uma 

menina estrangeira, 

tendo a mesma reação 
que os turcos tem, é 

porque realmente a 

importância dele é 

absurda” (10:00) 

 

“Aqui é diferente do 

Brasil, no Brasil não 

vem ninguém 

almoçar, jantar, a não 

ser em dia de jogo, 

com a roupa do clube. 
Aqui não, se você sair 

na rua, vai ver gente 

com agasalho, ou 

camisa polo, qualquer 

situação relacionada 

“A gente por ser 

estrangeiro tem uma 

pressão diferente dos 

outros, sempre no 

começo é mais 

difícil. Até conquistar 

mais respeito, a 

confiança da 

imprensa e torcida. 

Isso faz com que 

você trabalhe o dobro 
do que o jogador do 

país”  (04:20) 

 

“Tive que me adaptar. 

O jogador que vem 

pra cá, a primeira 

coisa que tem que 

fazer é tentar entrar 

na cultura do país, 

aprender a língua” 

(05:05) 

“Almeria e Málaga é 
um derby da 

Andaluzia, cidades 

próximas então 

sempre tem essa 

rivalidade extra” 

(06:49) 

 

“Tenho muita 

saudade da torcida no 

Brasil, do calor da 

torcida” (13:40) 

 

“Aqui em Valência se 

você quer um bom 

turismo, a parte do 

porto da praia, onde 

tem as corridas de 

formula 1. A parte 

moderna que é a 

parte do aquário, 

onde tem animais. 

Tradição: A parte 

antiga da cidade, o 
mercado central, a 

catedral” (14:18) 

 

“Para ver um bom 

jogo de futebol, pode 

vir ao Mestalla, que 

ai você vai assistir a 

um grande jogo de 

futebol” (14:42) 

 

“Aqui no Valencia 
tem o goleiro 

Guaita(...) é um 

menino da casa, foi 

criado aqui, tem o 

carinho da torcida, 
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foi de Lennon e 

Mcartney” (21:55) 

ao clube. Pessoal 

realmente gosta é 

diferente do nosso 

costume, no Brasil” 

(10:42) 

 

“(...)Sei que sou 

respeitado por todos, 

pela minha torcida e 

pela torcida dos 

adversários” (06:33 2º 

bloco) 

 

“sair nesse frio pra ir 

treinar, ter marcações 

cerradas, até desleais 

e manter a cabeça 

fria” (12:35 2º bloco) 

carinho da imprensa” 

(17:05) 

 

 

TABELA 2 – QUESTÃO FINANCEIRA 

 

 VÍDEO A VÍDEO B VÍDEO C VÍDEO D 

QUESTÃO 

FINANCEI-

RA 

(moradia, 

salário, 

independência 

financeira...) 

“As poucas pausas 

para refrescar as 

ideias acontecem 

neste belíssimo 

parque público, bem 

em frente ao 
apartamento que 

Lucas escolheu para 

viver” (05:07) 

 

“É neste delicioso 

contato com a  

natureza e diante de 

um cenário de muita 

paz(...)” (05:09) 

“conseguiu romper o 

contrato e tomar 

conta da própria 

vida, veio parar em 

Lyon, na França. E 

na época meio 
inseguro, nem 

poderia imaginar o 

que a cidade 

representaria na sua 

vida” (06:55) 

 

Chegar aqui em 

Lyon, não era tão 

sensacional assim. 

Era quase como vir 

para uma equipe 

média. Ganhar 
melhor do que no 

brasil mas longe do 

mundo glamouroso 

das grandes capitais 

do mundo da bola. 

(03:17 2º bloco) 

“Alex, iria sumir, por 

lá teria uma vida 

ruim, perderia o 

interesse pelo 

futebol. Hoje, 

sucesso, 
reconhecimento e 

felicidade dentro e 

fora de campo” 

(00:53) 

“Na época, quando 

sai do Brasil teve 

muitos comentários 

dizendo que eu iria 

sumir, iria passar 

situações difíceis” 

(08:14) 

 

“As vezes fica difícil 

voltar, porque 

quando um time 

compete com uma 

equipe do Brasil, os 

time aqui da Europa 

ainda conseguem 

ganhar porque a 

parte do dinheiro 

ainda é mais forte” 

(18:34) 

 

 

TABELA 3 – QUESTÃO FAMILIAR 

 

 VÍDEO A VÍDEO B VÍDEO C VÍDEO D 

QUESTÃO  “(...) sempre gostei “Vejo pela minha  
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FAMILIAR 

(esposa, filhos, 

parentes, 

costumes em 

família...) 

da minha vida muito 

tranquila e muito 

calma. Sei que um 

dia vai acabar e passa 

muito rápido” 

(11:21) 

 

“(...) mas acabou o 

jogo, entrei no carro, 

vou pra casa, não 

posso ser especial. 
Não posso mostrar 

isso para minhas 

filhas” (01:01 2º 

bloco) 

filha, tem 5 anos, 3 

anos que ta na escola. 

As vezes nos 

fazemos uma 

brincadeira com o 

Atatturk, que ele não 

era nada disso que 

falam, que é tudo 

mentira. Ela se 

ofende, ela não 

gosta” (09:28) 

 

“Minha mulher fica 

famosa porque 

quando eu faço gol 

ela aparece na 

televisão, minha filha 

ficou famosa porque 

desde pequena 

sempre teve comigo, 

a mais velha” (06:47 

2º bloco) 

 
“Levo uma vida 

totalmente tranquila, 

quando tem que fazer 

alguma coisa na rua, 

saio com a paciência 

necessária para 

atender todo mundo e 

sigo uma vida 

totalmente normal 

como seguia no 

Brasil” (07:13 2º 

bloco) 

 

“O dia que vi ele 

sentado na minha 

casa, com minha 

filha no colo 'Opa, 

esse cara não é mais 

aquele jogador do 

flamengo, o gelo foi 

quebrado'” (10:14) 

 

 

 

TABELA 4 – QUESTÃO PROFISSIONAL 

 

 VÍDEO A VÍDEO B VÍDEO C VÍDEO D 

QUESTÃO 

PROFISSIO-

NAL 

(treinos, jogos, 

contrato, 

carreira, 

experiências...) 

“Fui integrado aos 

profissionais com 18 
anos. (...)2006 foi o 

melhor ano da minha 

carreira, fui campeão 

Gaúcho, ficamos em 

3º lugar no brasileiro, 

“seis anos e seis 

títulos franceses” 

(00:35) 

 

“Geneticamente não 

fui privilegiado, 

sempre precisei 

(...)craque brasileiro 

que chegou por aqui 
de mansinho(...) E 

hoje, quem diria, já 

faz parte da história 

do clube mais 

popular deste país. 

“Estádio bem 

antigos, precisam ser 
renovados. Se tivesse 

um mundial aqui, 

com certeza iriam 

atualizar os estádios. 

A torcida fica bem 
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classificamos para 

libertadores, prêmios 

individuais, minha 

primeira convocação 

para seleção 

principal”  (07:12) 

 
“(…) sempre acaba 

sobrando mais para o 

jovem, o juvenil 

como eles falam no 

futebol. Tomei 

bastante bronca e aos 

poucos fui 

adquirindo 

experiência e as 

pessoas foram me 

conhecendo 
mais(...)“ (10:15) 

 

“Aqui há uma certa 

distância, os 

treinadores ingleses 

são super poderosos 

e por certas vezes, 

bem marrentos” 

(14:41) 

 

“O Rafa tem uma 
filosofia diferente de 

trabalho, ele troca 

muito os 

jogadores.(...)” 

(16:16) 

 

“ele sempre tentava 

conversar, mas como 

a língua não permitia 

muito, fazia um 

esforço. Mas ele 

também via que de 
repente, não era o 

momento de tentar 

conversar. Hoje já 

converso com ele” 

(16:56) 

 

“Eu planejo uma vida 

longa na Europa, 

tenho esse objetivo 

de ficar, se deus 

quiser, uns dez anos 
na Europa, jogando 

em grandes clubes” 

(17:57) 

 

treinar me dedicar 

mais que os outros. 

Jogava mais 

adiantado no início da 

carreira, mas me 

adaptei a uma nova 

posição” (02:25) 

 

“Hoje em dia me 

considero quase 

realizado no futebol, e 
me falta alguma coisa 

que vou buscar até o 

fim” (05:20) 

 

“Não esperava, 

quando assinei um 

contrato de 5 anos que 

seria pentacampeão, 

se alguém me falasse 

diria que está maluco” 

(07:11) 

 
“ 2002/03 31 jogos e 

13 gols; 03/04  32 

jogos e 10 gols; 04/05 

32 jogos com 13 gols; 

05/06 32 jogos e 9 

gols; 180 jogos pelo 

campeonato nacional 

da França” (07:45) 

 

“O time pode ser 

dividido em duas eras 
Antes e Depois de 

Juninho” (08:39) 

 

“Já sou um dos 

maiores jogadores da 

história do Lyon. Vou 

continuar lutando até 

o fim para ser um dos 

maiores jogadores da 

história do clube 

(...)Penso até em parar 

por aqui. Meu sonho é 
levar o Lyon a uma 

conquista europeia” ( 

09:14) 

 

“Até pela própria 

cidade que é mais 

falada pelo time do 

que qualquer outra 

coisa. Mas isso acaba 

e meu objetivo é 

deixar um traço na 
história do clube” 

(11:48) 

 

“Gostaria de jogar até 

2010, até o final de 

Para nós, ele é o 

Alex, para os turcos, 

Alex de Souza” 

(00:16) 

 

“Os brasileiros tem 

parte forte na história 

do clube. Eu sou 

mais um, começou 

com o Didi que é 

idolatrado até hoje. 
Zico tem muita 

moral”(03:40) 

 

“Eu conheço bem, 

porque cheguei há 

cinco anos atrás, 

participei da 

campanha do clube 

no ano do 

centenário” (05:24) 

 

“O clube é muito 
grande, muito forte, 

oferece situações que 

realmente só estando 

aqui no dia-a-dia 

para saber o que ta 

acontecendo” 

(05:32) 

 

“Instalações de 

primeiro mundo. 

Não tem do que 
reclamar” (08:30) 

 

“Não é exagero dizer 

que Alex, é um herói 

de toda Turquia” 

(00:19 2º bloco) 

 

“(...)viraria também, 

talvez com mais 

força ainda, o Alex 

do Fenerbahçe” 

(00:50 2º bloco) 
 

“E esperava cumprir 

meu contrato, como 

sempre fiz com os 

outros times e ver o 

que acontecia. 

Aconteceu que eu 

gostei, o pessoal 

gostou de mim, já 

renovei duas vezes. 

Agora meu contrato 
vence daqui um ano 

e meio, pessoal já 

fala em renovar” 

(01:13 2º bloco) 

 

perto do campo” 

(02:47) 

 

“A amizade com 

outros jogadores 

brasileiros facilitou a 

adaptação ao país. A 

gente teve facilidade 

para se adaptar, 

porque o Felipe me 

ajudou”. (06:00) 

 

“Consegui chegar 

onde queria, que era 

atuar na Europa, 

claro que ainda não 

era o clube que 

esperava., mas foi a 

porta que tive que 

entrar.(...)A ideia era 

ir para o Almeria, 

aparecer e ir para um 

clube maior” (08:20) 

“Consegui o recorde 

de imbatívidade, que 

foi 7 jogos sem 

tomar gols” (08:47) 

 

“Tenho saudades da 

torcida, porque vivi 

momentos especiais. 

Em 2005 rebaixado 

no Brasileirão e em 

2006 a volta à série 
A, como goleiro 

titular. Para mim foi 

o melhor que passou 

na minha vida, pude 

superar uma pressão 

que vinha da própria 

torcida da minha 

equipe” (11:23) 

 

“Minha estreia foi 

com 19 anos num 

clássico com o 
Cruzeiro, semi-final 

do Campeonato 

Mineiro derrota 1 x 

0” “Imagina, eu 

tinha 19 anos, só 

tinha jogado para 2, 

3 mil pessoas.  

Chegar e jogar com 

50 mil pessoas no 

Mineirão lotado foi 

um sonho realizado” 

(12:38) 

 

“A vida de goleiro é 

mais difícil, porque o 

atacante pode perder 
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2010. Foi o que 

coloquei na minha 

cabeça” (12:46) 

 

“Desde que comecei a 

jogar sempre pensei 

no q ia fazer depois. 

O jogador para com 

34, 35 e é muito velho 

para o futebol e muito 

novo pra vida” 

(12:59) 

 

“O clube precisava do 

primeiro título” 

(04:13 2º bloco) 

 

“A motivação nunca 

pode cair, é o 

combustível que faz 

você ta sempre 

treinando, fazendo o 

melhor” (04:54 2º 

bloco) 

 

“(...)cada um faz o 

que quiser da vida, 

mas no campo você 

tem que ter prazer de 

jogar com seu 

companheiro., de 

fazer a dele quando 

precisar(...)” (05:37 2º 

bloco) 
 

“mesmo no vasco que 

vivi grandes 

momentos, não 

encontrei um 

ambiente como esse 

que é muito difícil de 

conseguir e muito 

fácil de perder” 

(05:58 2º bloco) 

 

“Na minha cabeça, no 
respeito, no meu 

coração eu sempre fiz 

o melhor. Mas, as 

vezes, o corpo não 

responde” (09:44 2º 

bloco) 

Envolvimento 

profissional existe 

desde o primeiro dia, 

mas essa situação de 

emocional só começa 

acontecer a partir de 

um certo tempo. Eu 

sempre busquei ser 

respeitado e respeitar 

o clube” (03:03 2º 

bloco) 
 

“No primeiro mês foi 

muito difícil, 

conversava com a 

família e dizia vai ser 

duro de jogar aqui, 

vai ser complicado” 

(03:55 2º bloco) 

 

“Quando comecei a 

15 anos atrás, a parte 

técnica era levada 
muito mais a sério do 

que hoje. Hoje em 

dia, pessoal é muito 

preocupado com 

parte física” (05:08 

2º bloco) 

 

“se você tiver isso 

(técnica apurada e 

entendimento do 

técnico), fatalmente 
você joga em 

qualquer lugar do 

mundo” (05:38 2º 

bloco) 

 

“Torcedor, pessoal 

do clube todo mundo 

brinca, agora eu falei 

que ia jogar mais  

pouco tempo e ia 

parar. Então eles me 

veem dessa forma, 
eu ainda não” (07:40 

2º bloco) 

 

“(...)penso em jogar 

bem enquanto tiver 

alegria para ir treinar 

todo dia, para ir 

jogar, para suportar 

esse nível todo que o 

futebol profissional 

exige” (07:57 2º 

bloco) 

 

“Treinador é uma 

situação bem difícil, 

bem complicada. 

um, dois, três, quatro 

e no final de uma 

partida fazer um gol 

e sair como herói. E 

o goleiro pode 

defender uma, duas, 

três, quatro, cinco e 

chegar no final da 

partida, tomar um 

gol e nunca mais 

jogar” (13:21) 

 

“Diego Alves que 

está fazendo sua 

quinta temporada na 

Espanha” (15:06) 

 

“Eu, nos 4 anos que 

estive no Almeria, 

quando cheguei fui 

reserva, até por 

questão de 

adaptação” (16:59) 

 

“ Aqui o conceito 

das equipes são 

diferentes com 

relação ao Brasil, 

onde se tem o time 

titular e o reserva. 

Aqui, o treinador só 

avisa quem irá jogar 

no vestiário, antes do 

jogo” (17:44) 

 

“Não tenho como 

prioridade, já passei 

tantas coisas na 

seleção que a 

prioridade é do 

Valência. Quero 

poder desfrutar do 

clube onde estou, 

conquistar a 

titularidade, 

desfrutar jogando” 

(21:06) 
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Comandar varias 

cabeças, vários 

estilos, varias 

culturas diferentes” 

(09:11 2º bloco) 

 

“(...) porque é o meu 

mundo, to nessa 

desde os 7 anos de 

idade, de repente 

pode acontecer” 

(09:27 2º bloco) 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A partir de estudos sobre identidade e representação cultural do brasileiro, futebol, 

identificação através do esporte e reportagem televisiva no futebol, percebemos que o 

apresentador do programa Expresso do Esporte, veiculado no SporTV, jornalista Décio Lopes, 

conseguiu retirar de seus entrevistados fragmentos que remetem à identidade e representação 

cultural, por intermédio de suas falas e relatos, traçando assim uma relação entre a forma de 

viver e trabalhar na Europa e no Brasil. 

  Como relatado por Décio Lopes na entrevista realizada por e-mail, é intenção da 

produção do programa extrair dos jogadores de futebol, não apenas questões profissionais, 

como carreira, treinos, filosofias de trabalho, mas também destacar os costumes, a relação 

familiar, e a cultura dos países em que estes atletas estão. As perguntas feitas pelo jornalista 

vão direcionando a entrevista para este caminho, afim de mostrar uma outra realidade, uma 

realidade que por diversas vezes tem características diferentes da vivida por estes jogadores 

no Brasil. E, em outros momentos, há características paralelas, e/ou iguais, entre a realidade 

vivida na Europa e no Brasil. A questão mais abordada foi profissional, o segundo tema mais 

frequente foi a questão educacional, seguida da questão financeira e por fim o tema familiar.  

  No primeiro programa analisado, com o atleta Lucas Leiva, meio-campo do 

Liverpool, da Inglaterra, Lopes buscou contextualizar a reportagem desde o primeiro 

momento, explicando a importância da cidade para o país, destacando seus principais pontos 

turísticos, opções de lazer na cidade inglesa. Além da forte relação da cidade com a música, 

enfim, a questão educacional, relacionada à cultura e costumes, ficou evidente neste primeiro 

momento. 

  Outro ponto importante ressaltado pelo jornalista foi a relação entre a atual “casa” do 

atleta, com o local onde nasceu, onde viveu quando criança, numa tentativa de mostrar como a 

vida de Lucas Leiva mudou. Foi possível notar semelhanças, principalmente na questão 

familiar, quando o tema era a casa do atleta. Jogadores geralmente buscam ter uma vida 

tranquila, não muito diferente da que levavam no Brasil, no início da carreira. Tranquilidade 

que é afetada pela idolatria conquistada em nosso país, que no caso de Lucas Leiva, não existe 

na Inglaterra, onde ele é apenas mais um jovem jogador, que conta com o reconhecimento da 

torcida, mas sem o grau de ídolo. 

  O segundo programa foi ambientado na França, em Lyon, uma cidade que “cresceu” 

em função do futebol, como destacado nas falas do jornalista e do entrevistado. Essa 

importância do futebol, com relação à cidade, é semelhante ao que ocorre em diversas cidades 
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do Brasil. As equipes de futebol conseguem elevar o nome de suas cidades, trazendo até 

investimentos. O entrevistado foi Juninho Pernambucano, ex-jogador do Vasco da Gama (RJ), 

criado no Sport Club do Recife (PE), que deixou claro, em suas falas, a importância de 

respeitar as diferenças culturais e os costumes de cada um.  

  Foi destaque a questão de adaptação a uma nova cultura, dentro e fora de campo. A 

questão financeira foi abordada, geralmente quando a fala tratava da saída do jogador para a 

Europa. O sonho da independência financeira ficou claro na entrevista de Juninho. O repórter 

buscou enfatizar a questão profissional e educacional. Neste último quesito, o atleta citou uma 

filosofia de trabalho que ele e outros jogadores brasileiros conseguiram inserir na equipe 

francesa, mexendo assim nos laços culturais do clube, da equipe formada basicamente por 

jogadores franceses. 

  Diante da questão profissional, o jogador demonstrou total identificação com o clube 

e estar plenamente acostumado à cidade e ao país. Juninho viveu na França, algo parecido 

com o que ocorria no Brasil, nos tempos de Vasco da Gama: ser idolatrado nas ruas. O atleta 

foi um dos principais jogadores da história do Olympique Lyonnais, e tentou lidar com isso, 

ao fazer compras ou passear nos dias de folga, algo muito difícil.  

  O terceiro vídeo trouxea entrevista com o meio-campo Alex de Souza, ídolo no 

Palmeiras (SP) e Cruzeiro (MG), criado no Coritiba (PR), que demonstrou total adaptação ao 

país que vive há alguns anos e já se transformou em ídolo, não conseguindo circular 

tranquilamente pelas ruas de Istambul, na Turquia. A relação do torcedor com o ídolo é algo 

semelhante no Brasil e na Europa, apesar de dentro dos estádios os torcedores europeus se 

portarem de forma mais tranquila, mais resguardada. Nas ruas, querem estar perto do ídolo, 

tocar e conversar com ele e,  nesta questão, nenhuma diferença com nosso país. 

  Alex joga no Fenerbahçe da Turquia, clube que tem grande importância dentro da 

sociedade turca, algo que ocorre de maneira semelhante no Brasil. Os clubes não são apenas 

equipes de futebol, mas há muita política envolvida nos bastidores. Ao chegar à região da 

cidade que se localiza o estádio do Fenerbahçe, notou-se uma identificação fortíssima da 

equipe e da populção, sendo denominada aquela região de “República do Fenerbahçe”. O 

presidente do clube, por exemplo, é idolatrado pelos torcedores, uma grande diferença com o 

Brasil, onde os dirigentes são extremamente cobrados. Foi destaque nesta edição do programa 

a questão familiar e educacional, que interfere diretamente na vida do atleta. 

  Na Turquia, a família de Alex também é notada pela imprensa e, por consequência, 

pela torcida. A filha do jogador, nascida no país turco, já tem traços educacionais adquiridos 
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da cultura turca, como, por exemplo, no caso do fundador da República Turca, Kemal 

Attaturk, que é defendido pela filha de Alex, como se fosse o Dom Pedro I dela. E o atleta 

ainda destacou uma diferença notada por ele: no Brasil são feitas brincadeiras com o 

proclamador da República brasileira, e isso realmente vira piada. Já na Turquia, fazer piada 

com alguém tão importante, é falta de respeito. A idolatria dos turcos com os grandes líderes 

políticos do país é algo diferenciado, quando se relaciona com o Brasil, onde líderes políticos 

não têm uma exaltação tão grande. 

  Foi interessante notar, na questão educacional, a relação dos jogadores com 

torcedores de clubes adversários, Alex citou que, independente da equipe do atleta, os 

jogadores são muitos respeitados por todos. Ainda foi destacada uma diferença na fala do 

jogador: a identificação dos torcedores com o clube, novamente. Alex explicou que é comum 

encontrar torcedores com uniforme da equipe, saindo para almoçar, realizar atividades de 

lazer, o que segundo ele não era comum no Brasil. 

  Sobre a questão profissional, o atleta deixou claro, em uma de suas falas, a questão 

de adaptção ao clima, que possui temperaturas mais baixas comparado ao Brasil. Adaptação 

necessária também ocorreu na relação com os companheiros de equipe, o aprendizado de um 

novo idioma e o entendimento dos costumes de um outro povo. Foram questões presentes na 

reportagem e que evidenciaram diferenças explícitas entre Brasil e Europa. Também houve o 

relato de que existe o “mundo futebol”,onde as diferenças são essenciais. Se não fossem elas, 

o futebol seria um esporte com um poder de identificação menor, talvez nulo. As diferenças 

servem para aproximar e direcionar torcedores e amantes do esporte na sua forma de torcer, 

discutir e até praticar futebol. Essa identificação e representação atua como influência sobre 

os espectadores, que adquirem as características da cultura empregada pelo time e seus 

jogadores. 

  O quarto programa, com o goleiro Diego Alves, que atua no Valencia, da Espanha, 

abordou questões diferentes dos outros, como, por exemplo, a forma de torcer dos espanhóis, 

a estrutura dos estádios, que possui grande diferença para o Brasil. A questão financeira, 

conforme relato de Diego, é melhor na Europa, não apenas pela remuneração, mas também 

por condições de treinamento. O atleta ressaltou uma diferença na forma de torcer do europeu 

com o brasileiro. Nos gramados espanhóis, há muita pressão da torcida, muita reclamação. Já 

no Brasil, o torcedor é mais acolhedor com a equipe. As dificuldades que passam os jogadores 

estrangeiros na Europa, diferentemente do Brasil, onde jogadores estrangeiros, geralmente 

chegam com grau de ídolos. 

  A parte cultural, de lazer, ganhou destaque também. O jornalista e o jogador deram 
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dicas para se fazer um bom turismo, o que reforça as diferenças, até na questão do 

entretenimento. Os europeus são mais ligados a centros históricos, museus, locais e prédios 

históricos. Aqui no Brasil, o turismo é mais presente em locais com paisagens bonitas, belas 

praias, até porque a geografia dos países é diferente, o clima, enfim, todos estes fatores 

influenciam no modo de viver, conviver e também nos costumes e tradições dos povos. 

  Acreditamos que este estudo foi de grande importância para entendermos como os 

atletas brasileiros vivem fora do país, como é a relação dos mesmos com outras culturas, e do 

próprio brasileiro com novas culturas e costumes. Representar cultura e trazer um sentimento 

de identificação em reportagens televisivas é algo louvável num mercado onde o 

entretenimento está, cada vez mais, sobreposto ao informativo, o lado didático de uma 

reportagem, principalmente ligada ao esporte.  
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ANEXO  – ENTREVISTA COM DÉCIO LOPES 

Pergunta - Como é feita a produção do programa (as pautas, etc)? 

 

Décio Lopes - Na verdade estamos 24 horas por dia ligados em novas histórias. E elas podem 

vir de jornais, revistas (estrangeiras), internet, conversas e, mais recentemente, das redes 

sociais. É estar com a parabólica ligada o tempo todo. Aí, de acordo com as melhores pautas, 

formulamos os roteiros da viagem. Porque, claro, nao temos orçamento para irmos aonde 

quisermos e quando quisermos. É preciso tentar concentrar o máximo de pautas em uma 

determinada região ou em cidades próximas. Para combinar os melhores custos com as 

melhores histórias. Não é fácil, mas acaba sendo divertido. Neste trabalho ficamos 

permanentemente envolvidos, eu, o editor André Baseggio, o cinegrafista Marcelo Pinta e a 

produtora Luisa Prado.  

Pergunta - Qual é a rotina produtiva do programa? 

Décio Lopes - A cada dois meses viajamos. Quase sempre para a Europa. Como eu disse, 

estamos em pre-produçao permanente. Quinze dias antes das viagens, fazemos os primeiros 

contatos com aqueles que pretendemos entrevistar. Com assessoria, atletas ou clubes. A uma 

semana da viagem fechamos o roteiro definitivamente e agendamos hotéis. Aí, durante a 

propria viagem – que, em geral, dura 14 dias – vamos confirmando e gravando cada uma das 

pautas agendadas. Na volta, todo o material vai para a edição. Às terças-feiras temos uma 

primeira versão do programa. Às quartas, as versões finais. Nas manhàs de quinta o programa 

é entregue, em HD externo, na Globosat.  

Pergunta - Quem integra a equipe do programa? 

Décio Lopes - A equipe é mínima. Enxutíssima. Por questões orçamentárias. Eu, o editor 

André Baseggio, o cinegrafista Marcelo Pinta e a produtora Luisa Prado. Claro que tem o 

pessoal que faz as artes, os arquivos, as trilhas... Mas, no dia a dia mesmo do programa, sao 

estes que citei. 

Pergunta - Quais as dificuldades de uma equipe de tv brasileira (esportiva) em viajar e 

produzir programas fora do país? 

Décio Lopes - Além das permanentes dificuldades orçamentárias, a maior dificuldade é contar 

com os clubes europeus. Eles são todos terríveis, até cruéis neste sentido. Nao te ajudam nem 
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querem te ajudar. Sem interesse, estão pouco se lixando para você. É muito diferente daqui. O 

brasileiro, até por sua tradição colonizada, costuma tratar o estrangeiro melhor que o nativo. 

Quando os jornalistas europeus vêm para cá, são tratados com distinção pelas assessorias dos 

nossos clubes e pelos colegas brasileiros. Lá sabe quando isso acontece? Nunca! Eles, ao 

contrário, fazem de tudo para te atrapalhar. Sempre. Felizmente os jogadores brasileiros são 

sensacionais. Além de saberem que é importante aparecerem na nossa imprensa, existe uma 

solidariedade. Os jogadores brasileiros quase sempre ajudam, fazem tudo o que podem para 

que as gravações funcionem. Já foram mil casos em que, pelo clube, nao podia nada. Mass o 

jogador fez com que pudéssemos quase tudo. 

Pergunta - Qual o retorno recebido de quem assiste ao programa? 

Décio Lopes - É muito bom as pessoas virem comentar os programas, as falas, os 

personagens... É uma delícia. Você vÊ que a comunicação está sendo feita. A mensagem está 

sendo passada – e esse é o objetivo de quem trabalha em tv e de quem estudou Comunicação, 

no fim das contas. As redes sociais facilitam muito isso porque todos passam a ter acesso a 

você. O cara nao precisa mais te encontrar na esquina pra comentar algo. Ele manda uma 

mensagem e pronto. Os elogios, claro, sao mais gostosos. Mas as críticas também são bem 

vindas. Especialmente com boa educação e comedimento. No blog é um inferno porque o 

anonimato de quem comenta permite a grosseria e a falta de educaçao. Mas nas redes sociais, 

funciona super bem. 

Pergunta - O blog do programa acrescenta o quê na atração? 

Décio Lopes - Acho que anda tudo junto, de mãos dadas. No fundo é tudo credibilidade. O 

que eu, como jornalista, tenho, depois de 22 anos de profissão? Credibildiade. É isso que me 

mantem na profissão. É isso que faz um jornalista. Então o programa, o blog, as redes sociais, 

as participações em debates, palestras, outros programas de rádio e tv... Tudo isso, diante de 

uma boa conduta, forma a sua credibilidade. E a sua empatia com o público. Quanto mais 

tivermos canais para diálogo, mais íntimos seremos do público. E isso pode ser perigoso. ë 

preciso ter coerência, criatividade, suor... É preciso andar na linha e divertir-se com o que faz. 

 


