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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o conteúdo de três vídeos de esportes alternativos 

praticados com bicicletas, bem como a transmissão televisiva feita por jornalistas e atletas 

convidados. O enfoque está na maneira como os jornalistas e os atletas convidados 

transmitem as mensagens aos telespectadores. As duas modalidades esportivas analisadas são 

o BMX Racing e o BMX Free Style, nas submodalidades Vertical e Dirt Jump. No BMX 

Racing, a análise se dá no vídeo da transmissão do jornalista Cleiton Conservani, da Rede 

Globo, na prova dos Jogos Pan-Americanos, realizados no Brasil, na cidade do Rio de 

Janeiro, no dia 15 de julho de 2007. Já no Free Style, a locução é da jornalista Glenda 

Kozlowski, com comentários dos também jornalistas Marcelo Barreto e Tadeu Schmidt, e do 

atleta Paulo Charaba, em uma participação no PRORAD - Programa Radical - em 13 de maio 

de 2006, com veiculação ao vivo no Sportv (canal fechado) e os melhores momentos e a 

apresentação do piloto Pardal, no Esporte Espetacular, no dia 14 de maio, na TV Globo. O 

terceiro vídeo é uma matéria do repórter.Tiago Leifert, sobre a submodalidade Dirt Jump, 

exibida em 21 de janeiro de 2007, também no Esporte Espetacular. 

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo. Televisão. Esportes Alternativos. Análise de 

Conteúdo. 

 

ABSTRACT 
This study aims to examine the contents of three videos of alternative sports charged with 
bicycles as well as television made by journalists and invited athletes. The focus is on how 
journalists and the athletes invited viewers to send messages. Both sports are considered the 
BMX BMX Racing and Free Style in submodalidades Vertical and Dirt Jump. With BMX 
Racing, the analysis takes place in the transmission of video journalist Cleiton conserve, the 
Rede Globo, the proof of the Pan American Games held in Brazil, in Rio de Janeiro, on July 
15, 2007. Already in the Free Style, the phrase is the journalist Linda Kozlowski, with 
comments from journalists also Barreto and Marcelo Tadeu Schmidt, and the athlete Paul 
Charabi in a stake in PRORAD - Radical Program - on May 13, 2006, with delivery to the 
living No Sportv (channel closed) and the best moments and the presentation of the pilot 
Sparrow, the Sports Spectacular, on May 14, on TV Globo. The third video is a matter of 
repórter.Tiago LEIFERT on submodalidade Dirt Jump, displayed on January 21, 2007, also in 
the Sports Spectacular. 
 
 
KEYWORDS: Sports Journalism. Television. Alternative Sports. Content Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Foi em 1969, na cidade de Santa Mônica (EUA), que surgiu o bicicross através de um 

grupo de adolescentes que se reunia e tentava fazer com suas bikes as mesmas manobras que 

os pilotos de motocross faziam. De lá para cá, o esporte ganhou força, as crianças começaram 

a criar manobras com suas bicicletas nas pistas de terra, no chão ou nas pistas de skate, que 

era a febre da época. Daí surgiu o Estilo Livre ou Free Style. As primeiras manobras foram 

inventadas por Bob Haro, Matt Hoffman e R.L. Osbourn, entre outros pilotos mundialmente 

famosos no meio esportivo.  

 

Os esportes analisados neste trabalho têm uma grande divulgação por meio on line, 

porém a busca por informações sobre eles é feita quase que única e exclusivamente por 

pessoas envolvidas em seu meio, atletas, técnicos e proprietários de lojas do ramo. Contudo, 

para entender este estudo, é preciso informação sobre esses esportes. Os maiores meios de 

divulgação que os esportes alternativos utilizam são os sites. Em alguns, é possível conhecer e 

até entender a prática de esportes alternativos. A televisão, de uns anos para cá, vem dando 

uma maior atenção a esses esportes.  

Muitas são as histórias que os atletas mais antigos contam sobre a origem do Bicicross 

no Brasil. O que se sabe é que Orlando Camacho, em 3 de julho de 1978, foi convidado pela 

Monark Racing do Brasil (fábrica de bicicletas), na América do Sul, a implantar o Bicicross 

no País, também conhecido por BMX. 

 

 Foi aí que surgiram as primeiras bicicletas modelo aro 20 circulando pelas ruas e 

avenidas do Brasil. Iniciava a modalidade esportiva radical que vem ganhado cada vez mais 

espaço. Com o passar do tempo, o BMX foi dividido em duas partes: o Racing (corrida) e o 

Free Style (estilo livre).  

 

 No BMX Free Style, há cinco submodalidades: Street, Mini Ramp, Dirt Jump, 

Flatland e Vertical. O que difere um estilo do outro é o local e a forma como são executadas 

as manobras. 
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O Vertical é praticado em rampas com o formato da letra “U”. Os pilotos executam 
manobras nas bordas ou nos aéreos, onde são avaliados e recebem notas pela altura, 
dificuldade, criatividade e domínio da bicicleta. Os atletas chegam a alcançar mais de seis 
metros de altura do chão. 

 

Fotos do evento PRO RAD, da modalidade Vertical. 

 

O Dirt Jump (salto sujo) é uma submodalidade do Free Style (Estilo Livre). Os atletas 
executam saltos em rampas de terra com altura e tamanhos variados. As rampas podem ser 
duplas (sem a parte de cima da rampa) ou mesas (rampas inteiras). Os pilotos são avaliados 
por juízes que dão notas pelos saltos, conforme: altura, domínio da bicicleta e da manobra, 
dificuldade e criatividade.  
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Fotos da modalidade Dirt Jump:  

Fotos 1 – Noting (sem as mãos e sem os pés). 

Foto 2 – Tobogam (dobrar o guidom e segurar o banco). 

Foto 3 - X UP (cruzar os braços girando o guidom). 

Foto 4 – Tailwip (girar o quadro segurando o guidom). 

  

  

 

O Mini Ramp tem altura e tamanho inferiores ao Vertical, realizando manobras de bordas 
ou manobras de salto e aéreos, geralmente, em rampas de madeira ou concreto. Esta 
modalidade tem muitos adeptos, porque nela são executadas manobras do Dirt, Flat e 
Street. 

 



 10

Foto de uma Mini Ramp. 

 

 

O Street é praticado nas ruas como o próprio nome já diz, ou em pistas que simulem os 

obstáculos encontrados nas ruas, corrimões, escadas e rampas dos mais variados tipos. 

As pistas podem ser de madeira, ferro ou concreto. Os atletas buscam a inovação no 

esporte, pois sempre surgem novas manobras. 

 

Foto da modalidade Street: 

Foto 1 – Table Top (dobrar o guidom com estilo e um dos braços para dentro). 

Foto 2 – Parada na guarda da rampa. 

  

 



 11

 

O Flatland é uma apresentação no solo sem rampas ou pulos. É considerado o mais 

livre dos estilos, onde cada piloto faz sua session (apresentação). Dificuldade, 

criatividade e equilíbrio são avaliados. 

 

Fotos da submodalidade Flatland (manobras no chão) 

Foto 1 – hangfive (andar com os pés nos apoios dianteiros, segurando o banco e sem uma 

mão).  

Foto 2 - mco-spinner-flat (segurar a bike com uma mão no banco e outra no guidom, e com 

somente um pé fazer a bike andar na roda dianteira). 

 

 



 12

O BMX racing é outra modalidade na qual se pode dizer que a velocidade e a técnica 

são os elementos mais importantes.  

 

O Bicicross é uma modalidade que é praticada em baterias de oito em oito atletas. As 

pistas têm percursos variados, com comprimentos que variam de 300 a 500 metros. As 

colocações são definidas por ordem de chegada. As rampas variam de tamanho, 

formato, dificuldade e técnica.  

  

Dois modelos de pistas de Bicicross: a primeira é um projeto e a segunda é a pista da cidade 
de Santa Cruz do Sul. 
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As duas modalidades esportivas analisadas são o BMX Racing e o BMX Free Style, 

nas submodalidades Vertical e Dirt Jump. No racing, a análise se dá no vídeo da transmissão 

do jornalista Cleiton Conservani da Rede Globo, na prova dos Jogos Pan-Americanos, 

realizados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 2007. 

 Já no Free Style, a locução é da jornalista Glenda Kozlowski, com comentários dos 

também jornalistas Marcelo Barreto e Tadeu Schmidt, e do atleta Paulo Charaba, em uma 

participação no PRORAD - Programa Radical - em 13 de maio de 2006, com veiculação ao 

vivo no Sportv (canal fechado) e os melhores momentos e a apresentação do piloto Pardal, no 

Esporte Espetacular, no dia 14 de maio, na TV Globo. O terceiro vídeo é uma matéria do 

repórter.Tiago Leifert, sobre a submodalidade Dirt Jump, exibida em 21 de janeiro de 2007, 

também no Esporte Espetacular. 

Este trabalho tem por objetivo analisar o conteúdo de três vídeos de esportes alternativos 

praticados com bicicletas, bem como a transmissão televisiva feita por jornalistas e atletas 

convidados. O enfoque está na maneira como os jornalistas e os atletas convidados 

transmitem as mensagens aos telespectadores.  
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2 A HISTÓRIA DA TELEVISÃO   

 

Para falar sobre a televisão, vamos fazer uma viagem ao passado e lembrar do homem 

que deu o pontapé inicial para uma das maiores invenções do mundo das comunicações: o 

Sueco Jakob Berzelius. Em 1817, Jakob descobriu o selênio, elemento fundamental para a 

origem da televisão. Da descoberta do selênio à atualidade, as novas tecnologias vêm 

possibilitando transmissões ao vivo do outro lado do mundo com qualidade. Gradualmente, 

ocorre a implantação da TV digital. A televisão vive em constante mutação, possibilita a 

interação entre o telespectador e o apresentador, com programas interativos, que contam com 

a participação dos telespectadores, seja por telefone, e-mail ou até mesmo com a participação 

do público no auditório. 

 

Para Floherty (1957), “o advento do iconoscópio constitui o momento decisivo no 

desenvolvimento da televisão”.  

O nome que marcou a história da televisão foi o do russo naturalizado americano, 

Vladmir Zworykin. Ele inventou o iconoscópio, um tubo a vácuo com uma tela de células 

fotoelétricas. Mas, para sua utilização, era preciso muita luminosidade, e foi Zworykin que 

resolveu o problema, com a descoberta da válvula Orthicon, que possibilitava o equilíbrio da 

luz e melhorava a qualidade das imagens. Segundo Paternostro (2006), “a televisão tem 

ligações profundas com as pesquisas e as descobertas dos cientistas no século XlX, mas a sua 

evolução e consolidação se dão ao longo do século XX”.  

 

O início das telecomunicações não foi muito fácil, pois o valor dos aparelhos 

receptores era muito alto para a maioria das famílias da época. Nos anos trinta, a televisão 

começa a se difundir. 

 

Em 1936, a televisão estava ainda na fase experimental. O limitado número de 
aparelhos primitivos, em uso, encontrava-se principalmente nas casas dos diretores 
das estações de rádio, que consentiam em atuar como cobaias. Ainda no estado 
embrionário, faltavam-lhe as características educacionais, de informação e diversão, 
que iriam firmá-las como um acessório indispensável nos lares americanos, 
comparável em importância, ao telefone e ao refrigerador. Era em suma um aparelho 
interessante e misterioso para o qual ninguém - e muito menos os seus inventores e 
proprietários – poderia predizer um futuro positivo (FLOHERTY, 1957, p. 11).  
 

A televisão une o áudio e o vídeo, fazendo chegar às casas dos telespectadores as 

notícias. Mas, para isso, as informações repassadas não podem confundir e nem deixar as 

pessoas em dúvida do que foi dito. O texto falado precisa ser claro e de fácil entendimento 
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para todos. Os telespectadores que assistem à televisão são de diferentes níveis culturais, por 

isso, a linguagem utilizada tem de ser receptível a todos os telespectadores. 

 

A partir de 1940, a TV se afirma: o sistema já era totalmente eletrônico. Durante a 
Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da tecnologia da televisão sofreu uma 
parada. Mas, entre o final dos anos 40 e o inicio dos 50, a TV entrou na vida de 
praticamente todos os paises e se firmou como meio de informação e comunicação 
de massa (PATERNOSTRO, 2006, p. 24). 

 

John Floherty, em uma visita aos laboratórios da Rádio RCA – (Corporation Of 

América), viu pela primeira vez a televisão. Na ocasião, ele questionou o engenheiro Kevin 

McCabe, que o acompanhava, sobre o que era a televisão? McCabe respondeu: 

 

É a transmissão e reprodução de uma vista ou cena mostrando pessoas e objetos em 
ação, por meio de um invento que transforma raios de luz variados em ondas 
eletrônicas de intensidade igualmente variada, que, por sua vez, são transformadas 
em visíveis raios de luz que reproduzem, num ponto distante, a vista original 
(FLOHERTY, 1957, p. 12).  

 

Muitos nomes perduram pela história da televisão, além dos já citados, Kevin 

McCabe, May, Zworykin, Forest e Galvani, entre outros, que colaboraram para o seu invento 

e aperfeiçoamento. A televisão começa a ganhar o mundo, mas ainda necessita de 

profissionais. Com isso, os profissionais do rádio começam a migrar para o novo meio de 

comunicação audiovisual. Diversas artimanhas são utilizadas para atrair o telespectador. Os 

narradores do rádio entram para a TV e começam a ser utilizados para contribuir nas 

transmissões. 

 

Experiências semelhantes com gente do teatro levou os produtores a procurarem 
“talentos” no setor do rádio. Mas aqui também, houve decepções. Embora 
acostumados as paredes nuas e ao microfone pouco inspirador, verificou-se sem 
demora que o ator de rádio, por mais convincente que seja a sua voz, esqueceu - ou 
jamais aprendeu – o valor da expressão do rosto ou dos leves movimentos do corpo. 
Alguns dos mais famosos artistas de rádio já têm fracassado totalmente sob as lentes 
esquadrinhadoras da câmara de TV (FLOHERTY, 1957, p. 51). 

 

Com o passar dos anos, a tecnologia aumentou significativamente e, com isso, a 

qualidade também. Isso possibilitou a redução no tamanho dos aparelhos de TV e dos 

equipamentos dos estúdios. Neste ano de 2008, estamos presenciando o começo da 

implantação da tecnologia digital. Esse novo passo para os meios de comunicação é um 

Ápice. Depois do sistema digital, onde podemos ir? Qual será a nova colaboração para a TV? 

Os profissionais do meio das comunicações são exigidos mais e mais a cada dia. 
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A comunicação pela televisão exige instantaneidade na sua compreensão. A 
primeira regra a ser observada pelo jornalismo de televisão, do ponto de vista da 
comunicabilidade, é a clareza. A notícia dada pela TV não pode confundir quem 
escuta. Seja em razão de um texto mal escrito, seja pelo uso de palavras 
inadequadas, seja por causa de uma narrativa com fio condutor ambíguo. A notícia 
não deve levar o telespectador a parar por alguns momentos para refletir, tentando 
compreender o que acaba de ouvir. (...) A maneira como a notícia é apresentada não 
pode despertar dúvidas quanto ao seu significado. Se o telespectador precisar se 
perguntar se compreendeu o sentido do que ouviu, a notícia não foi dita com clareza 
(CURADO, 2002, p.19). 

 

2.1 A HISTÓRIA DA TELEVISÃO NO BRASIL   

 

A primeira transmissão de televisão no Brasil foi em 3 de março de 1950, onde o Frei 

José Mojica, que era uma padre-cantor mexicano, fez uma apresentação no saguão da sede 

dos Diários Associados, na rua 7 de abril, em São Paulo. O surgimento da televisão foi um 

grande feito para a humanidade. Este meio de comunicação vem se inovando e, a cada dia, 

fica mais interativo e mais perto do telespectador.   

O apresentador ou locutor deve buscar uma linguagem que se adapte com o seu 

público, para o fácil entendimento das transmissões. 

 
A existência generalizada da televisão constitui em si mesma um fenômeno social, 
gerador de transformações no modo de vida, nos hábitos, na maneira de pensar e de 
compreender. Sob influência da televisão, os comportamentos e costumes evoluíram 
muito. Seu papel não pode, portanto, ser reduzido ao de simples meio de 
comunicação (LURÇAT, 1995, P.13).  

 
 

A crescente evolução dos meios de comunicação, no século XX, foi marcada 

com a primeira transmissão em cores oficialmente na televisão brasileira, pela TV 

Difusora de Porto Alegre, na Festa da Uva, em março de 1972 em Caxias do Sul. 

 

A inauguração da festa da uva, pelo presidente Emilio Garrastazu Médici, em Caxias 
do Sul, no Rio Grande do Sul (......) Na década de 1990, as transmissões ao vivo de 
eventos esportivos, de acontecimento do outro lado da terra, a divulgação de 
imagens fortes, históricas, marcantes não são mais surpresas na TV brasileira 
(PATERNOSTRO, 2006, p. 33, 35).  

  

Segundo Mattos (2002), o desenvolvimento da televisão brasileira se dá em seis 

etapas: 

 

1- Fase elitista (1950-1964), quando o televisor era considerado um luxo ao qual 
apenas a elite econômica tinha acesso; 

2- A fase populista (1964-1975), quando a televisão era considerada um exemplo 
de modernidade e programas de auditório e de baixo nível tomavam grande 
parte da programação; 
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3- A fase do desenvolvimento tecnológico (1975-1985), quando as redes de TV se 
aperfeiçoaram e começaram a produzir , com maior intensidade e 
profissionalismo, os seus próprios programas com estímulo de órgãos oficiais, 
visando, inclusive, a exportação; 

4- A fase da transição e da expansão internacional (1985-1990), durante a nova 
república, quando se intensificam as exportações de programas; 

5- A fase da globalização e da TV paga (1990-2000), quando o país busca a 
modernidade a qualquer custo, e a televisão se adapta aos novos rumos da 
redemocratização; e  

6- A fase da convergência e da qualidade digital, que começa no ano 2000, com a 
tecnologia apontando para uma interatividade cada vez maior dos veículos de 
comunicação, principalmente a televisão, com a internet e outras tecnologias da 
informação (MATTOS, 2002, p. 78 & 79). 

 

A televisão brasileira hoje em dia é totalmente auto-suficiente, tanto nas suas 

produções quanto no seu setor financeiro. As redes de telecomunicações têm seus setores de 

vendas, que são o combustível desta indústria. Sem a publicidade e propaganda, seria quase 

impossível a indústria da TV se sustentar.    

 

Para Mattos (2002), “a indústria televisiva brasileira tem a publicidade como sua 

principal fonte de renda, apesar de no início terem sido poucos os comerciais, além de estarem 

limitados a escassos recursos técnicos”. 

 

As campanhas publicitárias foram aumentando e o número de aparelhos receptores 

também. Dos duzentos televisores disponíveis em 1950, atualmente há mais de dois ou até 

três aparelhos em cada residência. 

 

   Número de televisores P & B e a cores em uso no Brasil 

 

ANO APARELHOS 

1950 200 

1956 141.000 

1960 598.000 

1966 2.334.000 

1970 4.584.000 

1976 11.603.000 

1980 18.300.000 

1986 26.500.000 

1990 29.983.000 



 18

1996 45.643.000 

2001 60.500.000 

 

 

Em 1952, um dos mais famosos telejornais brasileiros vai ao ar pela primeira vez. A 

importância da publicidade foi tanta que o telejornal leva o nome do patrocinador, “Repórter 

Esso”. Segundo Mattos (2002), “foi adaptado pela Tupi Rio de um rádio-jornal de grande 

sucesso transmitido pela United Press International (UPI)”. 

 

Desde a sua criação, as emissoras de TV foram aumentando, destacavam-se a TV 

Difusora, Excelsior, Record, Cultura e Globo entre outras. Foi aí que foi criado o Código 

Brasileiro de Telecomunicações, e que, segundo Mattos (2002), foi “aprovado no Congresso 

Nacional em 27 de Agosto de 1962,” Em seguida, surgiu o Ministério das Comunicações. 

 

Contribuiu para a implantação de importantes mudanças estruturais no setor das 
telecomunicações como também para a redução da interferência das organizações 
privadas sobre as agências reguladoras, reforçando a influência oficial no setor. Isso 
facilitou a ingerência política nos meios de comunicação, evidenciada até mesmo 
nos conteúdos veiculados e sempre sob a justificativa de um controle técnico 
(MATTOS, 2002, p. 90). 

 

Fatos marcantes acontecem na história da TV brasileira, como a decadência da TV 

Excelsior, o incêndio nos estúdios da Globo em São Paulo, a transmissão da Copa do Mundo 

de 1970 e a utilização de computação gráfica para a criação de vinhetas para fazer abertura 

dos programas. Hoje, a tecnologia digital está sendo implantada e com isso o telespectador 

fica cada vez mais ligado no mundo pela televisão. As pessoas usam a TV para saber que 

horas são, a previsão do tempo e para manterem-se informadas. O televisor deixou de ser um 

aparelho de luxo, e virou um item quase que obrigatório na casa dos brasileiros. 

 

2.2 O ESPORTE NA TELEVISÃO   

 

As inovações tecnológicas e no meio televisivo beneficiaram também a divulgação 

dos esportes pela televisão. Depois de ser transmitido pelo rádio, o futebol ingressou na 

televisão, ganhando cada vez mais espaço e levando um leque de outras modalidades 

esportivas. Esportes, como o vôlei, o basquete e a Fórmula 1, foram ganhando cada vez mais 
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divulgação. Hoje, esportes pouco conhecidos têm a chance de serem divulgados 

mundialmente.  

 
O meio dominante, desde que surgiu, e que por enquanto não parece ser desafiado 
pelas novas tecnologias, é a televisão. Ela revolucionou nossa percepção do mundo, 
em especial do mundo social e, dentro dele, da atividade política. Ocupando uma 
posição cada vez mais destacada na vida de seus espectadores (sempre mais 
numerosos), como fonte de informação e de entretenimento, a televisão reorganizou 
os ritmos da vida cotidiana, os espaços domésticos e, também, as fronteiras entre 
diferentes esferas sociais (MIGUEL, 2002, p. 1).  

 

Para Barbeiro e Lima, a busca pela emoção é um dos pontos que mexe com o 

telespectador. Ele está atrás do incomum, do que traz adrenalina do outro lado da TV.  

 

Costuma-se dizer que não há boa cobertura esportiva sem emoção, mas o jornalista 
não pode se deixar levar por ela. O exagero é um passo para a desinformação. A 
rapidez dos acontecimentos no esporte exige do jornalista a improvisação constante, 
mas as informações não podem ser recheadas de metáforas, erroneamente 
confundidas com estilo. O jornalista esportivo obedece às mesmas regras, inclusive 
éticas, válidas para outros assuntos jornalísticos. O jornalista que cobre esporte deve 
estar preparado para fazer uma reportagem sobre qualquer assunto. Política, polícia e 
economia também movimentam o noticiário esportivo. Jornalistas de outras áreas 
também devem estar em condições de fazer uma reportagem esportiva. Jornalismo 
esportivo não é jornalismo de segunda categoria (BARBEIRO & LIMA, 2002, 
p.107).  

 
As novas tecnologias possibilitam a cobertura midiática dos eventos esportivos em 

diversos lugares ao mesmo tempo. Com isso, é necessário um preparo por parte dos 

profissionais para tal função. A transmissão de esportes bem conhecidos, como futebol, já 

exige bastante preparo dos jornalistas. A transmissão, a produção e a apresentação de esportes 

pouco conhecidos precisam de bastante estudo e preparo por parte dos profissionais. Também 

é preciso, no caso de alguma transmissão utilizar atletas para colaborar, passar uma noção de 

como se comportar na TV e de como falar para o público. O apresentador de esportes é o 

intermediário entre o que está acontecendo e o telespectador sentado no sofá da sua casa. A 

mescla de esportes começa a se difundir e abre um mercado para novos profissionais, mas o 

futebol não perde muito espaço nos meios de comunicação e continua sendo a modalidade 

com maior divulgação. 

 
[...] ai de quem for apaixonado por futebol e entrar numa redação pensando que só 
irá escrever sobre futebol. Ai mais ainda de quem tiver loucura por outro esporte. 
Quem for louco por vôlei, por basquete, quem tiver paixão por tênis e sonhar ser 
especialista no esporte que gosta. Tal possibilidade não está excluída. Mas, se á da 
trabalho conquistar reconhecimento na profissão trabalhando com futebol, é muito 
mais feroz a luta para chegar ao topo com outro esporte. (...) quem faz basquete 
também faz vôlei, atletismo, boxe etc. mesmo que se dedique com mais afinco a um 
só esporte. Quem faz automobilismo tem bom nível de especialização. As corridas 
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foram um ótimo aprendizado para os jornalistas, especialmente depois dos títulos 
mundiais de Émerson, Piquet e Senna. O fato de obrigar quem trabalha com o 
esporte a conhecer coisas específicas – o motor, por exemplo – obriga um maior 
nível de dedicação. Mas como ser especialista em basquete se é preciso também 
acompanhar atletismo? E como tornar-se expert em atletismo se só for possível fazer 
uma matéria sobre o assunto na proximidade de alguma grande competição? (...) não 
existe jornalista de esportes. Existe o jornalista, que se dedica a transmitir 
informações de maneira geral, o especialista em generalidades. Que se torna muitas 
vezes melhor quando é, de fato, conhecedor do assunto específico. Quando vira 
jornalista de basquete, vôlei, de futebol, de automobilismo. Nunca de esportes. O 
problema é que o mercado só permite jornalistas de futebol, de automobilismo, por 
vezes de tênis. O que vale dizer que não há jornalistas de basquete, de vôlei, de 
atletismo, de judô etc. O que explica o aparecimento de atletas como comentaristas 
sempre que é preciso aprofundar-se em grande competição. O mercado não 
contempla quem quer aventurar-se nessas áreas específicas. Esse aventureiro vai ter 
muito sucesso. Mas vai ter de brigar mais por isso. (COELHO, 2003, p. 35 & 36).  

 
Na busca pela reportagem ou pela melhor informação, o jornalista tem sempre que 

entrar em sincronia com a sua equipe. O repórter, o cinegrafista e qualquer outro integrante da 

equipe precisam ter um bom conhecimento das maneiras como cada um trabalha, mas 

sabendo sempre que o repórter é o chefe da externa. Neste final de 2008, comprovamos a 

necessidade dos jornalistas esportivos estarem mais preparados, uma vez que existem 

mecanismos importantes que regulam as diversas modalidades esportivas. As confederações e 

federações são os órgãos responsáveis pelos esportes e têm como função ajudar a divulgar ao 

máximo a modalidade, seja ela qual for. O mais importante é levar informações, transmissões 

e matérias com cada vez mais conteúdo para os telespectadores. 

 
 

2.3 O ESPORTE ALTERNATIVO NA TELEVISÃO  

 

O futebol tomou conta do rádio e logo em seguida da televisão, mesmo desacreditado 

por muitas pessoas, como sendo pouco provável o seu sucesso na TV. Para muitos 

telespectadores é prazeroso ficar em casa nos finais de semana ou durante a semana e assistir 

a uma partida de futebol. Afinal, estamos no Brasil, o país do futebol.  

Mas, para outros telespectadores, o futebol não é o esporte que está em primeiro lugar 

na lista de atividades. Estes, geralmente, são os praticantes de esportes alternativos.  

 

Quando discutem-se as Ciências do Movimento Humano, voltadas ao campo da 
cultura corporal do movimento; a atuação (importância/influência) da mídia é 
crescente, além de decisiva, na construção de novos significados e novas 
modalidades de entretenimento e consumo. 
A sociedade é consumidora do esporte (espetáculo), seja como torcedora nos 
estádios e nas quadras ou como espectadora, ouvinte ou leitora de Meios de 
Comunicação. O nível de consumo e de investimento, inclusive financeiro, depende 
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de cada indivíduo e/ou de cada grupo. Quanto mais envolvido e apaixonado por 
esporte, maior seu envolvimento e seu investimento (HATJE, 2002, p.1). 

 

Podemos constatar que as identidades culturais do esporte vêm se moldando com o 

passar dos anos e isso tem colaborado muito para o crescimento e também para a divulgação 

de novas modalidades. O esporte usa a mídia e a mídia usa o esporte, ambos para lucrar ou se 

promover. A mídia busca mais e mais anúncios e o esporte busca cada vez mais a sua 

divulgação. Nas transmissões de esportes que antes não tinham ou não têm muita divulgação, 

os telespectadores podem conhecer mais curiosidades sobre a sua prática e apreciar as 

imagens magníficas das diversas modalidades. 

 

O esporte no século XX passa por transformações importantes. É assimilado pelas 
massas; é apreciado como espetáculo, através das imagens veiculadas pela televisão. 
É um fenômeno produzido com as mais altas tecnologias criando a beleza do gesto 
técnico, buscando a imagem mais que espetacular, mas tornou-se também um 
grande negócio, econômico e ideológico. Desta forma, o esporte adquiriu mais uma 
característica, ao associar-se  com as relações mercadológicas e a 
espetacularização das imagens, ganhando requintes de um show de entretenimento 
(CAMARGO, 1998, p. 1). 

 

O escritor Graciliano Ramos foi o autor de uma frase polêmica: “Futebol não pega, 

tenho certeza; estrangeirices não entram facilmente na terra do espinho”, afirmou. O autor de 

Vidas Secas pode ter sido o primeiro palpiteiro esportivo. 

 

Nos primeiros anos de cobertura esportiva era assim. Pouca gente acreditava que o 
futebol fosse assunto para estampar manchetes. A rigor, até mesmo o remo, o 
esporte mais popular do país na época, jamais estamparia as primeiras páginas de 
jornal. (...) duvidar foi o esporte preferido até mesmo gente que vivia de escrever 
para cadernos especializados, já no meio do século XX. João Saldanha fez uma 
previsão no final dos anos 60, quando um aventureiro resolveu lançar não um 
caderno, e sim uma revista inteiramente dedicada ao futebol. Placar nunca sairia dos 
primeiros números, imaginava Saldanha, que prestou inestimáveis serviços ao 
esporte brasileiro (COELHO, 2003, p.7 & 8). 

 

E hoje, a cada dia que passa, surge uma nova modalidade, uma nova categoria ou uma 

inovação nos esportes. Para Schinner, “os comentaristas sempre desfrutaram de enorme 

credibilidade junto ao público, unindo técnica, precisão, análise estatística e carisma”. Uma 

das dificuldades ainda encontrada hoje em dia é a escassez de jornalistas que tenham 

conhecimentos em esportes alternativos ou que não têm muita divulgação.  A quase ausência 

de jornalismo esportivo especializado é notada nos meios de comunicação conforme a 

necessidade de produção de matérias e o seu dead line, que limita os jornalistas na busca por 

mais informações. 



 22

 

Na TV, não se permite improviso. A qualidade técnica do que vai ao ar obedece a 
um criterioso treinamento das pessoas envolvidas na captação do áudio, no registro 
da imagem, na edição e, fundamentalmente, na apuração da notícia. Ainda que 
alguns profissionais manifestem talento e disposição para realizar várias funções 
numa mesma reportagem, é fundamental que alguém só seja aclamado quando 
demonstrar qualificação e nível adquirido no treinamento específico. O desempenho 
ruim de um membro da equipe pode inutilizar o esforço de todos os outros 
(CURADO, 2002, p.25). 

 

Para realizar uma transmissão ao vivo ou fazer uma matéria sobre algum esporte 

alternativo é preciso inicialmente colher informações. O ideal é passar corretamente o que se 

está querendo transmitir com o texto e as imagens. Em algumas redações, existe o apurador:  

 

A apuração é o contato de primeiro grau da notícia com a redação. O apurador é o 
jornalista que faz a ronda das principais fontes de informação. Independente se é 
parte de um departamento de jornalismo de uma grande redação, em uma grande 
cidade, ou se pertence a uma diminuta emissora de uma pequena cidade. (...) 
nenhum jornalista está dispensado da obrigação de ir atrás da informação 
(CURADO, 2002, p.34). 

 

  O jornalista sempre precisa correr atrás das informações para montar a sua matéria e 

levar a notícia aos telespectadores. O esporte na televisão trouxe muitas mudanças no mundo 

esportivo. A popularização dos esportes e dos atletas também ocorre. Muitos profissionais 

passaram a ser tratados como ídolos nas ruas, ao serem reconhecidos. 

 

Carvalho apud Kfouri diz que “...existe uma diferença entre o show e o jornalismo, a 

informação e a formação, assim como o mérito do entretenimento”. 

Os esportes começavam a ganhar mais espaço e surgia a carência de jornalistas para 

fazerem as transmissões. Alguns começaram a ver um mercado novo e promissor. 

Os atletas carecem de divulgação e muitas vezes ajudam aos que chegam aos 
ginásios com finalidade de aprimorar-se. Em pouco tempo, o repórter ganha 
respeitabilidade, menos pelo conhecimento técnico de que dispõe e mais pelo 
reconhecimento dos atletas pelo fato de ele estar lá, disposto a aperfeiçoar-se. 
Uma legião de grandes jornalistas se formou assim. Outros, como Jorge Luiz 
Rodrigues, brilhante repórter de O Globo, investiram na cultura de todos os esportes. 
(...) Especializar-se nunca é demais. A questão quando se trata de esportes 
olímpicos, de pouca divulgação no Brasil, é saber esperar pela hora certa de o 
trabalho aparecer (COELHO, 2003, p.49 & 51). 

 

 Os esportes alternativos ou radicais, como são conhecidos, são aqueles que chamam 

bastante a atenção, pois o nível de periculosidade, adrenalina e velocidade é bastante elevado. 
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Para alguns esportistas, o perigo e a adrenalina são elementos básicos para uma boa prática 

esportiva.  

 

Quanto mais espetaculares e sensacionalistas forem as imagens, mais o público se 
diverte. Verificamos este estágio da sociedade moderna e a comparamos com a 
antiga Roma. Os combates e as disputas esportivas apresentavam uma relação 
interdependente importante, pois terminavam muitas vezes com mortes ou então 
com a mutilação do vencido. Os espectadores achavam mais atrativo no espetáculo a 
chegada a estes limites, e estes requintes também perpassam pelo esporte moderno, 
tão enfatizados através das imagens de violência nos esportes, das narrações que, 
muitas vezes, induzem ao duelo e à rivalidade. O público, para se divertir 
antigamente, assistia cenas de gladiadores mutilando ou matando os adversários. 
Hoje, consome os valores do esporte mercantilista, das violências dos estádios e 
entre os próprios jogadores. Percebemos também que a televisão trata o esporte 
como um show a ser exibido em qualquer programa e, quanto mais sensacionalista 
for, mais aceito será. 
Pontuo que o esporte na televisão pode ser considerado por muitos como um simples 
divertimento e opção de lazer. Mas, em sua concepção original, até possibilitou o 
entretenimento entre os homens. Observamos mais atentamente e percebemos que 
este fenômeno social promoveu a comunicação entre os homens e, atualmente, 
converte-se em elemento fundamental na comunicação de massa. As matérias 
esportivas podem estar inseridas nos telejornais, nos programas de entretenimento, 
educação e publicidade (CAMARGO, 1998, p.8). 

 

Para transmitir estes esportes é preciso bastante estudo e empenho, porque o número 

de modalidades é grande e aumenta a cada dia. A evolução de cada esporte gera 

constantemente novas modalidades ou categorias. O campo esportivo é uma área que vem se 

destacando bastante na TV paga. Profissionais dos esportes são utilizados para colaborar em 

programas e ajudar a levar aos telespectadores mais informações. Algumas emissoras já 

possuem jornalistas especializados, e exploram ao máximo a sua experiência. As TVs abertas 

geralmente contam com especialistas em futebol. Para os outros esportes, utilizam atletas 

como comentaristas.  
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3 LINGUAGEM JORNALÍSTICA NA TV  

 

Os jornalistas, apresentadores e repórteres de televisão precisam usar uma linguagem 

simples e de fácil entendimento para os diferentes níveis culturais dos telespectadores. Os 

telejornais possuem uma linguagem bem popular, buscando proximidade com o telespectador. 

A cada dia, a televisão vem inovando mais e mais para conquistar a audiência. Para isso, a 

linguagem é muito importante.  

 

Embora não tenha sido ainda bem estudada a barreira que a linguagem representa 
para a mobilidade social numa estrutura de marcada estratificação de classes, 
diversos estudos têm mostrado que existem diferenças importantes entre a 
linguagem empregada pelas classes sociais mais elevadas e a utilizada pelas classes 
subalternas. Certos lingüistas denominam “códigos elaborados” os vocabulários e 
hábitos gramaticais utilizados pelas classes altas, e “códigos restritos” os 
empregados pelas classes populares (BORDENAVE, 2005, p. 80). 

 

No mundo dos esportes, a linguagem é bastante variada, diversas artimanhas são 

utilizadas nas transmissões de esportes e muitos locutores são conhecidos pelos seus jargões. 

Eles têm a habilidade de manipular a linguagem. Para Bordenave, “ao servir como auxílio do 

pensamento e da consciência, a linguagem pode ser ainda instrumento da manipulação das 

pessoas”. Dependendo da forma como ela é utilizada, pode gerar atitudes de diferentes 

formas. A maneira como o telespectador recebe a mensagem pode interferir no conteúdo dela.  

 

Para Carvalho (2008), a maneira como os jornalistas esportivos passam as informações 

é muito importante, mas nem sempre eles conseguem passar essas informações aos 

telespectadores:  

 
No futebol, quase sempre, por se ter um entendimento geral sobre a modalidade. Nas 
demais modalidades pode se fazer questionamentos. No beisebol, no futebol 
americano, na ginástica artística, etc.... nem sempre se consegue. Ou melhor quase 
nunca se consegue (CARVALHO, 2008, entrevista em anexo). 

 

Nos esportes a clareza na linguagem é muito importante, o torcedor precisa entender 

em alto e bom som o que o profissional das telecomunicações está transmitindo. A tensão pela 

espera de um gol e de uma ultrapassagem numa corrida de Stock Car, combinada com as 

imagens e a locução, cria o ambiente perfeito. Para Curado (2002), “a notícia dada pela TV 

não pode confundir quem a escuta. Seja em razão de um texto mal escrito, seja pelo uso de 

palavras inadequadas, seja por causa de uma narrativa com um fio condutor ambíguo”.    
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A conquista da clareza, da precisão e da imparcialidade depende da prática de um 
código pessoal de conduta. A Ética profissional não pode ser fiscalizada 
profundamente porque é originária nas intenções de cada um quando apura, escreve 
ou divulga uma informação; é de foro íntimo e resulta da soma dos valores que cada 
um de nós preza. Essa é a medida que não define apenas o bom jornalista, mas a 
pessoa, mesmo quando esta, sorrateiramente, tenta se esconder (CURADO, 2002, 
p.22). 

 

Carvalho (2008), quando questionado sobre a utilização de atletas e a linguagem que 
eles transmitem às mensagens, revela que:  
 

A linguagem dos atletas não interessa  aos telespectadores, até porque é uma 
linguagem chula, ou seja, permeada de palavrões, gritos, palavra de ordem.... Mas 
quando entrevistados, suas respostas deixam claro a limitação do perguntador ou 
entrevistador sobre conteúdo e forma (CARVALHO, 2008, entrevista em anexo).  
 
 

A voz de quem está falando na TV, para muitos telespectadores, é importante, pois o 

público cria um vínculo com os programas de televisão através de seus apresentadores e 

repórteres. Se a voz de um jornalista não agrada às pessoas, a audiência do programa pode 

cair, e isso prejudica diretamente a emissora, pois se não temos audiência, não temos 

patrocinadores no espaço comercial. Mas muitos profissionais se preocupam em agradar aos 

telespectadores, e buscam alternativas bem comuns. A Fonoaudiologia é uma delas. 

 
A Fonoaudiologia utiliza o termo “palavra de valor” - que são aqueles vocábulos os 
quais, no texto, têm peso informativo maior e assim devem ser enfatizados na 
leitura. Ao dar maior importância a algumas palavras dá-se a cadência ou ritmo na 
leitura (...) A fala apresentada torna difícil a compreensão do que está sendo dito. A 
fala lenta provoca monotonia e entorpece a audiência e pode até levar ao sono. 
Portanto, o desafio é encontrar o ritmo correto em que o ouvinte se mantenha 
desperto e atento. (CURADO, 2002, p. 65).  

 

A emoção é um fator que precisa ser muito controlado tanto nos telejornais, na 

maneira de passar informações, quanto em transmissões esportivas. O comportamento de um 

narrador ao transmitir um jogo da seleção de seu país numa final de Copa do Mundo é uma 

situação muito crítica. Pois este tem que passar emoção, energia positiva, prender a atenção 

dos torcedores e ao mesmo tempo levar o máximo de informações para quem está assistindo. 

Mas, para isso, ele precisa ter muitos cuidados com a sua linguagem e seu comportamento.   

 

A emoção está nos gramados, nas pistas, nas piscinas, nos ringues, nas quadras e em 
todas as praças esportivas. Está nos olhos do vencedor, na chegada triunfal do 
corredor de maratona, na raiva estampada no rosto do atleta ferido, no soco no ar do 
jogador que fez o gol do título, no xingamento preso na boca do torcedor, e no grito 
solto na garganta do narrador de futebol. Mas há um importante detalhe que não foi 
abordado: a emoção tem limites e deve ser controlada. E no aspecto profissional vale 
ressaltar que é você quem controla sua emoção, e não a emoção que toma conta do 
seu trabalho e do seu comportamento (SCHINNER, 2004, p. 81).  
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A imparcialidade é outro ponto que requer muitos cuidados, pois a maneira como o 

repórter fala uma notícia pode dar a impressão de que ele beneficiou um dos lados envolvidos 

na matéria. A sua entonação e o conteúdo dos offs ou da sua passagem podem ser vistos como 

prejudiciais para alguém. Uma situação comum vista na TV é o narrador falar que o time “A” 

está perdendo para o time “B”, em vez de falar que o time “A” está ganhando do time “B”. Se 

é uma transmissão esportiva, é uma competição, algo está sendo disputado e nada mais certo 

que relatar aos telespectadores o andamento da partida. Schinner relata que, “hoje em dia, 

quase todas as transmissões são em rede nacional, e você é um “narrador do Brasil”. Esqueça 

seu estado de origem”. Alguns profissionais do rádio começaram a atuar na televisão, devido 

à falta de profissionais na área. Não é fácil encontrar pessoas com uma linguagem boa e que 

se adaptem às câmeras. Nas TVs abertas, o profissional atinge um público mais geral, que está 

em busca de uma linguagem simples, direta, objetiva. Já nos canais fechados, os profissionais 

que apresentam os programas ou os convidados têm uma linguagem mais especializada, com 

termos técnicos, sabendo que o seu telespectador já possui algum conhecimento no assunto.  

 

Há uma diferença entre o discurso usado pelo narrador e os argumentos de 
aproximação do comunicador. O narrador usa um discurso genérico, relatando ou 
informando o fato concreto, como, por exemplo: “O Brasil é campeão do mundo!”. 
Já o discurso de comunicador é específico e serve para atingir e se aproximar do 
ouvinte/espectador: “Comemore, torcedor brasileiro, o título é seu!!!” (SCHINNER, 
2004, p. 69).  

 

Para Schinner (2004), “nas TVs por assinatura os comentaristas ganharam espaço para 

análises mais aprofundadas e técnicas. Em geral, os comentaristas modernos adaptam-se às 

novas exigências de mercado, e por isso têm mais QI”.  

 

3.1 A TRANSMISSÃO ESPORTIVA NA TV  

 

Entendemos também a necessidade emergente da especialização da imprensa, em 

especial, a esportiva, pois desta forma os profissionais poderão enfrentar os desafios que 

surgem na vida diária do jornalismo esportivo. A cada cobertura, um novo desafio, com a 

meta de passar a informação da melhor maneira aos telespectadores, sem cometer gafes ou 

infringir as regras do jornalismo. 

 
Barbeiro e Lima dão algumas dicas importantes: 
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– Nas transmissões ao vivo o repórter deve estar ainda mais bem preparado para 
acrescentar informações que fogem do alcance das telas. Seja em campo ou em 
quadra, o repórter deve ser um observador atento, sempre pronto para acrescentar 
informações que fogem ao alcance das câmeras; tarefa cada vez mais difícil se 
levarmos em conta a estrutura montada hoje em dia pelas emissoras de TV. 
 
- Não use termos técnicos nas informações (.....) o telespectador não é obrigado a 
conhecer... Não repita termos que o telespectador médio não é capaz de entender. 
 
- A necessidade de improviso não é desculpa para atropelos no idioma. 
- Boa parte dos narradores, repórteres esportivos e da TV ainda levam, 
principalmente para as transmissões ao vivo, cacoetes típicos do rádio. Repetem 
insistentemente, sem acrescentar nada à informação, lances que as imagens mostram 
com muito mais precisão. 
 
- Os comentaristas devem conhecer as táticas usadas nas partidas. Para justificar 
uma opinião, é preciso saber do que se está falando. 
 
- Os comentários devem explicar o que está acontecendo de forma didática, para que 
o público em geral consiga entender o que de fato se passa num jogo. 
 
- Recursos gráficos existentes há muito tempo e pouco explorados no Brasil podem 
servir de diferencial para o comentarista em apoio às opiniões de transmissão. 
 
-Tenha em mãos com antecedência dados históricos sobre os jogos detalhes sobre a 
carreira dos atletas. Isso ajuda a criar um repertório que enriquece a reportagem. 
 
- Grandes competições como jogos olímpicos ou campeonatos mundiais exigem 
maior preparação. Além de jornais, revistas e internet, é conveniente consultar a 
bibliografia especializada (BARBEIRO & LIMA, 2005, p. 107-110). 

 

A informação correta depende, muitas vezes, do interesse e da especialização deste 

profissional. Ele tem que seguir as regras e sempre ter o domínio da informação que está 

passando. 

 
Nas TVs por assinatura, os comentaristas ganharam espaço para análises mais 
aprofundadas e técnicas. Em geral, os comentaristas modernos adaptam-se às novas 
exigências de mercado, e por isso têm mais QI. Eles costumam ler jornais, revistas, 
livros e sites especializados para se atualizar, se informar e conhecer assuntos 
pertinentes ao esporte e sua história. Costumam também fazer cursos 
complementares de línguas, arbitragem etc. Neste caso o artigo achismo é 
substituído por conceituações técnicas, raciocínio lógico e opiniões abalizadas nos 
comentários (SCHINNER, 2004, p. 63). 

 

As modalidades esportivas são cheias de nomes técnicos, regras e, para o telespectador 

entender a transmissão, é preciso muita clareza por parte do emissor da mensagem. Não é 

todo fã de futebol que entende as regras, os esquemas táticos e técnicos do mundo 

futebolístico.  

 

O narrador esportivo deve ter em mente o foco da sua aproximação com o receptor. 
Para tanto, deve usar sempre uma linguagem simples, direta, objetiva, clara e sem 
rodeios. Lembre-se: a mensagem se perde no ar no momento em que é transmitida. 
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Ou seja: se não conseguiu entendê-la, o receptor talvez não dê a você uma segunda 
oportunidade (SCHINNER, 2004, p.104).  

 

 

Para realizar transmissões esportivas, os narradores precisam de muita capacidade e 

conhecimento no assunto. Basta observar determinadas transmissões onde é possível notar 

algumas artimanhas, como o cuidado na repetição de palavras, a pronúncia de termos 

técnicos, o vocabulário utilizado e a linguagem usada pelo narrador para prender a atenção 

dos telespectadores. As novas tecnologias são aliadas dos esportes. Há possibilidade de 

imagens em movimento, cada vez mais rápidas, imagens de cima dos ginásios e estádios ou 

até mesmo de dentro de carros ou no capacete dos pilotos de motos e bicicletas. Estas 

inovações levam mais emoção aos telespectadores e aficionados pelos esportes. A emoção de 

ver o que um piloto de motocross enxerga quando está no ar saltando uma rampa é uma 

experiência interessante para quem não pratica esporte, mas é fã da modalidade. Ou ver como 

um piloto de Fórmula 1 enxerga os carros dos adversários e a pista é no mínimo emocionante. 

Todas as maneiras que as novas tecnologias possibilitam para a transmissão esportiva levam 

aos telespectadores um pouco mais de emoção, conhecimento, adrenalina e mais gosto pelo 

esporte.  

 

Uma cobertura esportiva depende da geração do sinal de áudio e vídeo direto do 
local do evento por links com as unidades móveis. Assim, para o fechamento do 
sinal de transmissão a conexão é feita através das antenas nas torres ou via satélite. 
Ao chegar na emissora o sinal passa pela fase de tratamento (finalização) com 
inclusão de vinhetas, créditos GCs etc. Nas operadoras de canais por assinatura o 
sinal é codificado e só depois disso é distribuído para as casas dos telespectadores 
(...) eventos esportivos e campeonatos de várias modalidades têm seus direitos de 
transmissão cobrados junto às emissoras que desejam fazer as coberturas ( 
SCHINNER, 2004, p.131). 

 

Regras básicas devem ser seguidas para que tudo saia certo. Um bom material de 

apoio, como o manual de regras e normas do esporte em questão, caneta, papel, água e uma 

boa visão do campo de competição. Esses e mais alguns itens também ajudam o profissional a 

passar mais e melhor as informações nas transmissões esportivas. 

 

3.1.1 O NARRADOR  
 

Para qualquer transmissão esportiva é preciso um mediador, uma pessoa que situe o 

telespectador sobre o que está acontecendo. Este papel cabe ao narrador, é ele que vai falar 
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em que lado do campo está a bola, do salto, que o conjunto de hipismo fez com perfeição, ou 

também da manobra que o skatista executou.  

 

A narração jornalística é cada vez mais valorizada nos veículos de comunicação, à 
medida que os equipamentos de transmissão de áudio e vídeo demonstram mais e 
melhor capacidade de cobertura. O olhar eletrônico é testemunha dos fatos nos 
quatro cantos do planeta, e assim podemos documentar, numa fração de segundos, 
coisas que estão acontecendo neste instante no cinco continentes, ao vivo, em tempo 
real. E o profissional de jornalismo está cada vez mais valorizado porque é escolhido 
a dedo, principalmente âncoras e repórteres que tem a capacidade do improviso, pois 
eventos (...) podem acontecer a qualquer momento (SCHINNER, 2004, p. 73). 

 
O papel de mediador não é só do narrador. Apresentadores, repórteres, âncoras ou 

comentaristas também interagem com o público. O comentarista tem que buscar informações 

sobre o esporte que vai transmitir, para passar o máximo de confiança para os telespectadores. 

O público não irá assistir um programa em um canal que o mediador não passar segurança no 

que está falando. Além de segurança, outros requisitos são carisma e domínio sobre o assunto 

e a linguagem.  Para Schinner (2004, p.183), existem cinco combustíveis do narrador, em uma 

transmissão: 

 

Os personagens, o objeto, local da partida, local específico do evento informações 
adicionais. (....) A pauta é o melhor caminho para o conhecimento prévio e o bom 
preparo de uma reportagem esportiva ou transmissão. Aqui você vai pesquisar 
informações do evento, regulamento da competição etc. A internet é hoje seu melhor 
instrumento de pesquisas, mas valem outros, recursos como anotações pessoais, 
livros, revistas, contatos etc. (SCHINNER, 2004, p. 183). 
 

Cada profissional tem o seu ritual e suas técnicas para as transmissões. Do início ao 
final do evento, o trabalho para desenvolver a sua narrativa é constante.  
 

3.1.2 O REPÓRTER  
 

O que seria do telejornal sem o repórter, a pessoa que vai em busca das informações, 

que monta o seu texto e que é uma das muitas que fazem a notícia chegar na casa dos 

telespectadores. Sua função é buscar indícios de assuntos que são de interesse público.  

Segundo Curado (2002), um repórter de uma emissora de TV pode ser de nível:  

 

Local Faz reportagens que são exibidas na área de cobertura de uma emissora 
local. 
 

Regional O trabalho dele aparece em várias emissoras que transmitem o 
programa. As reportagens são um pouco mais elaboradas e de interesse 
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mais abrangente. 
 

Repórter de rede 

Nacional 

São profissionais experientes cuja capacidade de executar uma 
reportagem reflete autoridade, discernimento e equilíbrio. Entre 
profissionais de televisão mais tarimbados, é comum estimar-se que um 
bom repórter de rede não se prepara com menos de oito anos de prática 
com passagem por aqueles estágios anteriores na carreira. 
 

Correspondente 

Internacional 

É o profissional que possui méritos adquiridos pelo aprendizado 
contínuo, e que acumula experiências e compreensão do exercício do 
jornalismo, além de possuir formação cultural acima da média do 
grupo. 

 
Algumas emissoras contam com o videorrepórter, um profissional formado que vai 

desempenhar todas as funções de uma equipe de externa no telejornalismo. Ele vai dirigir, 

filmar, entrevistar e fazer seu texto. Esta função é chamada de “repórter abelha” e, segundo 

Barbeiro e Lima, “surgiu no Brasil em 1987, na TV Gazeta de São Paulo, e hoje é 

amplamente utilizada na TV Cultura de São Paulo, que apresenta reportagens feitas nessa 

nova linguagem em todos os telejornais diários”. 

 

3.1.3 O COMENTARISTA-JORNALISTA  

 

Este profissional é um especialista em transmissões ao vivo ou na colaboração de 

matérias ou programas gravados. No Brasil, este campo é muito conhecido, pois o esporte 

mais popular, o futebol, é cheio de profissionais comentaristas, que são especializados em 

áreas como arbitragem, posicionamento de jogadores e preparação física. Seu conhecimento 

específico enriquece o conteúdo das transmissões, levando ao telespectador detalhes que 

podem passar despercebidos pelos apresentadores. 

Para Camargo, “toda transmissão televisiva é um espetáculo.” Por isso, é preciso 

apresentar um conteúdo cada vez melhor, para os telespectadores se prenderem e se 

identificarem com o canal e com os profissionais que estão fazendo a transmissão. 

Segundo Schinner (2004), “os comentaristas sempre desfrutam de enorme 

credibilidade junto ao público, unindo técnica, precisão, análise estatística e carisma. Os 

craques dos microfones usam estas características como matéria-prima”. A necessidade de 
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uma especialização para transmitir o grande número de esportes fez com que muitos 

profissionais deixassem a função de locutor e assumissem aos poucos os comentários. 

 

Tão difícil quanto relacionar nomes ligados à narração é fazer uma lista dos 
comentaristas que povoaram os prefixos de rádio e TV pelo país afora.  Deve-se 
destacar também que muitos narradores naturalmente migraram para a função de 
comentarista, pois ao longo da carreira adquiriram conhecimento suficiente para tal. 
(SCHINNER, 2004, p. 62). 

 

Hoje em dia, os comentaristas são jornalistas que se aprofundam em estudos de regras 

e de tudo o que gira em torno do esporte de sua especialidade. Alguns jornalistas entendem de 

vários esportes. Mas isso necessita de muito mais tempo de preparo, pois entender de diversas 

modalidades e ter conhecimento de regras, jogadores, categorias e funções não é tão fácil 

assim. Mas, com tempo e dedicação, é um campo profissional muito amplo a ser explorado. 

 

3.1.4 O COMENTARISTA-ATLETA 

 

Os meios de comunicação vêm inovando há algum tempo e convidando atletas e ex-

atletas para fazerem comentários nas transmissões esportivas. No Brasil, é comum notar a 

participação de comentaristas-atletas nas partidas de futebol. Mais modalidades aderiram a 

esse método.  Esses profissionais do esporte têm a função de colaborar para enriquecer o 

conteúdo do evento em questão. Para Robson Caetano, convidado para comentar provas de 

atletismo no SporTV, os meios de comunicação se utilizam de atletas e ex-atletas pela “razão 

de não termos especialistas nessas modalidades, que são muito mais complexas que o 

futebol”. Mas é nessa necessidade do mercado e na utilização de atletas que se abrem brechas 

para transmissões confusas e possíveis erros na maneira de passar as informações. Para ele, é 

preciso um jornalismo especializado, para melhorar a divulgação dos esportes alternativos, “É 

preciso realizar seminários e implementar novas cadeiras nas universidades”. 

 

Carvalho (1996) apud Coelho (2003) afirma que “os impactos decorrentes da 

mensagem esportiva na sociedade são uma necessidade à especialização dos jornalistas 

esportivos, em função do mercado consumidor que também está cada vez mais exigente”. 

Carvalho (2008) relata, ainda, que os meios de comunicação utilizam convidados, “por 
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necessidade de complementar a informação ou por incompetência ou preguiça de estudar as 

modalidades que transmite” (entrevista em anexo). O grande número de esportes que vem 

surgindo a cada dia faz com que o mercado de profissionais jornalistas não dê conta de tanta 

informação e necessite de um apoio. 

 

Como o jornalismo esportivo não é especializado, não procura sê-lo e tem sérias 
restrições a quem quer ser,  os "especialistas" são profissionais, nem sempre 
jornalistas de formação, que se dedicam ao estudo aprofundado de esportes formais 
ou não formais” (CARVALHO, 2008, entrevista em anexo). 

  

É aí que entram os atletas e ex-atletas com seu conhecimento vasto na modalidade, e 

colaboram para as transmissões. Alguns ganharam o cargo de comentarista em redes de TV, 

pelo seu tempo de serviço, pela experiência e pelo seu carisma com o telespectador. É o caso 

de muitos dos grandes nomes que participam e colaboram com as transmissões de futebol e 

também de outros esportes: 

 

 Futebol Falcão / Romário /Júnior / Caio / Casagrande 

Vôlei Tande / Virna 

Atletismo Robson Caetano 

Natação Gustavo Borges / Fernando Scherer 

Tênis Fernando Meligeni 

 

Robson Caetano salienta que o uso de atletas, pelos meios de comunicação, “é a 

oportunidade das entidades esportivas e dos meios de comunicação de explorarem e 

conhecerem na intimidade as experiências desses atletas”. Paulo Charaba, atleta de BMX Free 

Style, faz comentários em provas da modalidade para a TV Globo e a Rede TV: 

 

“A importância de um atleta-comentarista visa principalmente à ética e à divulgação 
do esporte, digo a ética pela forma de narração homogênea a todos os quesitos e 
participantes do assunto comentado, divulgação de forma positiva, sempre 
mostrando a todo instante a parte boa e saudável do BMX” (CHARABA,2008, 
entrevista em anexo).  
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Para Charaba, a participação em transmissões é positiva. Cada vez mais otimista, ele 

revela que se espelha em um comentarista americano que trabalha com esportes alternativos 

há quinze anos. Steve Swope fez comentários e narração para o canal ESPN. 

  

Acredito que tem sido 100% de aproveitamento, expondo o conteúdo do BMX de 
forma precisa enaltecendo tanto o esporte como os atletas.  A exemplo de Steve 
Swope que até 2007 após trabalhar por 15 anos na HSA gerenciando o BMX nos X 
Games, e sempre fazendo a narração e comentários para a ESPN ao vivo, fez o 
excelente trabalho que me espelho. E fico sempre muito satisfeito com essa chance, 
onde passo todos os detalhes de movimentos e aceitação do BMX (CHARABA, 
2008, entrevista em anexo). 

 

Um dos maiores eventos de esportes alternativos do mundo são os X Games, que 

abrem disputas em várias modalidades radicais. Os canais de esportes necessitam de um leque 

ainda maior de especialistas para melhorar cada vez mais o conteúdo das transmissões. Sabe-

se que os telespectadores que os assistem são mais exigentes e têm algum conhecimento sobre 

o assunto em questão. Segundo Schinner (2004), “nas TVs por assinatura, os comentaristas 

ganharam espaço para análises mais aprofundadas e técnicas”.  

Para Charaba, o BMX está bem na mídia. Em uma pesquisa realizada pela ESPN 

Internacional há dois anos, “o surf tem 18% de aceitação, skate 14 % e outros esportes de 

ação, todos juntos (patins, moto escalada), somam 5%. Nos do BMX, temos um número 

maravilhoso de 34%. Isso mesmo, 34%, e já chegamos a encostar na audiência da F1 quando 

transmitido no Esporte Espetacular, o nosso tão amado BMX”. Mas, conforme Charaba, este 

campo vem crescendo e já existem alguns especialistas comentando os esportes. Isso é devido 

à introdução do esporte na televisão. 

 

Relativamente sim, pois como disse, a forma positiva de apresentação atrai muita 
gente, não só na televisão, mas em todas as situações de divulgação desde apenas 
uma passeio pelas ruas do bairro, como shows campeonatos, participações em 
programas de TV, sites, revistas fotos divulgadas em sites de relacionamento, isso 
tudo contribui a esse crescimento. Até mesmo esse seu trabalho com certeza planta 
uma semente em alguém que vai seguir informações ou começar a praticar 
(CHARABA, 2008, entrevista em anexo). 

 

 

 



 34

4 . METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho utilizamos como base o autor Laurence Bardin, que 

aborda a técnica de Análise de Conteúdo. Autores, como Barbeiro, Lima, Mattos e Curado, 

ajudaram na busca por informações sobre a história da televisão. Já para dissertar sobre o 

jornalismo esportivo, Schinner, entre outros autores, colaborou para a captação e produção do 

trabalho.Também foi feito um questionário com perguntas semi-estruturadas, aplicado em 

dois atletas que fazem ou já colaboraram com comentários em transmissões esportivas. E ao 

professor Sérgio Carvalho, criador do núcleo de esportes do Intercome com conhecimento na 

área esportiva. O enfoque está na maneira como os jornalistas e os atletas convidados 

transmitem as mensagens aos telespectadores. Os três vídeos foram veiculados em TV aberta, 

pela Rede Globo. Em um deles, a transmissão foi ao vivo, da modalidade BMX Racing 

(corrida). Na submodalidade vertical, a transmissão ocorreu no SporTV (canal fechado) e os 

melhores momentos e a apresentação do piloto Pardal foram ao ar no Esporte Espetacular. O 

outro vídeo destacou uma matéria sobre a submodalidade Dirt Jump (salto com manobra), que 

foi exibida também no Esporte Espetacular.  

  

Para analisar os vídeos, nos baseamos nas características e valores veiculados em 

programas esportivos de televisão, aplicados por Sanfelice, Hatje e Carvalho (2001) em uma 

pesquisa no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM e que resultou no artigo 

“Características e valores veiculados em programas esportivos de televisão”, publicado na 

Revista Comunicação, Movimento e Mídia na Educação Física, volume seis, número 7, em 

2001. Com base em Sanfelice, Hatje e Carvalho (2001, p. 23-42), utilizamos as seguintes 

categorias e subcategorias neste trabalho: 

- Traços Étnicos: expressa os valores manifestados pelo orgulho pátrio, pela 

denotação xenófoba ou pela comparação de uma imagem ética em relação a outras 

peculiaridades culturais e étnicas.   

- Relações Nacionais e Internacionais - realça a “invasão” de comentários, 
fotografias ou anedotas que tratam de exaltar, de modo insistente, as características e os 
valores de equipes e de seus adversários. Também considera aspectos negativos em relação à 
atuação das equipes. 

- Registros Relativos a Individualidades - nesta categoria, valorizam-se as 
individualidades, ou seja, quando a imprensa destaca algum jogador, treinador ou dirigente 
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em especial, tanto de forma positiva como negativa, em detrimento da equipe, no caso dos 
esportes coletivos. 

- Traços Emocionais - faz alusão às expressões protagonizadas por jogadores, 
torcedores, dirigentes, treinadores e a própria imprensa. 

 

     CARACTERÍSTICAS E VALORES NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS 

 

CATEGORIAS - Subcategorias 

1 – TRAÇOS ÉTNICOS 

Exaltação da etnia e do nacionalismo 

2 – RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Exaltação da equipe 

Patriotismo emocional 

Comentário negativo de equipe 

Tópicos e metáforas 

3 – REGISTROS RELATIVOS A INDIVIDUALIDADES 

Exaltação de atleta 

Exaltação de treinador 

Exaltação de dirigente 

Comentário negativo de atleta 

Comentário negativo de treinador 

4 - TRAÇOS EMOCIONAIS 

Manifestação emocional 

 

4.1  A ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A Análise de Conteúdo (AC ) é uma técnica que já era utilizada antes mesmo de ser 

denominada como tal. As pessoas lêem, escutam ou assistem algo e interpretam a situação de 

uma maneira particular. O seu conhecimento e seu nível cultural são os elementos que ditam o 

quê e como você vai entender a situação em questão. 

 
Este método é utilizado pela facilidade de se trabalhar com uma grande quantidade de 

dados. Para Vergara (2005), “a análise de conteúdo é considerada uma técnica para o 
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tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado 

tema”.  

A AC é uma técnica que pode ser utilizada de diversas maneiras. O que irá definir é o 

objetivo do trabalho de pesquisa que está sendo elaborado e o meio de comunicação que está 

sendo analisado.    

 

Em suas primeiras utilizações, a análise de conteúdo assemelhou-se muito ao 
processo de categorização e tabulação de respostas a questões abertas. Criada 
inicialmente como uma técnica de pesquisa com vistas a uma descrição objetiva, 
sistemática e quantitativa de comunicações em jornais, revistas, filmes, emissoras de 
rádio e televisão, hoje é cada vez mais empregada para análise de material 
qualitativo como este trabalho (MACHADO, 1991, p. 53).  

 

Para este trabalho, utilizamos o qualitativo e o quantitativo dos vídeos analisados. O 

que foi falado, por quem e com que fundamento. 

  

Para Bardin (1977, p. 42), “a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens”.   

 

Segundo Minayo (2003, p. 74), a análise de conteúdo tem como objetivo descobrir 

mensagens escondidas ou não reveladas para todos os receptores: 

 

“(...) o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou 
simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a identificação do 
conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente). A análise e a interpretação dos 
conteúdos obtidos enquadram-se na condição dos passos (ou processos) a serem 
seguidos. Reiterando, diríamos que para o efetivo “caminhar neste processo,” a 
contextualização deve ser considerada como um dos principais requisitos, e mesmo, 
“o pano de fundo” no sentido de garantir a relevância dos resultados a serem 
divulgados e, de preferência, socializados (PUGLISI; FRANCO, 2005, p. 24)”. 

 

Para muitos, a AC pode não ser fácil, pois sua técnica depende da atenção e da 

maneira como é aplicada. Entender o que mais se passa por trás de uma mensagem não é 

tarefa simples. Se alguém falou “oi”, ele simplesmente disse “oi”. Mas  a AC estuda a 

maneira como a pessoa falou esse “oi”, a entonação e qualquer outra mensagem que possa 

estar nas entrelinhas. 

 

A análise de conteúdo oscila entre dois pólos do rigor  da objetividade e da 
fecundidade da subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por esta atração 
pelo escondido, o latente, o não aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido 
por qualquer mensagem.  (BARDIN, 1977, p. 9-10). 
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A AC trabalha tradicionalmente com materiais textuais escritos (...). Há dois tipos de 

textos:  

 
[...] que são construídos no processo de pesquisa, tais como transcrições de 
entrevista e protocolos de observação; e textos que já foram produzidos para outra 
finalidade qualquer, como jornais ou memorandos de corporações. Na análise de 
conteúdo, o ponto de partida é a mensagem, mas devem ser consideradas as 
condições contextuais de seus produtores e assenta-se na concepção crítica e 
dinâmica da linguagem. (PUGLISI; FRANCO, 2005, p. 13).  
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5. ANÁLISE  

5.1 ANÁLISE DO VÍDEO “A”  

Trata-se de um vídeo da modalidade Free Style, submodalidade vertical. O vídeo é 
apresentado pela jornalista Glenda Kozlowski, com comentário dos jornalistas Marcelo 
Barreto e Tadeu Schmidt. Para comentar a apresentação, o atleta Paulo Charaba, que faz 
locuções de campeonatos e é um dos atletas mais experientes no assunto. Quem se apresenta é 
o piloto Edmilson Rodrigues, o Pardal, no PRO RAD - Programa Radical. A exibição, pela 
Rede Globo de Televisão, ocorreu no dia 14 de maio de 2006, durante o programa Esporte 
Espetacular. 

O Vertical é praticado em uma rampa com formato da letra “U”, denominada de “Half 
Pipe”. Os atletas executam manobras nas bordas ou nos aéreos, e saltam para fora da rampa. 
Os pilotos são avaliados pela altura, destreza, domínio da bike e dificuldade das manobras. 

Evento PRO RAD, realizado pela RM Sports e com organização da Associação 
Brasileira de BMX, ocorreu em 13 de maio de 2006, com transmissão ao vivo pelo Sportv. 
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 A transmissão do programa já tinha iniciado e alguns pilotos se apresentado. Na 
seqüência do vídeo, a apresentação é do atleta Edmilson Rodrigues, conhecido popularmente 
no meio por Pardal.  
 O jornalista Marcelo Barreto lê uma mensagem enviada para o e-mail da produção do 
programa PRO RAD. No conteúdo da mensagem enviada por um rapaz de nome Deron, 
morador de São Paulo, o anúncio de que os pais estão com ele assistindo a transmissão. 
Destaca que, pela primeira vez, eles vêem este tipo de esporte e que estão achando bem legal. 
Mas que, para eles (os pais de Derom), os atletas são pirados. Em seguida, a jornalista Glenda 
Kozlowski defende os atletas e chama a atenção do telespectador para a apresentação de 
Pardal. Ela chama o atleta de “homem voador”, (o seu apelido entre os bikers). O atleta 
convidado, Paulo Charaba, atua como comentarista e locutor da prova. Ele complementa a 
locução dos jornalistas Marcelo Barreto, Glenda Kozlowski e Tadeu Schmidt. Charaba faz a 
locução da primeira manobra e afirma que Pardal realizou um “flair”, mas não explica o que é 
um “flair”. 

 O telespectador fica sem entender o que está se passando. Ele fala gírias e repete 
palavras. Emocionalmente, ele interfere na locução e na transmissão de mensagens aos 
telespectadores. Ao citar “coupim”, ele deixa mais uma vez os telespectadores sem entender o 
que quis dizer, pois nem todos têm conhecimento sobre o esporte em questão. O comentarista 
valoriza a manobra realizada pelo atleta, fala da altura que ele atingiu e diz que o piloto 
arriscou tudo para fazer a manobra.  Os jornalistas e o comentarista Paulo Charaba 
demonstram traços claros das categorias de Registros Relativos a Individualidades, Traços 
Emocionais e de Relações Nacionais e Internacionais. Afinal, todos exaltam o competidor. 

  Após a primeira tentativa de executar a manobra, o atleta cai e Charaba comenta o que 
os pais do telespectador Deron disseram sobre os atletas. Para Charaba, “eles não são loucos”, 
apenas “atletas muito centrados e concentrados no que fazem”. Charaba defende os atletas. 
Novamente, Glenda Kozlowski age como mediadora entre Paulo Charaba e os 
telespectadores. Ela explica que os atletas parecem loucos, porque se arriscam em executar 
manobras nas alturas.  
 As pessoas que acompanham o programa ficam assustadas com o perigo. Glenda fala 
que os pilotos são profissionais e treinam muito para fazer as manobras.  Em seguida, Charaba 
chama a atenção de que Pardal vai tentar realizar a manobra mais uma vez e Glenda confirma 
a tentativa do piloto. O repórter Tadeu Schmidt fala que o atleta está voando alto.  
 Charaba dá sinais de emoção ao narrar a manobra. Ele fala que o atleta está pegando 
velocidade. Ele parece dar força ao atleta com a sua locução e comemora o êxito do 
competidor com gritos emocionados. Todos demonstram empolgação e, por alguns 
momentos, não passam aos telespectadores nenhuma informação. A emoção dos envolvidos 
na transmissão fica evidente.  

 A jornalista Glenda também grita emocionada e relata a beleza da manobra.    
Marcelo Barreto não faz mais nenhuma participação na transmissão do evento. Ele somente 
leu o e-mail enviado à produção. Já Tadeu Schmidt fica sem participar por alguns segundos. 
Depois da manobra executada, Charaba comemora mais uma vez em voz alta a manobra feita, 
exalta o piloto Edmilson Silva e cita a cidade que o atleta representa.  Emocionado, ele fala 
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que o público está agitando o ginásio do Ibirapuera. Na seqüência, ele cita que foi a cena mais 
linda de se ver, referindo-se à manobra realizada e ao público comemorando. Charaba 
agradece a Pardal e fala “que manobra”, querendo transmitir que a execução foi linda e 
também muito difícil.  
 Glenda comenta que Pardal é o piloto mais velho que está participando dos Jogos PRO 
RAD.  Ela fala que o atleta tem trinta e cinco anos e que é um momento muito bonito do 
campeonato. O atleta convidado, Paulo Charaba está muito emocionado. Glenda diz também 
que Charaba acompanha há anos os esportes com bicicleta, e que ele está chorando e  muito 
emocionado com a manobra que Pardal realizou.  
 Após a realização da manobra, o comentarista enfatiza traços étnicos na exaltação da 
etnia do atleta, relações nacionais e internacionais com patriotismo emocional e traços 
emocionais. 

 Tadeu Schmidt volta a fazer parte da transmissão. Destaca que foi sensacional a 
apresentação do piloto. Glenda é quem mais comenta a transmissão entre os jornalistas. Ela 
gagueja um pouco, antes de finalizar a sua participação, e observa que Charaba não está 
conseguindo falar de tão emocionado com o momento. A jornalista faz um gancho com o 
nome do programa e fala que é um momento “espetacular no PRO RAD” (ela cita o nome do 
programa).  
 O repórter Tadeu termina a locução falando que o ginásio está “explodindo” com a 
vibração da torcida, devido à apresentação do piloto. Ele chama o replay e afirma que foi 
sensacional. Durante toda a transmissão, praticamente, são facilmente notados traços de 
manifestação emocional. O atleta convidado para colaborar na locução e fazer comentários 
sobre as disputas fala a maior parte do tempo da transmissão.  
 
DECUPAGEM VÍDEO VERTICAL (PARDAL) 
 
REP 1 – MARCELO BARRETO: Olha que legal essa mensagem aqui, do Derom, de São 
Paulo, meus pais estão comigo na sala de casa e nunca viram esse esporte radical, estão 
achando muito legal, só que eles pensam que os atletas são pirados.  
 
REP 2 - GLENDA KOZLOWSKI: Não, não é bem assim não. Agora a gente vai acompanhar 
aqui a última volta do Edmilsom Rodrigues, o Pardal, o homem voador.  
 
ATLETA – PAULO CHARABA: Olha aí já mandando um flair muito alto, mando tudo 
arrisco tudo, a altura foi gigante esse flair. Pra cima ali do coupim, uns dois metros de ponta 
cabeça, nossa que coisa linda.  
 
REP 3 – TADEU SCHIMDT: Ele vai tentá mais uma vez né, ele vai tentá mais uma vez.  
 
ATLETA – PAULO CHARABA: E pro pai do internauta aí, ele não é pirado não, ele é um 
atleta muito centrado, muito concentrado pra fazer isso, tem bastante treino, condicionamento 
físico, é um atleta profissional que tá participando.  
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REP 2 - GLENDA KOZLOWSKI: Não exatamente, eles são assim porque eles arriscam tudo 
né, e é perigoso. Você, quando você assiste, acompanhá um programa, um esporte radical, 
você fica assustado. Mas isso é muito treino.  
 
ATLETA – PAULO CHARABA: E agora ele vai tentá.  
 
REP 2 - GLENDA KOZLOWSKI: Agora ele vai tentá com certeza.  
 
REP 3 - TADEU SCHIMDT: Voando muito, voando muito.  
 
ATLETA – PAULO CHARABA: Vamo lá, pegou velocidade, vai... vai Pardal, uouuu 
iééééhhh.  
 
REP 2 - GLENDA KOZLOWSKI: Ahhhhhiiiiii, que bonito!  
 
ATLETA – PAULO CHARABA: Uouuuuuuu, nada mais, nada menos que Edmilsom 
Rodrigues Pardal, de Jundiaí, agitando o ginásio do Ibirapuera. A coisa mais linda de vê, 
valeu Pardal, que manobra rapaz.  
 
REP 2 - GLENDA KOZLOWSKI E: olha o Pardal, ele é o mais velho dentro dessa final. Ele 
tem 35 anos, e o momento bonito aqui gente, porque o Charaba está muito emocionado. Ele 
acompanha há anos a bicicleta, o Charaba tá aqui chorando super emocionado com essa 
manobra do Pardal.  
 
REP 3 – TADEU SCHMIDT: Sensacional.  
 
REP 2 – GLENDA KOZLOWSKI: Ele ... o Par ... o Charaba não tá nem conseguindo falá, 
realmente muito bonito. Um momento espetacular aqui no Pro Rad.  
 
REP 3 - TADEU SCHMIDT: O Ibirapuera explodindo aqui com a apresentação do Pardal, 
vamo vê de novo aí, sensacional.  
 

5.2 ANÁLISE DO VÍDEO “B”  

 

 Este vídeo é uma matéria de quatro minutos e quarenta e três segundos veiculada no 
Esporte Espetacular do dia 21 de janeiro de 2007. Com a legenda de conheça o Dirt Jump, a 
matéria busca apresentar um pouco sobre um esporte praticado sobre duas rodas. 

 No Dirt Jump não existem muitas regras, a modalidade é praticada em rampas de terra, 
duplos (sem a parte de cima da rampa) ou mesas (rampas fechadas com a parte de cima) com 
alturas e distâncias que podem variar. Os atletas saltam e executam manobras com giros de 
quadro e guidom, ou até mesmo manobras mais arriscadas como Back Flip (mortal).  
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LEGENDA DO VÍDEO NO SITE DA GLOCO.COM  

“Conheça o Dirt Jump” - Uma modalidade muito radical de salto com bicicletas, que ainda 
não é muito conhecida no país. A competição realizada em São Paulo tem saltos e quedas 
espetaculares 

 

 

 
 

Com a intenção de situar o telespectador, os apresentadores, Cristiane Dias e Luis 

Ernesto Lacombe, fazem uma explanação da matéria. Eles falam da origem do esporte e, logo 

em seguida, o situam no Brasil. A chamada da matéria, conhecida por cabeça no meio 

jornalístico, é feita pelos apresentadores, em conjunto (cada um fala um pouco sobre o vídeo). 

Eles contam com o auxílio de um telão e um fundo de cenário com imagens, para ajudar a 

transmitir o que é a modalidade em questão. Segundo Cristiane, o esporte reúne bicicletas, 

saltos radicais e muita lama. Na realidade, os atletas andam na terra e não na lama. Quando 

chove, a prática do “Dirt” fica impossibilitada.   

Na abertura da matéria, a edição é muito bem utilizada. Há o casamento das imagens 

com o texto, para dar maior clareza e facilitar o entendimento das informações. 
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Pode-se notar um toque especial e diferenciado, logo no início da matéria, com o uso 

do som da campainha da bicicleta e de imagens em movimento (a câmera está na bicicleta).  

O repórter Tiago Leifert cita algumas maneiras como a bicicleta é utilizada pelas 

pessoas. Na seqüência, o atleta Paulo Charaba, que é profissional de esportes praticados com 

bikes, como o “Free Style”, fala sobre a emoção da modalidade e a situa com os primeiros 

saltos das pessoas nas ruas.  

 Para fazer com que o telespectador entenda melhor o esporte, Tiago Leifert utiliza o 

relato do atleta Paulo Charaba, que é também jornalista e usa o seu conhecimento de 

competidor para passar mais informações. Charaba se isenta de cometer algum erro, por não 

ter bibliografias sobre o assunto.  

 Charaba explica o que é o esporte e como ele surgiu nos Estados Unidos. Ele também 

traduz o nome do esporte do inglês para o português (Dirt Jump = salto sujo) e explica o 

surgimento da modalidade, que nasceu em meio ao BMX Racing.  

 Ao pular as rampas, os atletas entortavam (manobravam bruscamente) as bikes e 

derrubavam os adversários, por isso, salto sujo. Em seguida, Leifert faz uma comparação do 

“Dirt” com o skate, que é outro esporte radical. Ele fala da popularidade das duas 

modalidades esportivas. Cita que o skate é mais popular devido ao elevado preço das 

bicicletas para a prática do esporte. Segundo ele, uma bicicleta de “Dirt” custa R$ 1.300,00. 

Esta informação pode variar muito de cidade para cidade e também da marca das peças e o 

material que elas são produzidas.  

 Ao falar do sistema de freio da bicicleta, ele faz uma breve explicação, com a ajuda de 

Charaba, que usa muitos termos técnicos. Isso não auxilia na captação de informações pelos 

telespectadores. Leifert afirma que as bicicletas têm que ser mais baixas, mais leves e mais 

reforçadas. Ele dá a entender que, somente com bicicletas especiais, é possível praticar o 

esporte. O atleta fala o nome de duas manobras, e que não são fáceis para entender.  

 Durante o vídeo, o cinegrafista busca ao máximo a captação de imagens corretamente 

para, junto ao editor, tentar o casamento perfeito com o texto. Ao citar o atleta Diogo Canina, 

que foi morar no exterior, o texto traz um pouco da sua história, e casa muito bem com as 

imagens. Ele situa os telespectadores e informa que o campeonato está acontecendo na cidade 

de Itanhanhem, interior de São Paulo. Mais uma vez, as imagens complementam muito bem o 

texto, quando são abordados os riscos da prática do esporte e as dificuldades das manobras.  
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 A cena mostra saltos, onde são executadas mais de uma manobra em cada um. O 

jornalista Tiago Leifert cita a história de vida de dois atletas da modalidade: Paulo Saçaki, que 

quase perdeu o pai, que era piloto de motocross; e Diogo Canina, que abandonou o país para 

sobreviver do esporte. Diogo é citado pelo jornalista como sendo o maior atleta da 

modalidade. O próprio atleta fala de sua experiência no exterior. 

O repórter deixa claro marcas da categoria traços étnicos e de registros relativos a 

individualidades, na subcategoria exaltação do atleta. Ao falar de Paulinho Saçaki, ele 

demonstra traços da categoria de registros relativos a individualidades, na subcategoria 

comentários negativos de atleta. Logo em seguida, na mesma categoria, mas na subcategoria 

exaltação do atleta, ele cita o pai de Paulinho.  

Ao falar da história de vida da família Saçaki, são usadas imagens de arquivo, de 

quando o pai do atleta era piloto de motocross. As imagens servem para situar o telespectador 

de algumas diferenças no esporte. No relato do atleta Paulinho Saçaki, são abordados os 

motivos que o levaram a parar de andar de moto. Ele cita os perigos do esporte. 

A edição de imagens casada com o texto é muito boa, pois tenta fazer com que o 

telespectador entenda os saltos e giros, traduzindo o que são as manobras. Para dar um tom 

diferente na matéria, Leifert usa um ditado. Cita que quanto maior o risco, maior é o beneficio 

para os atletas que se arriscam em fazer as manobras. O repórter demonstra traços emocionais 

ao falar do esporte e dos perigos. 

Imagens de uma manobra muito difícil, um duble back flip, ou um duplo mortal, e 

duas cambalhotas para trás, são mostradas. Na edição de imagens foram usadas cenas de festa 

e correria, depois da manobra do atleta Edmar Moura, para dar noção de importância. Na 

seqüência, ele exalta o atleta Edmar Moura pela manobra realizada.  

Na seqüência é mostrada a tentativa dos outros atletas de superar a manobra de Edmar. 

Muitos tentam manobras também difíceis, e até se machucam. Mais adiante, o jornalista fala 

novamente de Paulinho Saçaki e da sua tentativa de fazer o duplo mortal, bem como da festa 

dos competidores, quando ele quase acerta a manobra. Leifert faz um jogo para revelar quem 

ganhou o campeonato, mostrando o atleta que fez uma das manobras mais difíceis. Ele cita 

que não foi Edmar quem ganhou, e fala de como é feita a pontuação dos campeonatos. Em 

seguida, mostra o piloto explicando o porquê de não ter sido o vencedor.  Depois, mostra o 

atleta Diogo recebendo a premiação. Fala também da premiação em dinheiro que o atleta 
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recebeu, e que ela não paga metade da passagem de volta do atleta para o exterior. Em 

seguida, Leifert exalta mais uma vez o atleta Diogo Canina, falando da experiência adquirida 

fora do país. 

O repórter dá um tom de finalização e cita a modalidade como sendo radical, mas que 
o esporte tem um pouco de romântico. Para terminar, ele demonstra traços emocionais ao 
falar do esporte. Relata o amor dos atletas pelo esporte e finaliza a matéria com um clipe de 
manobras e uma trilha sonora.  

 

DECUPAGEM  

 

CABEÇA REP 1 – CRISTIANE DIAS 

Você vai ver agora um esporte criado nos EUA que une bicicletas, saltos radicais e muita 
lama. Algo como salto sujo em português. 

 

CABEÇA REP 2 – LUIS ERNESTO LACOMBE – 

Um evento no litoral de São Paulo reuniu os melhores brasileiros na modalidade. Eles fizeram 
cada manobra.  

 

MATÉRIA  

 

OFF – 1 - TIAGO LEIFERT 

Um meio de transporte, um brinquedo, a bicicleta serve para muita coisa.  

 

SONORA PAULO CHARABA  

No Brasil inteiro, tem gente, todo mundo tem bicicleta, todo mundo já desceu uma ladeira 
correndo, já pulou uma calçada, já com adrenalina, já imaginando algum salto alguma 
manobra. Só que, aqui no “Dirt Jump”, o pessoal faz as manobras radicais.  

 

OFF – 2 - TIAGO LEIFERT 

“Dirt Jump” envolve sujeira literalmente.  
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SONORA CHARABA 

O “Dirt Jump” nasceu de uma competição de racing, que era corrida de Bicicross, daí no meio 
da corrida o atleta dava uma torcida na bicicleta e derrubava o outro no meio do salto né. Por 
isso que tem essa tradução “salto sujo”. 

 

OFF – 3 - TIAGO LEIFERT 

O “Dirt Jump” ainda não tem a mesma popularidade do skate, por exemplo, não porque seja 
menos emocionante, longe disso, o problema é o preço, uma bicicleta de “Dirt” vale R$ 
1.300,00, ela é diferente das de passeio. Precisa ser mais leve, rebaixada e tem um sistema 
interessante na frente. O guidom gira 360 graus e os cabos não enroscam. 

 

SONORA PAULO CARABA 

Proporciona aquelas manobras do giro do guidom ou também giro do quadro da bicicleta, tail 
wip ou bar pim, sem freio e sem enrolar o cabo. 

 

OFF – 4 - TIAGO LEIFERT 

O maior brasileiro no esporte é Diogo Canina. Para sobreviver no esporte, ele foi morar e 
viver nos Estados Unidos. 

 

SONORA DIOGO CANINA 

A única coisa que eu tinha era um papel com o endereço de uma pista que eu peguei num site, 
e esse site não era atualizado por 4 anos. 

 

OFF – 5 - TIAGO LEIFERT 

Foi na cara e na coragem, coragem não é problema para quem faz manobras como esta. A 
cara, ele quebrou, fraturou o rosto competindo. 

 

SONORA DIOGO CANINA 

Foi um tombo que eu levei na Califórnia, num campeonato do dotuor de dirt, eu não lembro o 
que aconteceu, desmaiei e acordei no hospital.  
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OFF – 6 - TIAGO LEIFERT 

Itanhanhém marcou o retorno de Diogo, sem traumas.  

Já Paulinho Saçaki não superou o trauma dele. Em 2005, o pai, Eduardo Saçaki, mestre do 
MotoCross, sofreu um acidente sério. Perdeu o rim, o baço e teve traumatismo craniano.  

Só acordou depois de 10 dias, Paulinho acordou para a vida.  

 

SONORA PAULINHO SAÇAKI 

Eu tava andando até o ano passado de moto. Eu resolvi pará em função do acidente do meu 
pai.  Pra mim, ele é tudo, então eu preferi pará de andá de moto, para ele também pará. 

 

OFF – 7 - TIAGO LEIFERT 

O bicicross também é perigoso, menos que moto é claro. Mas, como todo esporte radical, 
quanto maior o risco, maior o beneficio. A manobra mais arriscada é sempre aquela que vai 
render a maior nota. E, como o nível da competição de Itanhanhém era alto, os competidores 
tiveram que se arriscar, principalmente depois de Edmar Moura.  

Um duble Back Flip, duas cambalhotas para trás, manobra rara, difícil. 

Dali para frente, superar Edmar era se arriscar demais.  

 

AUDIO 2 COM A DESCRIÇÃO DA MANOBRA LOCUÇÃO DO EVENTO 

OFF – 8 - TIAGO LEIFERT 

Danilo Santana desmaiou e foi para o hospital, mas foi liberado em seguida. Paulinho Saçaki 
tentou o Duble Back Flip, e também se deu mal.  

Adivinha quem ganhou, não, não foi Edmar.  

A manobra foi linda, mas o que vale é a média de todas as voltas. 

 

SONORA EDMAR MOURA 

A manobra foi legal realmente, mas eu mesmo falo que eu não merecia ganhar não. 

OFF – 9 - TIAGO LEIFERT 

Por quê? 
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SONORA EDMAR MOURA 

Porque não.... é quatro voltas com perfeição, e eu não fiz essas quatro voltas, né.  

 

OFF – 10 - TIAGO LEIFERT 

 Quem ganhou foi Diogo, usando toda experiência que adquiriu fora do país. O prêmio de R$ 
1.500,00 não paga nem metade da passagem de volta aos Estados Unidos, é apenas uma ajuda 
de custo. Apesar de radical, o “Dirt Jump” é romântico. É esporte movido a paixão não a 
dinheiro. Sobrevive do amor de quem se quebra para que o “Dirt” continue livre.  

 
 
5.3 ANÁLISE DO VÍDEO “C” 
 

 O vídeo é a transmissão da prova de Bicicross nos Jogos Pan-Americanos do Rio de 

Janeiro, ao vivo, no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo de Televisão. Foi 

transmitido no dia 15 de Julho de 2007, às 10h, com duração de cinqüenta segundos, e 

locução do jornalista Cleiton Conservani.   

 A pista da modalidade BMX Racing é de terra e tem obstáculos de vários tamanhos e 
formatos, dificultando o percurso dos atletas. As baterias são em largadas de oito em oito 
atletas, e as colocações são definidas por ordem de chegada. As categorias são distribuídas 
por idade até as profissionais e por tamanho da roda da bicicleta, aros 20, 24 e 26 polegadas.  

 As bicicletas precisam ter proteções no guidom, ferro superior do quadro e no suporte 
do guidom (mesa). Para competições é colocada uma placa com um número, que representa o 
piloto e ajuda na identificação.  
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 O jornalista Cleiton Conservani começa sua locução, fazendo comentário negativo 
quanto à participação do piloto brasileiro. Ele demonstra traços da categoria de Relações 
Nacionais e Internacionais, na subcategoria de comentário negativo de equipe. Conservani 
observa mais de uma vez que o representante brasileiro não está bem na corrida. Ele troca a 
colocação do atleta do sexto pelo quinto lugar. Mas que grau de entendimento do esporte ele 
tem, para afirmar que a quinta ou sexta colocação não é um bom resultado? Logo em seguida, 
Conservani erra o nome do atleta que venceu a prova, invertendo-o pelo seu sobrenome. Mas, 
logo em seguida, ele corrige a sua gafe e fala a nacionalidade do vencedor, demonstrando 
traços de exaltação étnica.  Ele dá uma pausa na locução, e volta a falar, citando um acidente 
na pista. E dá mais uma pausa, e fala que o país está mal na corrida, querendo passar a idéia 
de que o representante brasileiro não faz uma boa prova. Mostra, mais uma vez, traços étnicos 
de exaltação do nacionalismo e traços emocionais.  

 Depois da uma pausa muito grande, deixando o telespectador sem informação, 
Conservani volta a falar. Cita um atleta e gagueja, repetindo sobre o atleta. Em seguida, fala 
que o piloto está sendo resgatado, mas logo afirma que não precisou. Rapidamente, 
Conservani diz que os bombeiros já estariam chegando, mas ele interrompe a locução, e dá 
mais uma pausa. Após, ele parte para o trecho final da locução da prova e troca o nome do 
esporte que está sendo transmitido. Em seguida, ele comenta a vitória do americano Jason 
Richardson e a sexta colocação do brasileiro Mauro Aquino. Após, se despede da transmissão 
chamando de volta para o estúdio, com um tom de alívio. No vídeo, ele também demonstra 
traços emocionais. 

 

DECUPAGEM VIDEO BMX NO PAN 

Cleiton Conservani  

O brasileiro /// não foi bem, ficou com a quinta colocação, ficou em sexto lugar, vitória do 
americano Richardson... é Jason Richardson, dos Estados Unidos ...........(pausa)......... E ali 
tivemos um acidente,......... o Brasil tá 
mal...........................(pausa)...........................................o atleta ..........(pausa)......................... o 
atleta ......... está sendo res . resgatado, mas não precisou, os bombeiros já 
estão........(pausa)....................... ok vamos ver a chegada ai do mountain bike masculino. 
Vitória do americano Jason Richardson, e o brasileiro Mauro Aquino ficando, portanto, com o 
sexto lugar, voltamos ao estúdio. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma inquietação quanto à utilização de 

atletas pelos meios de comunicação e pela quase que ausência de um jornalismo especializado 

em esportes ditos “alternativos ou radicais”.  

A carência de informações especializadas por parte de jornalistas levou os meios de 

comunicação, como a televisão, a utilizarem atletas e ex-atletas para colaborar em matérias e 

transmissões esportivas. Isso se deve, também, à linguagem usada pelos profissionais da 

comunicação, que é bastante superficial sobre as técnicas e regras das modalidades. Já os 

atletas possuem um conhecimento mais aprofundado por causa da sua vivência prática. 

Porém, sua linguagem é ainda muito técnica e, às vezes, muito emotiva, já que este conhece 

e/ou convive com os atletas que estão se apresentando nos eventos esportivos transmitidos 

pela televisão.  

Constatamos um alto grau de emoção no vídeo da modalidade vertical, onde o atleta 

Paulo Charaba atuou como comentarista, complementando a locução dos jornalistas Glenda 

Kozlowski, Tadeu Schmidt e Marcelo Barreto. Charaba é locutor e organizador de eventos de 

BMX, tem vasta experiência no esporte e a linguagem utilizada é de fácil entendimento para 

quem pratica ou tem conhecimento sobre o esporte.  

No vídeo da transmissão da prova de Bicicross dos Jogos Pan-americanos do Rio de 

Janeiro, o repórter Cleiton Conservani revelou certo despreparo para realizar uma transmissão 

ao vivo de uma modalidade pouco conhecida pelos meios de comunicação não especializados. 

Com pausas, gaguejos e erro do nome de um atleta e da posição de chegada, ficou claro o 

despreparo de um jornalista de alto nível como Conservani para aquela função. Nesta 

transmissão, não houve a participação de atleta-comentarista, não sabemos se pela pouca 

duração da prova, pela disponibilidade dos atletas ou devido ao pouco tempo para a produção.  

 A matéria sobre a modalidade Dirt Jump é bastante rica em informações. Nela, o 

repórter Tiago Leifert soube procurar e explorar bastante seus “cases”. No vídeo, também é 

utilizado o conhecimento de atletas para enriquecer o conteúdo e passar mais informações aos 

telespectadores. Foram muito bem encaixadas as imagens com o texto, tornando fácil o 

entendimento do telespectador. Além de relatar os acontecimentos de um campeonato, a 

reportagem mostrou parte da história da vida de dois atletas, e até onde eles foram na luta para 
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competir. Com relatos e traços emocionais, o repórter falou do esporte e da paixão dos atletas 

pela modalidade.   

Em cada vídeo é possível um telespectador comum entender e captar algumas 

informações. Mas, certamente, quanto mais explicadas, mais fácil fica o entendimento da 

mensagem. Da mesma forma, mais pessoas conseguem captar o que está sendo relatado. Por 

isso, constatamos a inquietação que motivou esse trabalho.  

Uma melhor preparação dos jornalistas para a realização de transmissões e de eventos 

esportivos também aumentariam a qualidade das informações levadas aos telespectadores. 

Defendemos a atuação conjunta de um jornalista com um atleta de esportes alternativos nas 

transmissões televisivas da área esportiva. Isso proporciona mais informações e com um grau 

de entendimento facilitado aos telespectadores. Neste caso, estará reunida a experiência de um 

atleta, sobre as regras, técnicas e táticas, bem como todo o conhecimento do profissional da 

comunicação no desempenho de sua função.  
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ANEXOS  

ANEXO 1 – Esporte Espetacular 

FONTE: http://esporteespetacular.globo.com/Eespetacular/0,19125,2838,00.html 

O Esporte Espetacular é um dos programas mais antigos da TV Globo e estreou em 8 de 

dezembro de 1973. Inspirado no Wide World of Sports, exibido pela rede americana ABC, o 

Esporte Espetacular inovou a linguagem televisiva na área dos esportes.  

 

Depois de quase dois anos fora do ar, o Esporte Espetacular voltou em 1992 no horário de 

sábado à tarde. Por atingir um público jovem, o programa passou a investir no humor com 

clipes, brincadeiras, charges e edições ousadas. O jornalismo-ecológico também foi 

explorado. Um exemplo foi uma surf-trip a Fernando de Noronha, uma das mais premiadas 

produções do programa.  

 

Em outra reportagem, a equipe ficou 15 dias participando do Rali da Amazônia, em uma 

aventura de quatro mil quilômetros. Por dois anos, o programa foi escolhido pela Associação 

de Surfe Profissional como a melhor cobertura de surfe do mundo.  

 

No final de 1996, o Esporte Espetacular passou para as manhãs de domingo, seguindo a 

tendência das transmissões esportivas dos anos 90, privilegiando os eventos ao vivo. 

Atualmente com a chefia de Ricardo Pereira, quem assiste ao programa vê reportagens 

radicais, aventuras, quadros especiais, além dos esportes que fazem parte do nosso dia-a-dia. 

E claro, tudo isso com muito bom humor! 
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ANEXO 2 - Informações sobre os jornalistas: 

FONTE:http://esporteespetacular.globo.com/ESP/Programa/EsporteEspetacular/0,,5149,00.ht

ml 

Glenda Kozlowski 

 

A simpatia é a marca registrada de Glenda Kozlowski, que desde cedo convive com o 

sucesso. A carioca durante anos reinou absoluta nas ondas do planeta, sendo tetracampeã 

mundial de bodyboard (1987, 1989, 1990 e 1991). Nascida no dia 9 de julho de 1974, a 

relação de Glenda com o jornalismo aconteceu por acaso, já que o seu grande sonho era ser 

atriz. Ainda na época de atleta, chamava a atenção pela desenvoltura com que falava nas 

entrevistas e era freqüentemente chamada para comentar as competições de bodyboard. 

"Apesar de todos dizerem que eu devia ser jornalista, o que eu queria era fazer teatro e decidi 

entrar para a faculdade de artes cênicas. Mas, como a minha mãe foi contra a idéia, acabei 

optando pelo jornalismo", explica.  

 

Em 1992, foi convidada pelo Sportv para apresentar o programa 360º e acabou se 

apaixonando pela profissão. Quatro anos depois, após morar algum tempo nos Estados 

Unidos, voltou ao Brasil e foi chamada para trabalhar na Rede Globo.  

 

Nesses anos de profissão, Glenda destaca como um dos momentos mais marcantes a 

entrevista que fez com Zico, seu grande ídolo. "Fiquei sem voz, não conseguia falar. Eu só 

ficava olhando para ele, sem acreditar", lembra, divertida. Mãe de Gabriel (4/1/96), Glenda 

pega onda até hoje e sempre leva a prancha nas viagens que faz pelo Brasil. "O esporte para 

mim é uma lição de vida, pois aprendi a viver encarando as vitórias e derrotas", ensina. 

 

Luís Ernesto Lacombe 

 

Luís Ernesto Lacombe nasceu em dois de agosto de 1966, no Rio de Janeiro, e muito pequeno 

já gostava de praticar esportes. Começou a nadar aos quatro anos, depois jogou vôlei, 

basquete e tênis, lutou judô e jiu-jítsu, fez caça submarina e velejou de Laser, Hobie Cat 16 e 

Soling: "Eu estava sempre procurando uma nova modalidade porque não gostava muito de 

competir. Sempre que as cobranças por resultados aumentavam, eu procurava um novo 
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esporte." 

 

Como não gostava de competir, Lacombe não chegou a pensar em ser atleta profissional... Ele 

queria ser escritor, fazer Letras, mas o pai foi contra: "Minha vontade era estudar Literatura 

Brasileira, mas meu pai não gostou da idéia e propôs que eu fizesse Jornalismo". Lacombe 

aceitou a sugestão, pensando em trabalhar em veículos impressos, até que surgiu a 

oportunidade de estagiar na TV Bandeirantes: "Eu aceitei o estágio por curiosidade e nunca 

mais deixei o telejornalismo". 

 

Depois de formado pela Faculdade de Comunicação Hélio Alonso, Lacombe foi repórter e 

apresentador da Band, da Rede Manchete e, em 1992, se transferiu para Florianópolis, onde 

trabalhou como apresentador da RBS TV, afiliada da Rede Globo, e foi colunista de televisão 

do Diário Catarinense. Em 1997, voltou ao Rio, como repórter da Globo. Dois anos depois, 

passou a apresentador da Globo News, onde participou de coberturas importantes, como as 

Guerras do Kossovo, do Afeganistão e do Iraque, além dos atentados de onze de setembro nos 

Estados Unidos. 

 

Ainda na Globo News, Lacombe participou das coberturas das Olimpíadas de Sydney, de 

Atenas e da Copa do Mundo no Japão e na Coréia. Em abril de 2003, passou a apresentar o 

programa Supervolley, do SPORTV: "Trabalhar com jornalismo esportivo é um enorme 

prazer, a realização de um sonho antigo. Sou do tipo que passa horas em frente à tevê 

assistindo a transmissões esportivas". 

 

Casado com a gaúcha Gisa Colombo, Lacombe tem dois filhos. Pedro, o mais velho, pretende 

ser surfista e já se arrisca nas ondas com a prancha de bodyboarding. Bruno, o caçula, tem 

uma energia fora do comum, não pára um segundo: "Eu adoraria que eles fossem atletas, mas, 

claro, isso é com eles. Só tenho certeza de que eu seria um torcedor entusiasmado dos dois, 

daqueles que passam o tempo todo berrando, incentivando". 

 

Cristiane Dias 

A apresentadora do Esporte Espetacular é a gaúcha Cristiane Dias, 26 anos, e formada em 

2002 pela Faculdade Hélio Alonso (FACHA), no Rio de Janeiro. Nascida e criada em Porto 
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Alegre, Cristiane chegou à Cidade Maravilhosa aos 18 anos para estudar. A relação com o 

esporte vem da infância. Filha de um ex-atacante que atuou nas divisões de base do Grêmio, a 

gaúcha jogou handebol, vôlei e futsal, modalidade em que conquistou títulos pelo colégio 

Dom Bosco.  

Apesar dos laços fortes com o esporte, suas primeiras experiências foram nas áreas de 

economia, cidade e assessoria de imprensa. “Isso aconteceu porque eu via na faculdade muita 

competição por uma vaga no esporte e achava que não teria chance. Busquei outros 

caminhos”, conta.  

Cristiane estagiou na TVE, depois passou por empresas de assessoria de imprensa e pela 

Agência ZAP, de notícias de economia, até conseguir uma vaga na própria TVE. Foi lá que 

ela deus os primeiros passos como repórter até surgir uma chance no programa Stadium, de 

esportes. Cristiane chegou para substituir uma colega de férias, mas acabou se saindo tão bem 

que ganhou um quadro de esportes radicais. Em 2004, foi convidada para ser a apresentadora 

do Stadium. “Mas sem deixar de fazer reportagens, quadros de entrevistas, porque gosto 

mesmo do jornalismo”, destacou.  

Atualmente, Cristiane está aprendendo a surfar e vibrando com o novo desafio de apresentar o 

EE. “Estou muito contente com a oportunidade. Sempre gostei de reportagem e achei que 

levaria mais tempo para chegar a apresentar, mas a oportunidade surgiu e estou pronta. Espero 

que vocês gostem!”, completou a simpática e carismática Cristiane.  

FONTE INFORMAÇÕES PAULO CHARABA: http://brisk.sites.uol.com.br/ 

Nome: Paulo Charaba 

Endereço: São Paulo Brasil 

Estado civil: Casado 

Sexo: Masculino 

Data de Nasc.: 22/03/1970 

Cargo e função : Atendimento ao publico, Mestre de Cerimônias, Porta Voz, comentarista, 

Locução e Narração de Eventos. Eventos Esportivos e Comentários para TV e programas 

Especializados de Esporte de Ação e Radicais, BMX e Bikes e Motocicletas. Divulgação de 



 59

forma correta dos Esportes Radicais de Duas Rodas * Locução e Narração de Eventos 

Esportivos e Comentário para TV e programas. 

Objetivos: Expor e Divulgar de forma correta o BMX como o mais Radical Esporte de Duas 

Rodas. Que é reconhecido nos maiores eventos do mundo... . 

Experiências anteriores: 00 01 02 03 04 05 06 e 07 - Rede Globo. 

Locutor Cometarista e Organizador Jogos Mundiais de Verão e Jogos Urbanos.  

 

02,03,04,08 – ESPN Locutor e Organizador de Atletas X Games Latin e Brasil. 

 

02,03,04,05, 06 e 07 – SporTV Comentarista e Narração ao Vivo PRORAD 2006 e Gravity 

Games e Redbull MTB. 

 

20 Anos - Grafite Propaganda e Publicidade Diretor de Fotografia. 

Formação: 4 Anos – Presidente ABBMX Associação Brasileira BMX. 

 

2 Anos - Diretor Brasil IBMXFF Federação Internacional de BMX Freestyle. 

 

11 Anos - Locutor Oficial Eventos BMX FS Brasil. 

 

3 Anos - Director e consultor TECNICO BMX Confederação Brasileira de BMX CBER. 

 

8 Anos - Diretor de Fotografia GPP / Brisk. 

 

Fotos Propaganda, Publicidade, Merchandising e Institucional. 

Cursos e especializações: 2002/2004 - Treinamento BMX Eventos H S A. 

 

2000/2004 - Intensivo de Inglês Language Shop. 

 

2004 – Photoshop Private Class. 
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Idiomas: Português e Inglês Fluente, Cursando Italiano. 

 

2008 - Locução e Radialista SENAC SP Intensivo. 

Informações adicionais: Dicção e Entonação para motivação de Atletas, Público e 

Telespectadores durante eventos. Linguagem educada porem atualizada para integração e  

contato com o público de todas as faixas etárias.  

 

- Alguns dos mais de 100 EVENTOS de BMX realizados e organizado ou apenas Locução e 

Narração por Paulo Charaba.  

 

- X Games Brasil São Paulo Sambódromo Anhembi ESPN Vertical e Street 

Abril de 2008.  

 

- X Latin Games Rio de Janeiro ESPN e Rede Globo Vertical, Flatland e Street/Park 

2002 2003 e 2004. 

 

- Jogos Urbanos Rede Globo São Paulo Vertical Street e Dirt Jump 2000 2002 2003 2004 

2005. 

 

- Jogos Mundiais de Verão Parque das Bicicletas São Paulo Dirt Jump Rede Globo 

2003 e 2004. 

 

- Pro Rad RM Sports em São Paulo Ginásio de Ibirapuera REDE GLOBO e SPORTV ao 

Vivo BMX Vertical 2006 

 

- Circuito Nescal Radical REDE GLOBO 5 etapas vertical e Street/ Park Porto Alegre, 

Curitiba, BH, Ribeirão Preto e São Paulo 2004. 

 

- Circuito ABBMX Street/Park 4 etapas em São Paulo ESPN Guarulhos, SBC, Jambeiro e 

Aricanduva 2008. 

 

- ABBMX/ CBER Dirt Jump Vila Olímpica São Paulo BMX e FMX arena 2008. 
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- Decathlon Campinas SP ESPN Programa Ação Dirt Jump 2004 e 2006. 

 

- Brusque e Blumenau Santa Catarina ESPN Dirt Jump 2003 e 2005. 

 

- CEU Aricanduva São Paulo SP Sport TV e ESPN Street Park 2004, 2005, 2006, 2007.  

 

- SESC Belenzinho São Paulo SP ESPN Brasil Street e Flatland 2003 2004 2005 e 2006. 

 

- Flatland Show ESPN SESC SÃO CAETANO – SP ESPN Flatland PRO 2004. 

 

- Ciclo Vida 2006 SESC SANTOS SP Mundo duas Rodas ESPN Brasil / TV Globo 

Street/Park e Flatland ( internacional ). 

 

- Guarulhos de Street ESPN Brasil Bosque Maia 2006 e 2008 Primeira Etapa CBER 

Guarulhos SP Street/Park 2006 e 2008. 

 

- Guarulhos de Dirt JUMP REDETV 2007 MEGA Dirt BMX e FMX CBER Guarulhos Set 

2007 SP. 

 

- Guarujá SP de Dirt JUMP REDE Tribuna(Globo)e TV Record 2007 MEGA Dirt BMX e 

FMX CBER Guarujá Dez.2007 SP. 

 

- Itanhaém Show de Verão Dirt Jump Itanhaém ( litoral ) SP SBT , BandSports e REDE 

Tribuna(Globo) Dirt Jump na Praia Cibratel 2006. 

 

- Itanhaém Show de Verão Dirt Jump Itanhaém ( litoral ) SP REDE GLOBO Esporte 

Espetacular e SPORTV Dirt Jump Morro Pernambuco 2007. 

 

- 3 programas Entrando de Fininho com Fernando Meligeni (tenista e apresentador)  

Rede Cultura Dirt Jump Flatland e Vertical. 

 

- Caracas Dirt Jump Carapicuíba SP Mundo duas Rodas ESPN Brasil (Competição 

Internacional) 2006. 
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 ANEXO 3 - Entrevistas concedidas por-email 

 

ROBSON CAETANO 

- Como você vê a utilização de atletas e ex-atletas, pelos meios de comunicação, para 

comentar esportes que não têm jornalistas especializados? 

 

R - É a oportunidade das entidades esportivas e dos meios de comunicação de explorar e 

conhecer na intimidade as experiências desses atletas. 

 

- Os jornalistas estão prontos para fazer transmissões ao vivo de esportes alternativos, 

que vêm ganhando espaço na mídia? 

 

R - Ainda não, e muito em razão da pouca experiência em alguns esportes, já que o futebol 

por ser mais fácil, dá aos novos jornalistas uma possibilidade maior.  

 

- Como você vê a sua participação nas transmissões e em matérias para a televisão? 

 

R - Eu estudo muito antes de qualquer transmissão, mesmo porque o conteúdo esportivo tem 

que ser passado ao espectador de forma didática, aliado ao meu conteúdo já vivido como 

atleta.  

 

- Por que os meios de comunicação, como a televisão, precisam de convidados para 

comentar modalidades esportivas, em especial as  alternativas? 

 

R - Em razão de não termos especialistas nessas modalidades, que são muito mais complexas 

que o futebol.  

 

- A linguagem utilizada pelos jornalistas esportivos transmite corretamente as 

mensagens aos telespectadores? 

 

R - Já melhoramos muito e com certeza ainda temos algumas coisas a melhorar, mas de 

maneira geral eles estão passando o necessário para o entendimento do espectador, sim.  
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- A linguagem dos atletas faz com que os telespectadores entendam o que ocorre na 

transmissão? 

 

R - Como já disse estamos muito melhor do que há uma década atrás quando eu comecei no 

jornalismo.  

 

- Para melhorar a divulgação dos esportes, você acha que é preciso um jornalismo 

especializado nos "esportes alternativos"? 

 

R -  É preciso realizar seminários e implementar novas cadeiras nas universidades, sim. 

 

- O crescimento dos "esportes alternativos" está ligado à participação de atletas nas 

transmissões de TV? 

 

R - Definitivamente, pois são os repórteres que contam as histórias dos atletas e as regras do 

esporte alternativo em questão.  

 

PAULO CHARABA 

 - Como você vê a utilização de atletas e ex-atletas, pelos meios de comunicação, para 

comentar esportes que não têm jornalistas especializados? 

 R - A importância de um atleta-comentarista visa principalmente à ética e à divulgação 

do esporte, digo a Ética pela forma de narração homogenia a todos os quesitos e 

participantes do assunto comentado, a divulgação de forma positiva sempre,  

mostrando a todo instante a parte boa e saudável do BMX 

 - Os jornalistas estão prontos para fazer transmissões ao vivo de esportes alternativos, 

que vêm ganhando espaço na mídia? 

 R - Apenas Jornalista que procuram e se aperfeiçoam durante anos são capazes de dar a 

entonação e  conseguem passar o conceito requerido do esporte, dessa forma a troca é 

perfeita, dando audiência à TV o esporte fica mais no ar, é uma reação em cadeia. 
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 - Como você vê a sua participação nas transmissões e em matérias para a televisão? 

 R - Acredito que tem sido 100% de aproveitamento, expondo o conteúdo do BMX de forma 

precisa, enaltecendo tanto o esporte como os atletas.  A exemplo de Steve Swope que até 

2007, após trabalhar por 15 anos na HSA gerenciando o BMX nos X Games, e sempre 

fazendo a narração e comentários para a ESPN ao vivo, fez o excelente trabalho que me 

espelho. E fico sempre muito satisfeito com essa chance, onde passo todos os detalhes de 

movimentos e aceitação do BMX. 

 Em dados me passados a 2 anos pela ESPN internacional, o surf tem 18% de aceitação, skate 

14 % outros esportes de ação, todos ( patins, moto escalada ) juntos, somam 5% e nos do 

BMX temos um número maravilhoso de 34%. Isso mesmo, trinta e quatro por cento e já 

chegamos a encostar na audiência da F1 quando transmitido no Esporte Espetacular o nosso 

tão amado BMX 

  - Por que os meios de comunicação, como a televisão, precisam de convidados para 

comentar modalidades esportivas, em especial as alternativas? 

 R - Isso é para que seja passado ao telespectador a área e informações técnicas que apenas 

quem está envolvido diariamente tem essa capacidade. 

 - A linguagem utilizada pelos jornalistas esportivos transmite corretamente as 

mensagens aos telespectadores? 

 R - Nem sempre é certo para os praticantes de alto rendimento, mas para o público leigo eles 

têm feito um ótimo trabalho. 

 - A linguagem dos atletas faz com que os telespectadores entendam o que ocorre na 

transmissão? 

 R - Essa linguagem mais específica lida mais com o meio em si, digo meio a comunidade do 

BMX, por exemplo, sempre amplia o conhecimento e tendências quando uma atleta comenta 

o esporte na TV.  

  - Para melhorar a divulgação dos esportes, você acha que é preciso um jornalismo 

especializado nos "esportes alternativos"? 

 R – Sim, sempre é, mas isso só é possível em esportes como o Futebol onde existe programas 

apenas deste esporte, alguns jornalistas como Luciano Kdera Lancellotti da ESPN Brasil já é 
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um especializado em locução dos esportes de duas rodas, é uma enciclopédia humana sobre 

moto e bike, sempre se tratando de 2 rodas. 

  - O crescimento dos "esportes alternativos" está ligado à participação de atletas nas 

transmissões de TV? 

 R - Relativamente sim, pois. como disse, a forma positiva de apresentação atrai muita gente, 

não só na televisão, mas em todas as situações de divulgação desde apenas uma passeio pelas 

ruas do bairro, como shows campeonatos, participações em programas de TV, sites, revistas 

fotos divulgadas em sites de relacionamento. Isso tudo contribui a esse crescimento. Até 

mesmo esse seu trabalho, com certeza, planta uma semente em alguém que vai seguir 

informações ou começar a praticar. 

 

  SÉRGIO CARVALHO 

- Como você vê a utilização de atletas e ex-atletas, pelos meios de comunicação, para 

comentar esportes que não têm jornalistas especializados? 

 

R - Como o jornalismo esportivo não é especializado, não procura sê-lo e tem sérias restrições 

a quem quer ser,  os "especialistas" são profissionais, nem sempre jornalistas de formação, 

que se dedicam ao estudo aprofundado de esportes formais ou não formais. Como o futebol, 

no Brasil, é o que move a mídia impressa e eletrônica, nos canais abertos nem tanto, mas nos 

fechados, há o inalienável direito de quem paga, receber informações confiáveis, atualizadas e 

focadas no real. 

 

- Como você avalia as transmissões esportivas de modalidades alternativas na televisão? 

 

R - Dependendo do "alternativo" (skate, por exemplo) há profissionais que se assessoram de 

profissionais praticantes e que, com as informações passadas conseguem atingir seus 

objetivos de informar/formar sobre a modalidade em pauta. Outras não se ajustam ao meio, 

(arco e flecha, por exemplo) e por mais que se tente  fazer da competição uma fonte de 

informação, pouco se consegue. 

 

- A linguagem utilizada pelos jornalistas esportivos transmite corretamente as 
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mensagens aos telespectadores? 

              

R - No futebol, quase sempre, por se ter um entendimento geral sobre a modalidade. Nas 

demais modalidades pode se fazer questionamentos. No beisebol, no futebol americano, na 

ginástica artística, etc.... nem sempre se consegue. Ou melhor, quase nunca se consegue. 

 

- A linguagem dos atletas faz com que os telespectadores entendam o que ocorre na 

transmissão? 

               

R - A linguagem dos atletas não interessa  aos telespectadores, até porque é uma linguagem 

chula, ou seja, permeada de palavrões, gritos, palavra de ordem.... Mas quando entrevistados, 

suas respostas deixam claro a limitação do perguntador ou entrevistador sobre conteúdo e 

forma. 

 

- Os jornalistas estão prontos para fazer transmissões ao vivo de esportes alternativos, 

que vêm ganhando espaço na mídia? 

 

R - Em tese, sim; na prática, não. 

 

- Por que os meios de comunicação, como a televisão, precisam de convidados para 

comentar modalidades esportivas, em especial as alternativas? 

                        

R - Por necessidade de complementar a informação ou por incompetência ou preguiça de 

estudar as modalidades que transmite. 

 

- Para melhorar a divulgação dos esportes, você acha que é preciso um jornalismo 

especializado nos "esportes alternativos"? 

 

R - Não só para os alternativos, mas para o jornalismo esportivo em geral. 

 

- O crescimento dos "esportes alternativos" está ligado à participação de atletas e ex-

atletas nas transmissões de TV? 
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R - Os meios de comunicação não se comovem facilmente com imagens de pessoas e sim 

com recursos financeiros. Não há ídolo, isoladamente, que faça um esporte alternativo ser 

referência nacional sem suporte financeiro. 


