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RESUMO 

 

O trabalho se propõe a analisar as transmissões de esportivas televisivas a fim de mostrar as 

diferentes formas de nomeação e de enunciação do espetáculo esportivo. Foram analisados 

dois jogos de futebol do campeonato brasileiro da série A de 2007, envolvendo os dois 

maiores times do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional, contra times do eixo Rio/São 

Paulo, Flamengo e Corinthians, considerados “grandes times”. A análise levou em conta a 

maneira de referência no que diz respeito à própria equipe de transmissão, aos times, 

jogadores e treinadores e à equipe de arbitragem. Foram selecionadas duas transmissões, uma 

com equipe de televisão que atua no centro do país e outra com profissionais que trabalham 

no Rio Grande do Sul. Na análise, ficou evidenciado que existem formas distintas de 

valoração e de enunciação e que estes aspectos são diferentes quando muda a equipe de 

transmissão. A partir do estudo, constatou-se que quando a equipe de transmissão é formada 

por profissionais que atuam no eixo Rio/São Paulo, as valorações e as enunciações tendem a 

favorecer os times desses lugares de origem. Da mesma forma, quando a equipe de 

transmissão é gaúcha, os discursos tendem a favorecer o time do seu estado de origem. 

 

Palavras-chave: midiatização, televisão, futebol, valoração e enunciação. 
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1 Introdução 

 

O campeonato brasileiro de futebol da série A, durante alguns meses do ano é 

transmitido duas vezes por semana em rede nacional pela televisão aberta. Alguns jogos, 

quando envolvem times do mesmo estado, ou da mesma região, são transmitidos 

regionalmente, outros, quando envolvem times do eixo Rio – São Paulo entre outros estados 

são transmitidos de forma nacional.  

Quando estes jogos são transmitidos em rede nacional percebe-se maneiras diferentes 

de valoração e referimento, no que diz respeito aos discursos produzidos pela equipe de 

transmissão da partida. Além disso, as marcas discursivas podem remeter ao lugar de origem 

do profissional que está emitindo o discurso. 

Os jogos transmitidos em rede nacional normalmente envolvem times do eixo Rio-São 

Paulo. A explicação para isso é a grande audiência que esses mesmos times têm em todo o 

Brasil e, são intitulados como “grandes times” do futebol nacional. Já times de outros estados 

como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, que conquistaram títulos importantes no 

cenário nacional, quando jogam entre si são transmitidos geralmente de forma regional, por 

não possuir um número de torcedores tão expressivo quanto aos “grandes times” e por não 

serem considerados como tais. 

Quando as transmissões envolvem times gaúchos, em confronto com os “grandes 

times”, há uma forma de enunciação diferente quando se refere ao gaúcho e ao paulista ou 

carioca. Como todo o processo de enunciação é singular, o modo de agir, no que se refere à 

discursividade da equipe de transmissão, difere de um jogo para o outro. Neste contexto, 

quando as transmissões envolvem times gaúchos em confronto com os “grandes times” há 

diferentes formas de referi-los, tanto por parte do narrador, mas como todos os personagens 

envolvidos no espetáculo.  

A partir disso, realizou-se o estudo com alguns questionamentos: quando há 

enfrentamento entre Grêmio e Internacional (Gre-Nal) contra os “grandes times” como a 

equipe de transmissão se posiciona frente aos times envolvidos no espetáculo? Como, através 

de discursividades, os profissionais enunciam os “grandes times” e a dupla Gre-Nal? E, em 

que medida os modos de referi-los denotam valorações distintas? 

Para entender um pouco esse contexto, deve ser levada em consideração a importância 

do futebol na sociedade brasileira. O Brasil é considerado o país do futebol, as crianças são 

influenciadas desde cedo, os meninos alimentam o sonho de um dia ser jogador. O futebol é 

parte fundamental até mesmo da cultura do brasileiro. Os programas esportivos dedicam cerca 
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de 80% do seu espaço a esta modalidade, o único esporte que tem campeonatos transmitidos 

na íntegra é o futebol.  

Pode-se fazer um comparativo, com os norte-americanos, por exemplo, que abdicam 

de transmitir este esporte em televisão aberta, pois o tempo para os comerciais é reduzido. Em 

outros países funciona da mesma forma, para assistir ao futebol, só em canais pagos. O Brasil 

é uma exceção à regra, pois transmite campeonatos regionais e nacionais na íntegra, sem falar 

das transmissões envolvendo a seleção nacional. Fora os jogos, a cobertura jornalística abre 

um espaço considerável para o futebol. 

As emissoras de canal aberto têm importância na vida e na agenda das pessoas, e 

nacionalmente tomam o papel de formadores de opinião. Nas transmissões futebolísticas 

acontece a mesma coisa, já que a maneira como são regidos os jogos acabam por pautar os 

telespectadores e instituir novos modos de pensar, entre outros aspectos. Outro fator 

determinante é que a narração e todo o processo que envolve a transmissão esportiva aponta 

para nomeações e valorações distintas. 

Nas transmissões, cinco pessoas são encarregadas de reger a transmissão televisa, são 

eles: narrador, o principal, que mais fala e interage, o comandante do espetáculo; 

comentarista, que tem uma interação direta com o narrador e é responsável pela análise 

técnica e tática do jogo e das equipes; o comentarista de arbitragem, profissional especialista 

no assunto, normalmente um árbitro que deixou de exercer a profissão, ou alguma pessoa que 

fez curso de arbitragem para ocupar, especificamente, o cargo de comentarista de arbitragem; 

repórteres de campo, que na grande maioria dos jogos são dois, um para cada time, que 

trazem informações sobre a escalação, possíveis mudanças, reações dos treinadores e torcidas, 

além de resgatar um pouco do histórico de cada time. 

A pesquisa é qualitativa e de caráter analítico. Para sua efetivação, foi necessário 

realizar pesquisas bibliográficas em teorias que apontassem a origem e especificidades do 

futebol, qual as características do campo midiático e de que forma este se relaciona com o 

esportivo. Foram gravados diversos jogos do campeonato brasileiro da série A e selecionados 

dois para fazer a decupagem e a análise. Nos jogos, a análise foi baseada nas teorias da análise 

do discurso, e utilização das demais teorias já estudadas. A monografia está dividida em três 

partes e seus respectivos capítulos e subcapítulos. Após a Introdução, a primeira parte aborda 

as relações entre mídia e esporte e a modificação, ao longo dos anos, das características 

esportivas. Estudou-se um pouco das teorias dos campos sociais e houve um aprofundamento 

no que diz respeito às singularidades do campo midiático. 
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Na segunda parte, foram consultadas bibliografias para analisar quais as singularidades 

do campo midiático, e como este se relaciona com o campo esportivo. Estudou-se aspectos 

restritos ao dispositivo televisão e como são construídas as transmissões esportivas e de que 

forma estas são consideradas acontecimentos midiáticos. 

Por fim, foi feita uma análise dos jogos selecionados no que diz respeito às diferentes 

formas de nomeação e enunciação a partir dos discursos produzidos pela equipe de 

transmissão.  

Na Conclusão, são apontados alguns aspectos que a análise sugere a cerca das 

transmissões esportivas, detalha-se e avalia-se o percurso percorrido em relação a 

metodologias construídas. Por fim, apontam-se questões que ficam em aberto para futuros 

estudos. 

 

2. Mídia e Esporte: relações interdependentes 

Para compreender a problemática das transmissões televisivas de futebol, por parte de 

diferentes equipes é preciso se valer de teorias e conceitos do campo da comunicação. 

Primeiro se faz necessário entender a singularidade dos campos esportivo e midiático porque 

a pesquisa tem como foco central os modos distintos de enunciação das transmissões 

futebolísticas. Como foram analisadas algumas transmissões de partidas de futebol, é preciso 

se debruçar sobre os conceitos de esporte e mídia, dando ênfase à modalidade futebol. 

A compreensão de como funciona uma transmissão esportiva via televisão e, qual o 

papel de todos os envolvidos neste processo também é fundamental. Só depois de analisar 

estes aspectos de pesquisa é que foi possível a análise propriamente dita. 

 

2.1. Esporte: do lúdico à mercadoria  

Desde os primórdios das civilizações, as atividades esportivas foram criadas para 

entreter, para fugir da rotina e reservar um momento e um local específico para o lazer. O 

espírito lúdico fez com que as diversas atividades esportivas fossem criadas, apreciadas e 

praticadas por muitas pessoas. O esporte é forma de expressão, de mostrar o valor do homem, 

de provar sua força e competência e, como cita Helal (2000), serve para expressar seus 

sentimentos. 

A luta incessante por títulos, recordes e reconhecimento são, atualmente, os principais 

motivadores da prática esportiva. Peruzzolo (2004) reflete sobre as mudanças pelas quais as 

atividades esportivas passaram, afirmando que o esporte é muito regulamentado, regrado e 

que estas restrições fazem com que a atividade perca uma de suas características lúdicas mais 
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puras. As atividades esportivas já não são desregradas e voltadas para a diversão de seus 

participantes. O esporte assume um caráter competitivo, as regras são cada vez mais 

importantes para que seja determinado um vencedor, por isso, as características lúdicas 

acabam se diluindo. 

Sob perspectiva semelhante trabalha Palácios (1997) que relaciona os jogos com a 

cultura na sociedade humana. Segundo ele, o estar junto com, a situação de interação entre os 

participantes do esporte fica em segundo plano, pois o objetivo final, o resultado da disputa, é 

colocado à frente de uma das características que fazem parte da gênese do esporte, o espírito 

lúdico. A ludicidade, aos poucos, perde espaço para a competição.  

Para sua análise, Palácios (1997) toma como base as teorias de Johan Huizinga e Henri 

Lefebvre1, que detectam esta mudança já em 19382. Percebe-se que os interesses sobre a 

prática esportiva já estavam distorcidos de sua condição inicial desde aquela época. 

 Em seu trabalho, o autor faz uma relação da ludicidade do esporte com a festa. Em 

ambos, os participantes têm como objetivo central se divertir, confraternizar, passar o tempo 

juntos. Contudo, a busca pela superioridade, pela superação, pela obtenção de novas marcas, 

pela prevalência perante o adversário, entre outros aspectos, fez com que, aos poucos, o 

espírito lúdico do esporte fosse se transformando. Já não basta simplesmente praticar, é 

preciso competir. Os praticantes viraram atletas, já que a diversão virou competição.  

Com o passar dos anos, muitas pessoas já vêem no esporte uma alternativa para mudar 

sua condição de vida. Aos poucos e, inconscientemente, a prática esportiva começa a adquirir 

outro espírito e se transforma em mercadoria. É interessante entender as percepções dos 

autores estudados por Palácios (1997), pois eles afirmavam, já naquela época, que o grande 

inimigo do espírito lúdico das atividades esportivas era a publicidade.  

O autor nomeia esta nova maneira de enxergar o esporte como um ‘falso jogo’, que 

nada mais é do que o jogo em si, que perdeu algumas de suas características essenciais, mas 

que ainda mantém a semelhança com o ‘jogo puro’. A grande diferença observada por 

Palácios (1997) é a falta de espontaneidade e gratuidade nos jogos ou, como já citado 

anteriormente, os praticantes do esporte não o fazem somente para se divertir, mas para 

competir. Os interesses nas modalidades e competições esportivas fazem com que tudo no 

                                                
1 Os autores escreveram nas décadas de 30 e de 60 do século passado, apontando que já se podia 

perceber a importância que toda a sociedade desprendia para o esporte. 
2 Neste ano, Huizinga publica o livro Homo Ludens. 
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jogo tenha um preço, desde técnicos, uniformes, clubes, ingressos, transmissões e até os 

próprios atletas. 

Tudo tem seu valor, os atletas são vendidos e barganhados. As marcas são também 

motivo de disputas entre clubes, empresas e mídias. A necessidade de vender faz com que a 

publicidade explore a atividade esportiva. Cada vez mais, o que era essencialmente lúdico 

passa a ser comprado e vendido. 

Alguns fatores são determinantes para a transformação do esporte em mercadoria, 

como as exigências de mercado, as pressões por anúncios de publicidade e a exploração do 

fator passional, entre outros. 

Todo o produto ou bem veiculado na e, pela mídia, passa a ser mercadoria. Esta 

produzida e vendida pela mídia e comprada para os expectadores. Neste mesmo aspecto, 

insere-se o campo esportivo. Como referido anteriormente, há muito tempo o esporte passou a 

ser uma atividade lúdica e Müller (1996, p.212) também problematiza essa questão: “o 

esporte deixou de ser uma manifestação que se expressa pelo movimentar humano, e é, hoje, 

uma mercadoria como qualquer outra”. As atividades do campo esportivo passam a ser 

vendidas como qualquer outro bem ou mercadoria e dependem intimamente do campo 

midiático para ter expressão junto a outros campos, mas também serem divulgados aos seus 

pares. Da mesma forma, a mídia passa a depender do esporte para cobrir a sua agenda e 

constituir os seus próprios acontecimentos.  

O espírito de competição e a dedicação que muitas pessoas passaram a ter com os 

esportes transformaram a prática em negócio. A midiatização do esporte corrobora neste 

processo de transformação do lúdico em competição, pois as modalidades esportivas precisam 

ser atraentes e ter público. A mídia exerce papel importante nesta função de capturar públicos 

e captar recursos para o campo esportivo, fazendo com que consiga atrair expectadores e a 

atenção da mídia, que passa a ligar o esporte e o público. 

As modalidades esportivas não vivem somente para os expectadores de estádios, 

ginásios ou das pessoas que acompanham os jogos, torneios e demais atividades esportivas 

em seu locus específico. Algumas práticas esportivas menos populares, como pólo e esgrima, 

talvez ainda possam ser considerados esportes dirigidos predominantemente para o público 

que acompanha presencialmente no local do evento esportivo. Porém, os demais acontecem, 

cada vez mais, em função da mídia, de seus modos de operar e de seus processos de 

construção. 

Para melhor compreender essas relações, faz-se necessário discutir a especificidade do 

campo midiático e suas relações com os outros campos, como o esportivo.  
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2.2. Os campos sociais e a singularidade do campo midiático 

Discute-se, na seqüência, alguns conceitos que ajudam a entender melhor as 

singularidades, características e relações entre os campos midiático e esportivo. Para tal, 

utiliza-se, principalmente, Rodrigues (2000), Esteves (1998) e Bourdieu (1997). 

Na modernidade, observa-se que não basta se debruçar aos conhecimentos já 

adquiridos no passado para entender determinado fenômeno. Cada vez mais, o homem passa a 

buscar a causa deste fenômeno, entender como ele acontece, e quais suas conseqüências.  

Segundo postula Rodrigues (2000), antigamente existia a figura do sábio, pessoa mais 

velha que entendida e dava conselhos sobre vários assuntos. No momento em que as pessoas 

não se satisfaziam mais em simplesmente fundamentar suas idéias com a experiência do 

passado, mas sim entender de fato como as coisas ocorriam, a figura do sábio começou a 

perder espaço e credibilidade. Começa, então, a surgir outra figura, a do especialista, que 

entende e domina determinado assunto, tendo competência para falar sobre as suas atividades. 

É neste contexto que, segundo o autor, constituem-se os campos sociais. Por exemplo, 

aqueles que dominam as técnicas da medicina e detêm a legitimidade simbólica e pragmática 

neste domínio específico da experiência constituem e formam um corpo social, no caso, da 

medicina. Os campos começam a surgir a partir desses complexos fenômenos.  

Os campos sociais passam a ter autonomia, pois não dependem mais da crença e da 

religião para interligar seus pares, mas sim, do corpo social que detenha esse domínio da 

experiência, englobando saberes, modos de agir e culturas. Cada campo já sanciona suas 

regras e nomeia, possuindo um discurso e uma simbólica própria, de acordo com Rodrigues 

(2000). Os campos passam a ter autonomia e a se distinguir dos demais por estas regras que 

impõem, revêem e determinam. O autor afirma que o campo abarca o conjunto dos discursos 

e dos processos autorizados que têm a ver com a gestão dos seus valores, a manutenção, a 

preservação e o restabelecimento de suas regras e características. 

Em relação ao campo midiático, ele surge na ‘modernidade tardia’ com a necessidade 

que os demais campos tinham de relacionar-se entre si, como refere Rodrigues (2000), e com 

o fato de precisarem manter-se conectados aos seus respectivos corpos sociais. É delegada ao 

campo midiático a função de fazer com que os campos permaneçam em contato via processos 

discursivos. 
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Na mesma direção, Esteves (1998) sinaliza que a função do campo das mídias3 é 

garantir a mediação entre os campos por meio de seus discursos, fazendo com que sua 

atividade seja, fundamentalmente, de caráter simbólico. 

O autor também aborda a questão da consolidação do campo das mídias. De acordo 

com ele, o campo midiático se consolida a partir do momento que consegue selecionar e 

distribuir a informação em larga escala. Desta forma, confere aos discursos dos campos um 

caráter público.  

O campo das mídias agrega valores comuns a outros campos, mas também forma o 

seu próprio corpo social. Além de fazer a mediação entre os demais campos, as mídias 

levantam questões que os outros campos não têm competência nem legitimidade social para 

isso.  

Neste sentido, a mídia legitima o discurso dos outros campos sociais. Qualquer 

discurso produzido por determinado campo social, só terá validade, além de seus pares, se 

legitimado pelo campo midiático. Esteves (1998, p.144) faz esta relação ao afirmar que o 

campo midiático “garante a mediação social generalizada, do seu próprio campo com os 

demais campos sociais e de todos entre si”. 

As singularidades do campo midiático vem desde sua gênese, quando surgiu na 

modernidade tardia, como nomeia Rodrigues (2000), contrariando a tendência que fez com 

que os demais campos fossem criados. Esta diferença justifica sua legitimação, que é de 

natureza delegada ou vicária. Seu corpo social agrega valores comuns a mais de um campo. O 

sistema de sanções também é diferenciado, pois enquanto os outros campos dispõem somente 

dos mecanismos específicos do seu próprio domínio, o campo midiático consegue sancionar o 

discurso dos outros a partir da necessidade de publicidade e visibilidade dos demais campos. 

Os campos sociais dependem da mídia para legitimar seus conceitos frente aos demais, 

para criar a chamada ‘verdade midiática’, no sentido de que um fato só tem um status de 

notícia se for publicizado e construído por processos midiáticos. O campo das mídias é 

relativamente autônomo, mas também depende dos outros campos para construir discursos, a 

partir do domínio das suas experiências. 

Essa questão também é problematizada por Bourdieu (1997), que nomeia de uma 

forma diferente os campos sociais, criando o conceito de microcosmo. Segundo o autor, “o 

mundo do jornalismo é um microcosmo que tem leis próprias e que é definido por sua posição 

                                                
3 Adota-se a expressão campo das mídias na forma aportuguesada, sabendo-se que muitos autores 

utilizam em inglês: campo dos media. 
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no mundo global e pelas atrações e repulsões que sofre da parte dos outros microcosmos” 

(1997, p. 55).  

Ele corrobora com os conceitos já citados anteriormente, como de Esteves (1998) e 

Rodrigues (2000), que falam da autonomia do campo midiático. A mídia, ou o microcosmo 

midiático, faz circular o que há de comum entre os outros campos, dando voz a eles, os 

tematizando, os legitimando, mas ao mesmo tempo sofrendo pressão deles. 

Quando Bourdieu (1997) fala que o campo midiático é caracterizado pela posição que 

ocupa, quer dizer que ele está no limite dos outros campos e serve como meio para se 

comunicarem entre si e seus corpos sociais. Esta pressão remete à necessidade de publicidade 

que cada campo possuí e busca, no campo midiático, se sobressair em relação aos outros. 

O autor trata ainda das pressões presentes dentro do próprio campo midiático, falando 

sobre as forças invisíveis, que são aspectos que aparentemente não existem, mas que têm de 

ser levados em conta na hora de fazer uma análise sobre o campo midiático. Um jornalista, 

por exemplo, que escreve para um determinado jornal, apesar de nunca ter conversado com 

quem escreve artigos para o jornal concorrente, mesmo que inconscientemente, leva em 

consideração o que o outro está, ou estará escrevendo. Este tipo de relação que o autor fala é 

de força ‘invisível’. 

Tratando especificamente da televisão Bourdieu (1997) faz uma crítica em relação ao 

conteúdo dos programas noticiados pela mídia televisiva. Segundo ele, a briga pela audiência 

e a necessidade econômica fazem com que conteúdos de cunho político, que sejam de 

interesse da sociedade e que a façam pensar, estão praticamente extintos da grade televisiva. 

Hoje em dia, a televisão prefere noticiar fatos corriqueiros que não agridem ninguém, mas que 

possam atrair um número cada vez maior de telespectadores.  

Mesmo assim, esta forma de fazer televisão, baseado em conteúdos esportivos e de 

variedades, acaba influenciando o conteúdo das mídias impressas. Bourdieu (1997) faz esta 

relação quando afirma que a televisão busca o modelo dos velhos jornais impressos para atrair 

um número expressivo de telespectadores.  

Pela força que o meio televisivo possui, acaba influenciando outros meios de 

comunicação. Da mesma forma que o campo midiático valida o discurso dos demais campos, 

a televisão acaba validando o discurso das outras mídias. Bourdieu (1997) fala que um 

assunto ou tema abordado pelos jornais impressos, só se tornará tema central a partir do 

momento em que for transmitido pela televisão. Por ser objeto de estudo, as características da 

televisão vão ser trabalhadas em capítulo específico. 
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Com os crescentes processos de midiatização, toda a sociedade passa a se enxergar e 

se constituir através da mídia e para entender essa complexidade e as relações específicas com 

o esporte, a seguir discute-se a midiatização do esporte. 

 

 2.3 A midiatização da sociedade e do esporte 

Para entender melhor como funciona o processo de midiatização, faz-se necessário 

analisar o esquema desenvolvido por Verón (1997) que trata a mídia como uma instância 

central que organiza as relações entre os campos sociais e seus sujeitos4. O esquema de Verón 

(1997) sugere que se pode perceber o quanto o campo midiático influencia na agenda dos 

campos sociais e vice-e-versa.  

O autor defende a tese de que a mídia interfere em todas as relações entre os campos. 

O esquema mostra que, muitas vezes, os campos sociais só entram em contato com seus 

corpos sociais através da mídia. Ou seja, a mídia é o meio que liga os campos e os sujeitos 

sociais. A análise vai ainda além, pois mesmo quando a mídia não age como mediadora nas 

relações entre campos e seus sujeitos, ela interfere diretamente nestes processos. Além disso, 

a mídia tem relação direta com todas as instâncias. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Esquema da semiose da midiatização, reprodução a partir de modelo desenvolvido por 

VERÓN (1997b). 

 

                                                
4 Em sua análise, o autor utiliza o termo instituição, mas como estão sendo problematizadas as 

relações entre os campos sociais, adota-se essa expressão. 

Instituições Mídias 
Ator

es individuais 
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Através da análise deste esquema, é possível explicitar as relações através das quais se 

constroem os ‘coletivos’ (C1, C2, C3 e C4). Outro aspecto que deve ser levado em conta é 

como a mídia influencia a cultura interna do corpo social, justamente por, muitas vezes, ser a 

mediadora e a construtora dos sentidos entre os campos e os sujeitos.  

Um exemplo disso, no campo esportivo, é quando um técnico de um determinado 

time, após uma derrota, é comunicado, através dos meios de comunicação, que já não faz 

parte do clube. A mídia afeta diretamente as práticas e regras do campo esportivo com seus 

pares e é a principal responsável por estas novas formas de agir e de funcionamento dos 

outros campos. 

Nesse contexto, Fausto Neto (2002, p. 13) diz que o esporte é perpassado por outras 

temáticas que não necessariamente apenas o lúdico e o simbólico e que elas “incidem sobre as 

maneiras do esporte funcionar” 

O processo de midiatização acaba criando de viver, pois a sociedade passa a se ver 

através do campo midiático, como afirma Gomes (2006). Surge um outro modo de ser, 

representado pela midiatização da sociedade.  

De acordo com o autor, a sociedade começa a perceber e a se reconhecer a partir do 

fenômeno da mídia, as relações com o campo midiático são mais estreitadas. As pessoas 

começam a interagir com o campo midiático e a acreditar nele, sendo uma representação da 

própria realidade que é constituída segundo estratégias e regras do campo midiático. Ainda, 

de acordo com Gomes (2006), se um fato ou aspecto não é midiatizado, ele não existe. 

E, nesse mercado midiático, destaca-se a televisão pela grande amplitude e atração que 

ela desperta nas pessoas. Gomes (2006) explica que a televisão está enraizada neste processo 

de midiatização e começa a se configurar em um modo de ver as coisas e o mundo.  

Como já discutido, o campo midiático surgiu para realizar a interação dele com os 

demais campos e destes entre si. Dessa forma, tudo passa a ser midiatizado e os campos só 

conseguem representatividade frente aos demais se passarem por processos de midiatização. 

Com o campo esportivo ocorre a mesma coisa. Mas este tem uma relação ainda mais 

estreita com o campo midiático, pois desde sua gênese, o esporte atrai um número grande de 

pessoas que querem participar, entender e acompanhar as mais diferentes modalidades. O 

campo esportivo passou a ser um dos mais ‘apreciados’ pelo campo midiático. Competições, 

treinos e eventos esportivos passam a ganhar uma atenção especial da mídia e o esporte 

começa a ser transmitido, noticiado, acompanhado e comentado nas mais diferentes 

instâncias. 
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Dentre as atividades esportivas, principalmente no Brasil, destaca-se o futebol, 

modalidade que ganha mais atenção e espaço do campo midiático. As redes de televisão 

acompanham os campeonatos de futebol na íntegra, fazem conexão com o esporte fora do país 

e continuam a noticiar os atletas que saem daqui e se destacam no exterior. Além disso, os 

programas jornalísticos, as páginas de jornal e até mesmo os sites especializados destinam um 

espaço muito maior para o futebol. 

O campeonato brasileiro de futebol é o maior evento esportivo do ano5. Equipes de 

diversos estados disputam o título brasileiro, uma vaga para a Libertadores da América e, 

mais recentemente, uma vaga para a Copa Sul-Americana. Duas vezes por semana, a televisão 

aberta reserva um espaço na sua grade de programação para transmitir ao vivo os jogos do 

Campeonato Brasileiro.  

Como vem sendo problematizado, há relações de interdependência entre o campo 

esportivo e o midiático. O campo esportivo não tem autonomia sem o midiático e depende das 

verbas vindas não só da mídia, mas das empresas que anunciam e buscam publicidade. E, o 

campo midiático necessita do esportivo, justamente para conseguir um número cada vez 

maior de espectadores, além dos anunciantes, não só de produtos relacionados ao esporte, mas 

que sabem que os programas e as transmissões esportivas alcançam um nível alto de 

audiência. 

Bourdieu (1989) procura compreender como funciona a sociologia do esporte, 

afirmando que para entendê-la não se pode realizar uma análise autônoma do campo 

esportivo. É preciso levar em conta outros campos para se compreender a gênese da 

sociologia esportiva. Ele diz, por exemplo, que é praticamente impossível mensurar o 

consumo esportivo (se é que pode se chamar desta forma), sem levar em conta outros 

consumos. Esta afirmação é válida a partir do momento que se faz um paralelo com a 

midiatização esportiva.  

Da mesma forma que o midiático, o campo esportivo pode ser considerado, de certa 

maneira, autônomo. Mas, esta pseudo-autonomia acaba perdendo o valor quando se leva em 

consideração que estes campos são espaços que não se limitam à atuação e à discursividade 

exclusiva do próprio campo. Em comparação com outras instâncias, o campo esportivo pode 

ser considerado privilegiado em relação à visibilidade. Através de um contrato de fidelidade e 

interdependência com a mídia, ele consegue se impor em relação a outros campos, como o 

religioso e o cultural, por exemplo. A mídia necessita das agendas do esporte para fazer a sua 

                                                
5 Excluindo-se eventos extraordinários como Copa do Mundo, Olimpíadas e Jogos Pan Americanos. 
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e também manter fiel seu corpo social. O campo esportivo, por sua vez, ganha em visibilidade 

e, em conseqüência disso, ganha mais espaço em comparação a outros campos sociais. 

O agendamento midiático, de acordo com Borelli e Fausto Neto (2002), surge a partir 

das relações entre os campos sociais.  Um evento esportivo de grande porte vai ocupar a 

agenda midiática em detrimento de alguns considerados menos importantes e que são de 

outros âmbitos sociais. De certa forma, este evento esportivo afeta as agendas de outros 

campos, pois a mídia centra suas atenções para este evento e deixa de lado outros, que 

normalmente poderiam ser pauta. 

Além disso, a agenda esportiva afeta toda a estrutura midiática. Os autores chamam a 

atenção para mudança de estrutura que acontece nas redações dos jornais em período de um 

grande evento esportivo. Por exemplo, as páginas de um jornal são modificadas para conceber 

as notícias quentes que estão chegando da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Todo o 

planejamento, que normalmente é feito, fica modificado para se cobrir e explorar o máximo 

dos grandes eventos esportivos. A mídia, de uma maneira geral, quando cobre eventos da 

amplitude de uma Copa do Mundo ou Olimpíadas, quebra todos os protocolos para fazer uma 

cobertura mais ampla. 

Em grandes eventos a forma de trabalho das mídias é alterada, não somente para 

informar da melhor forma possível, mas também porque estas notícias atraem um grande 

número de leitores, ouvintes, telespectadores e, em conseqüência um grande investimento em 

publicidade, com retorno financeiro garantido. 

Sob esta mesma perspectiva, trabalham Schimitz Filho e Portela (2000). Os autores 

afirmam que a busca incessante pela audiência está ancorada com a conquista de novos 

patrocinadores. Por isso, em um grande evento esportivo, como o campeonato brasileiro, as 

estruturas são alteradas e a quantidade de material produzido sobre o assunto é grande, para 

atrair audiência e patrocínios.  

Schmitz Filho e Portela (2000) explicam que a construção das notícias jornalísticas se 

dão a partir dos aspectos capitalistas.O público acaba envolvido em toda esta disputa, pois 

está acostumado à maneira de construção priorizando a cobertura de um determinado evento. 

É preciso lembrar que em função do crescente processo de midiatização da sociedade, 

como já referido, a mídia não é mais uma simples mediadora entre o esporte e o expectador, 

pois afeta seu modo de funcionamento a tal ponto de que algumas modalidades, atualmente se 

organizam em função das lógicas da mídia. No Brasil, principalmente, campeonatos, jogos e 

torneios de futebol são agendados e organizados levando em conta a agenda midiática. 
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Helal e Gordon Júnior (2001) explicam que os brasileiros passaram a ter uma outra 

perspectiva a partir da prática do futebol. E isso ocorre a partir do momento em que o Brasil 

começa a ser notado no cenário internacional neste esporte, que inicia em 1958, com o 

primeiro título mundial. Talvez por isso o Brasil é chamado do país do futebol e este esporte 

atraia tanta atenção do campo midiático. A imprensa tem um papel fundamental para o 

desenvolvimento do futebol no país, como tratam Helal e Gordon Júnior (2001). Os autores 

afirmam que a imprensa atua diretamente para que o futebol seja um esporte massivo, fazendo 

parte da cultura popular brasileira. 

Essa estreita relação entre o futebol e a mídia faz com que estes dois campos travem 

uma relação de interdependência. O campo esportivo precisa do midiático para continuar 

tendo contatos e atingindo seu público e, da mesma forma a mídia também precisa do esporte 

para construir a sua agenda cotidiana.  

Afora os grandes eventos esportivos, os picos de audiência acontecem nos horários de 

jogos de futebol. Os espaços publicitários (idem) mais disputados, e, os mais caros também, 

são os das transmissões de futebol. Os campeonatos estaduais, nacionais e internacionais são 

transmitidos na íntegra por algumas emissoras de televisão. O espaço destinado ao futebol nos 

telejornais é maior do que qualquer outro esporte, e em dias de jogo, ou eventos especiais, 

ocupa um espaço maior do que qualquer outro tema. 

Para se ter uma idéia da forma que a mídia se relaciona com o esporte, os jogos de 

futebol são marcados levando em conta a grade da programação da televisão. A elaboração da 

tabela passa pela tutela da televisão, detentora dos direitos de transmissão. Isso pode ser 

comprovado com um breve raciocínio. Seria mais fácil marcar os jogos para as 19 horas, nos 

dias de semana, para as pessoas se deslocarem do trabalho para os estádios e também para 

chegarem cedo o suficiente para trabalhar no dia seguinte sem nenhum prejuízo. No entanto, 

os jogos acontecem, pelo menos, os que são transmitidos “ao vivo”, às 21 horas e 45 minutos, 

respeitando o “horário da novela”. Esses fatos privilegiam quem fica em casa acompanhando 

a transmissão, em detrimento das pessoas que iriam até o estádio.  

Aos domingos, a situação é a mesma: todos os jogos poderiam ser às 16 horas, como 

são os da televisão aberta, mas alguns são deslocados para as 18 horas e 10 minutos, para 

respeitar o horário da televisão e deixar espaço para os canais pagos. Essa lógica de 

organização dos calendários dos jogos faz com que todos os canais possam lucrar e manter a 

sua audiência.  

Como cita Cintra Sobrinho (2004), as modalidades esportivas foram adaptando suas 

regras para poderem se encaixar nas transmissões de televisão. O autor exemplifica com a 
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criação da morte súbita no futebol, que foi concebida para deixar os jogos mais atraentes e 

mais rápidos para se adequarem às grades de programação. Somando-se a tudo isso, a crise 

financeira dos clubes impede que eles possam desenvolver uma espécie de autonomia em 

relação à mídia, negando a determinado canal, por exemplo, os direitos de transmissão. Os 

clubes precisam dos recursos provenientes das transmissões, dos direitos de imagem e até 

mesmo da publicidade que a televisão faz, da marca, do clube e de seus atletas.  

Helal e Gordon Júnior (2001) refletem sobre crise do futebol. No Brasil, a partir da 

derrota da Copa de 1974, os times passam a ter menos autonomia para organizar 

campeonatos, e ficavam dependentes das federações. Já na Europa, o esporte passou por uma 

reorganização de calendários e a gestão do futebol passou a ser empresarial. No entanto no 

Brasil, já naquela época, passou a ser difícil fazer dois campeonatos longos, como o estadual e 

o campeonato brasileiro. 

Os clubes ainda conseguem sobreviver com a publicidade e as cotas de televisão, mas, 

segundo Helal e Gordon Júnior (2001), a crise financeira chegou em um patamar tão grande, 

que a única alternativa para o futebol brasileiro era começar a vender seus craques para o 

exterior. Este fenômeno pode ser observado com muito mais clareza nos dias atuais, quando 

um jogador nem chega a completar uma temporada em seu clube e já é levado para os do 

exterior, principalmente da Europa. Talvez este fato seja um motivo do futebol brasileiro estar 

afundado em uma grande crise, pois os grandes craques estão jogando fora do país, e, quando 

surge um novo fenômeno, em poucos meses é abocanhado pelo mercado europeu.  

O Brasil continua sendo o país do futebol, mas de acordo com cronistas esportivos e 

especialistas no assunto, a cada dia a qualidade do futebol praticado diminuiu, em função 

desta migração para outros mercados. Este esporte ainda é disparado o mais popular, mas a 

falta de qualidade dos jogadores, a desorganização dos campeonatos e as más administrações 

dos clubes, fazem com que a cada dia um maior número de torcedores e apaixonados pelo 

futebol, fique descrente com o futuro deste esporte no país. 

 



 23

3 O futebol midiatizado pela televisão 

 

Para além da questão estritamente midiática antes de começar a analisar a transmissão 

esportiva pela televisão, em específico o futebol, é preciso entender outras nuances, porque 

nunca a transmissão de futebol pela televisão esteve tão em evidência. Muitos fatores 

propiciaram para que cada vez mais as pessoas fiquem em casa para assistir a uma partida de 

futebol. Uma das principais causas é a violência nos estádios, pois é muito mais seguro um 

pai assistir a um jogo do seu time de coração, com sua família em casa, do que ir a um estádio 

de futebol, onde corre o risco de ser assaltado ou sofrer represálias de outras torcidas, por 

exemplo. Outro fator que deixa as transmissões televisivas do futebol em evidência é que o 

contrato entre as emissoras que detém a exclusividade na transmissão do campeonato 

brasileiro de futebol com os clubes expira este ano. Muito já se discutiu entre clubes e 

emissoras para entrar em consenso de renovação de contrato, mas ainda não houve acordo. 

Depois destes breves parênteses, cabe analisar o objeto de estudo em si, a transmissão 

do futebol pela televisão. O futebol, quando televisionado, pode ser observado sob um outro 

patamar, pois o processo de transmissão da partida ganha ares de espetáculo. Todo o aparato 

humano e tecnológico precisa funcionar perfeitamente para proporcionar ao telespectador a 

noção exata do que está se passando dentro de campo, nas arquibancadas e nos bastidores. Por 

isso, o espetáculo esportivo só existe na medida em que a mídia o faz via processos de 

enunciação. 

Os profissionais envolvidos na transmissão das partidas estão incumbidos de passar da 

maneira mais fidedigna possível o que está ocorrendo. No campo midiático em geral e na 

televisão em específico, a produção de sentidos se dá a partir de distintas discursividades. O 

bem utilizado pelos profissionais é o discurso e é desta forma que eles mantêm a relação com 

seu público. O telespectador acompanha os jogos de futebol sob o olhar das câmeras e recebe 

as informações e o que está decorrendo ‘extra-imagens’ através das falas dos profissionais, 

dos discursos que constituem esta produção de sentidos. 

 

3.1 O que há de específico no dispositivo televisivo 

  

A televisão, de acordo com o que visto anteriormente, através do discurso faz a sua 

produção de sentidos. O discurso da televisão, no caso da transmissão de futebol, como não 

poderia ser diferente, trata do esporte e de suas especificidades. Novamente, antes de entrar no 

assunto principal deste capítulo, que é analisar o que há de específico na televisão, e mais 
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ainda, nas transmissões futebolísticas através da televisão, se faz necessário analisar todo o 

contexto de produção de sentido e como se faz este discurso esportivo. 

Para tal, serão analisados os conceitos deferidos especialmente por Eco (1984), que 

retrata, em muitos pontos as especificidades da televisão. O autor traz os conceitos de 

paleotevê e neotevê. A primeira buscava retratar da forma mais impessoal possível os fatos do 

cotidiano, os mais inocentes e simples. Já a neotevê, veio para substitui-la, esta procura 

retratar muitos mais os fatos produzidos por ela própria, do que a realidade. Além disso, 

utiliza de muitos artifícios para manter o contrato de audiência e fidelidade de seu público. 

Eco (1984) separa os programas televisivos em dois grandes grupos: os programas de 

informação e os programas de fantasia ou de ficção. O primeiro, como pode ser observado nos 

dias de hoje, trata de assuntos de extrema relevância na sociedade, e que têm um cunho 

político bastante forte. Os programas de ficção tratam de aspectos que regem mais o lado 

cultural. Talvez por isso, os programas de informação são muito mais suscetíveis à discussão 

e à contestação do que os programas de entretenimento, já que abordam temas muito mais 

importantes, se é que pode ser caracterizado desta forma. Pode-se fazer um paralelo com dois 

programas exibidos na maior emissora de televisão do Brasil, a Rede Globo. Enquanto no 

telejornal Jornal Nacional, os apresentadores tratam assuntos impactantes, que dizem respeito 

à vida das pessoas. O programa de entretenimento Domingão do Faustão trata muito mais de 

divertir as pessoas com diversos quadros, sem um comprometimento político e pessoal mais 

forte. Apesar disso, os programas de entretenimento estão suscetíveis a críticas tanto quanto 

os programas de informação, mas o ‘peso’ destas críticas é muito menor, pois como 

determinado pelo autor, não trata de aspectos especificamente políticos. 

Eco (1984) faz uma referência à força da televisão, pois quando um fato é noticiado 

por este meio, normalmente os espectadores o tratam como verdadeiro, já que os personagens 

que são ouvidos pela televisão ocupam os cargos que lhe dão o embasamento para tratar do 

assunto que está sendo debatido. São levados em consideração muitos mais os fatores 

enunciativos do que a informação em si. 

É interessante perceber como a análise de Eco (1984) aborda os valores de verdade 

nos programas televisivos. Segundo ele, os apresentadores que olham diretamente para as 

câmeras dão uma impressão de segurança entre os telespectadores, porque eles estão 

representando a sua pessoa. Enquanto os atores, ou apresentadores de programas de ficção, 

trabalham sem olhar diretamente para a câmera, como se estivessem representando outra 

pessoa. Além disso, ainda segundo o autor, os atores envolvidos neste processo passam a 

impressão de que o fato estaria acontecendo mesmo sem a presença da televisão. Contudo, os 
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espectadores sabem que tudo não se passa de ficção, mas aceitam o que está sendo dito como 

uma pseudo-verdade ou como Eco (1984) define, uma ‘verdade parabólica’. 

Para entender como funciona este processo, pode-se olhar os debates políticos. Os 

candidatos sabem que a televisão está ali transmitindo, o espectador em casa sabe que o 

debate está ocorrendo somente por causa da televisão, mas os debatedores em raros momentos 

olham diretamente para a câmera, dando a falsa impressão de que o debate aconteceria mesmo 

sem a presença da televisão, o que todos sabem que é falso. 

Outro aspecto que o autor analisa é em relação aos programas apresentados ao vivo. 

Mesmo que tudo que está sendo transmitido aconteça instantaneamente, a televisão influencia 

não só na maneira como o telespectador recebe os fatos, mas também no desenrolar dos fatos. 

Em uma partida de futebol, por exemplo, os telespectadores receberão as imagens editadas 

pelo diretor de imagens, os áudios escolhidos por ele, as informações repassadas pelos 

profissionais que trabalham na transmissão. Ou seja, quem assiste pela televisão recebe os 

fatos de acordo com os filtros impostos por um conjunto de profissionais. O jogo também é 

influenciado pela transmissão, pois um jogador não tomará certas atitudes, que normalmente 

tomaria, sabendo que milhões de pessoas estão acompanhado cada passo sentadas no sofá de 

casa. Exemplo disso são as comemorações exacerbadas, recados para a câmera, dizeres em 

camisetas que ficam por baixo do uniforme, entre outros. 

Definidas já alguns das especificidades da televisão, faz-se necessário visitar conceitos 

que a tratam historicamente como meio de relações entre as culturas, aproximando-se dos 

conceitos de dispositivo. Por isso, pode-se consultar a apreciação feita por Carlón (2001), que 

trata a televisão como o maior dispositivo do século XX, da mesma forma que foi a fotografia 

no século XIX. O autor explica que é preciso fazer uma análise através do discurso produzido 

pelos diversos povos que fazem os programas televisivos, para que se possa descobrir seu 

local de origem.  

Carlón (2001) tece questionamentos sobre a origem dos conhecimentos que são 

trazidos e despejados pela televisão. Nas transmissões esportivas, por exemplo, este exercício 

da análise dos discursos produzidos é interessante, pois a partir da maneira que cada 

profissional envolvido na transmissão refere os praticantes do jogo, pode-se definir qual seu 

lugar de fala, ou seja, as marcas discursivas que este carrega.O sotaque, por exemplo, podem 

ajudar nesta análise.  

Sobre a origem dos conhecimentos, como referido por Carlón (2001), seria 

interessante saber de onde os apresentadores e profissionais que trabalham nas transmissões 

esportivas buscam a informação para trazer aos espectadores. É comum nos jogos, os 
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repórteres de campo remeterem à história para ilustrarem o momento vivido ‘dentro da 

partida’. O narrador, por sua vez, traz consigo toda sua bagagem cultural e seus 

conhecimentos para ‘rechear’ a transmissão. Muitas vezes, se é questionada a veracidade 

desse conhecimento prévio, muitas vezes despejado a todo o momento para o telespectador. 

O autor define a televisão como um dispositivo dizendo que ela traz mecanismos e 

formatos provenientes do cinema e do rádio, e talvez por isso, sua aceitação tenha sido tão 

rápida nas mais diferentes culturas, classes, gêneros e âmbitos sociais. A perspectiva da 

televisão é muito grande, todas as culturas fazem e se vêem na televisão, o que leva o autor a 

afirmar que ela estabelece um novo sistema de meios entre as linguagens. A televisão, assim 

como rádio, cinema, jornal, revista, tem suas peculiaridades diferenciando-a dos demais 

meios. A especificidade da televisão vai muito além de trabalhar com som e imagem em um 

mesmo dispositivo. Vale relembrar sobre as técnicas trabalhadas pelos profissionais, as 

gêneses dos programas televisivos e a maneira com que os telespectadores recebem estes 

programas para mensurar o quão específico é a televisão. 

Este dispositivo, como já trabalhado anteriormente, trata de montar uma perspectiva 

bem própria e faz questão de mostrar que está presente no que está transmitindo para os 

espectadores e que faz seu trabalho de um lugar privilegiado e com competência. Exemplo 

disso são as transmissões de futebol ao vivo, objeto de estudo que serão definidos como 

acontecimento midiático, o que será melhor explicado a partir da visita a trabalhos de outros 

autores como Dayan e Katz (1995), Rodrigues (1993) e Katz (1993). 

 

3.2 Futebol ao vivo: um acontecimento midiático 

 

A partir do que vem sendo desenvolvido no decorrer do trabalho, as transmissões 

esportivas podem ser consideradas um tipo específico de acontecimento. Mas, por que uma 

partida de futebol, um simples jogo do campeonato brasileiro pode ser considerado um 

acontecimento diferente de outros tantos? Sob vários aspectos, os jogos, quando transmitidos 

pelos meios de comunicação, são considerados acontecimentos. Não seria propriamente pela 

previsibilidade, como trata Rodrigues (1993), pois com o sistema de pontos corridos, adotado 

nos últimos anos como fórmula do campeonato brasileiro, é possível prever o calendário de 

jogos até o final do ano. Contudo, a imprevisibilidade dos fatos, que serão desvendados no 

desenrolar da partida, pode firmar também, a transmissão como um acontecimento midiático, 

sob este aspecto singular. 
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Outras peculiaridades, já visitadas durante o trabalho corroboram para entender a 

transmissão de um jogo de futebol, como um acontecimento midiático. A mídia anuncia em 

sua grade de programação que determinada partida será realizada às 16h de domingo, criando 

toda uma expectativa entre os telespectadores. Já no chamamento, o locutor utiliza um 

conjunto de palavras e uma entonação de voz que transforma um simples confronto de mais 

uma rodada em uma verdadeira decisão.  

Rodrigues (1993) afirma que ao relatar um acontecimento está se criando um novo 

acontecimento. O autor fala dos processos enunciativos utilizados por profissionais da 

imprensa que tornam o discurso jornalístico como fonte de acontecimentos. É preciso ir 

contra a ordem natural dos fatos para que seja produzido um acontecimento, ou como o autor 

define, um meta-acontecimento. O jogo jogado dentro de campo, onze contra onze, sem 

nenhum fato fora do comum, não seria atrativo aos olhos dos telespectadores, dos 

anunciantes. Por isso, os profissionais que trabalham nestas transmissões, através de seus 

discursos, conseguem transformar uma jogada um pouco mais ríspida em um drama. 

Ressaltam o sofrimento do jogador que se machucou, supervalorizam a condição de quem 

saiu vencedor e fazem questão de ressaltar o sentimento dos derrotados. 

Rodrigues (1993) defende que quando se é contada uma história, a partir de fatos que 

estão acontecendo, cria-se uma nova história, um outro acontecimento. 

Para compreender a atuação da imprensa esportiva, principalmente em dias de 

transmissão de jogos, será analisado Eco (1984), que fala da importância do esporte na 

sociedade e sobre sua falação. O autor fala de temas já estudados como a ludicidade nas 

práticas esportivas. Segundo ele, o atleta passa a ser encarado como uma pessoa de exceção, 

que foi transformado para desempenhar com perfeição determinada função, ele seria um 

monstro. Esta afirmação se dá no contexto do espetáculo, quando o esporte, como simples 

prática de interação entre pessoas, é elevado a um grau maior e mais complexo. Esse nível 

ocorre quando o esporte que era jogado em primeira pessoa, passa a ser um discurso para as 

pessoas que estão acompanhando o esporte. Isso quer dizer que quando o esporte recebe uma 

valoração e uma amplitude maior do que ele realmente representa, ele se transforma em 

espetáculo. 

Eco (1984) fala do papel da mídia e das pessoas que falam do esporte. De acordo com 

o autor, muitas vezes, as pessoas formulam vários discursos para referir o esporte, mas 

esquecem que não são praticantes, mas estão formulando sentidos a partir da prática esportiva. 

O autor dá como exemplo o caso de uma olimpíada, onde se os atletas e os organizadores 

simplesmente desistissem de fazer os jogos olímpicos, mas a imprensa transmitisse outros 
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fatos, como se fossem os jogos olímpicos, para o mundo esportivo e para a imprensa 

esportiva, tudo continuaria normal. Ou seja, o esporte em si deixou de ser o protagonista, o 

que mais interessa para o público e para os demais integrantes do campo midiático é a falação 

que é feita sobre o esporte, a representação das modalidades esportivas. 

De acordo com Eco (1984), a falação esportiva é um discurso fático, a magnificação 

do desperdício, o ponto máximo do consumo. Os profissionais da mídia que transmitem uma 

partida de futebol, por exemplo, não o fazem para mostrar exatamente o que está acontecendo 

dentro do gramado e nas arquibancadas, mas sim para transformar tudo aquilo em espetáculo. 

Isso ocorre para formular um discurso em cima do que está se passando e deixar mais atraente 

para os telespectadores que consomem essas transmissões esportivas. 

A partir da leitura de Dayan e Katz (1995) que consideram que o acontecimento 

midiático é criado pela própria sociedade, tornando o ato de assistir obrigatório. Os autores 

definem que os acontecimentos midiáticos são pré-planejados e anunciados para que sua 

transmissão seja feita ao vivo. Esta constatação remete ao que foi tratado anteriormente sobre 

as chamadas para os jogos do campeonato brasileiro e também sobre a fórmula adotada no 

campeonato, que permite que a mídia faça um agendamento prévio. Outro fator que determina 

uma transmissão esportiva como acontecimento midiático, ainda segundo Dayan e Katz 

(1995), é que as competições podem ser definidas como um momento reverencial. 

Para compreender o porquê que as transmissões esportivas podem ser consideradas 

acontecimentos midiáticos, é preciso se valer de um dos autores precursores desse conceito, 

visitando suas idéias. Katz (1993) analisa o acontecimento midiático como um todo, citando 

‘requisitos básicos’ para um fato ser considerado acontecimento. O autor começa tratando da 

centralidade da televisão. Antigamente, as pessoas se preparavam para sair de suas casas para 

uma atividade cultural com a comunidade. Agora, com o advento da televisão – uma fonte 

ininterrupta de cultura – esta interação com os pares se dá na sensação de que todos estão 

sintonizados em um mesmo canal. 

Katz (1993) associa acontecimento midiático como os ‘grandes dias de festa da 

mídia’. E, para um fato ser considerado um acontecimento midiático, o autor elencou quesitos 

básicos: transmissão ao vivo, acontecimento pré-planejado, enquadrado no tempo e no 

espaço, ponto de destaque um grupo ou uma personalidade heróica, significado dramático ou 

ritual, força de uma norma social que torna o ato de assistir obrigatório. Em todos os 

requisitos as transmissões de futebol se encaixam. Obviamente são transmitidos ao vivo, os 

jogos são planejados no começo do ano, está enquadrado no tempo e no espaço, o ponto de 

destaque ou é um jogador que decidiu uma partida, sendo para o bem ou para o mal, ou uma 
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equipe que teve destaque, negativa ou positivamente, os profissionais da imprensa se 

encarregam em dar um sentido dramático aos jogos e, pela cultura e apelo publicitário, a 

sociedade se vê obrigada a deixar suas atividades de lado, e sentar em frente à televisão para 

assistir aos jogos de futebol. 

Estes eventos, na maioria das vezes não são organizados pelo campo midiático, mas 

são feitos pensando na mídia, como define Katz (1993). O campeonato brasileiro de futebol, 

por exemplo, é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o calendário 

dos jogos é feito em conjunto com a mídia. Vários fatores que não cabem ser analisados agora 

fazem com que os campeonatos sejam agendados em função dos compromissos da mídia. 
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4 A enunciação do acontecimento esportivo: uma leitura dos jogos 

  

A análise se dará a partir dos discursos produzidos pelos integrantes da equipe de 

transmissão de jogos de futebol pela televisão. Para compreender as estratégias utilizadas por 

estes interlocutores, é preciso discutir e trabalhar alguns conceitos que remetem à 

discursividade, enunciação e conversação.  

Primeiramente, discute-se os conceitos de análise de discurso que, de acordo com 

Magalhães (2006), é a compreensão de que a mensagem é construída no interior de uma 

conversa, é a concretização de um ato. Todo o discurso que é produzido por um sujeito remete 

a uma ação. Isso quer dizer que, cada vez que a pessoa se comunica – e inevitavelmente 

utiliza a linguagem para tal – está querendo transmitir sua idéia a alguém e construindo um 

ponto de vista sobre determinado fato. Analisar o discurso significa desconstruir esses 

enunciados a fim de interpretar os sentidos produzidos. 

O autor defende a tese de que as pessoas buscam produzir discursos o mais inteligível 

possível e utilizam as palavras que surtirão efeito de persuadir e convencer sobre suas idéias. 

Algumas vezes, as idéias estão implícitas no emaranhado de palavras, mas através da análise 

do discurso é possível identificar seus reais significados. 

Os conceitos de linguagem e de discurso também são trabalhados por Teixeira e Flores 

(2005). Os autores trazem o conceito de enunciação, que significa produzir o discurso através 

da linguagem. Ao se apropriar da língua, a pessoa que produz o discurso (locutor) estabelece a 

relação com o mundo via processo de fala (discurso) de um sujeito. A enunciação não se 

limita a formas específicas de discursos, pois está entranhada na complexidade da linguagem 

e seus múltiplos contextos. 

No processo de enunciação, de acordo com os autores, o enunciador se utiliza da 

língua, como discurso, para fazer a relação do sujeito com o mundo. A enunciação é o 

processo complexo a partir da qual são produzidos discursos pelo sujeito (eu) enunciador para 

outro (tu). Os discursos são produzidos por alguma pessoa, com alguma finalidade e 

direcionados para alguém. 

Os autores defendem que antes da enunciação a linguagem ficava limitada à própria 

linguagem. Depois da enunciação, o sujeito locutor pode estabelecer uma relação em nível 

lingüístico com o outro e esperar deste um retorno através de seu discurso. A enunciação é o 

domínio da linguagem e o emprego para que se estabeleçam processos de discursos entre os 

sujeitos. 
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Ainda de acordo com Teixeira e Flores (2005), um aspecto importante para que seja 

estabelecida a análise das transmissões são os modos de referência e que fazem parte da 

complexidade do processo de enunciação. Nos discursos produzidos pelos profissionais de 

uma transmissão de jogo de futebol pela televisão, por exemplo, as referências que estes 

fazem aos jogadores, times, treinadores, árbitros e à própria equipe, fazem parte de uma 

complexidade discursiva e são integrantes do processo de enunciação. 

No processo de enunciação, há marcadores de situação explicitados pelos 

enunciadores através de elementos indiciais. Segundo Maingueneau (2001), o ‘eu’, ‘tu’, 

‘você’, ‘nós’ e ‘vós’ são marcadores de pessoa e são utilizados para determinar o momento de 

enunciação e o lugar de fala.  

Para o autor, há, pelo menos, três tipos de referência: baseadas na situação de 

enunciação (‘aqui’, ‘essa’, ‘eu’, ‘nós’), no co-texto (‘lá’, ‘naquele lugar’), diz respeito ao meio 

propriamente verbal, e, ainda, fora do contexto (‘na França’). Para Maingueneau (2001), 

utilizam-se embreantes temporais como forma de marcar a situação e o momento de 

enunciação, por exemplo, os termos ‘aqui’ e ‘hoje’. 

Maingueneau (2000) conceitua que a polifonia ocorre quando “várias ‘vozes’ que “se 

exprimem sem que nenhum seja dominante” (p.108). Isso quer dizer que quando há 

atravessamentos e imbrincamentos de discursos de vários campos, não há como determinar o 

posicionamento dos sujeitos. 

A transmissão esportiva nada mais é que uma conversação que se efetiva entre os 

membros da equipe para midiatizar o jogo de futebol. Dessa forma, o conceito de conversação 

pode ser compreendido como uma troca de discursos. Um locutor A fala para um ouvinte B 

que retorna a palavra para o locutor A. A conversação, de acordo com Braga (1994), é uma 

interação, uma troca de discursos entre enunciadores, uma troca de palavras. Nas transmissões 

esportivas, os componentes da equipe de transmissão passam a ser enunciadores que 

interagem através de um complexo processo de conversação. 

Antes de entrar na análise em si, explicita-se o processo de seleção do corpus de 

pesquisa. Para escolher as transmissões a serem analisadas vários fatores foram fundamentais. 

Levando-se em conta a problemática discutida a cerca dos distintos modos de narrar os 

confrontos entre cariocas/paulistas e gaúchos, buscou-se ser o mais coerente possível na 

escolha das transmissões televisivas.  

Para isso, seria necessário escolher os jogos de Grêmio e Internacional. A primeira 

idéia seria selecionar três jogos para a análise, contudo, o volume de trabalho praticamente 

impediria de fazer uma análise mais aprofundada e, em segundo lugar, ficaria 
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desproporcional, porque seriam analisados dois jogos de um time da dupla Gre-Nal e apenas 

um do outro, por isso, ficou estabelecido que seriam apenas dois. 

Inicialmente, gravou-se a maioria dos confrontos entre times gaúchos e paulistas e 

cariocas, tanto na TV aberta quanto na fechada. A partir disso, foram eliminadas as 

transmissões da TV fechada em função de sua menor abrangência de público telespectador.  

Dentre os vários jogos que foram transmitidos pela televisão aberta e que envolviam 

times de Rio de Janeiro e São Paulo com a dupla Gre-Nal, foram escolhidos aqueles dos times 

que têm mais ‘apelo’ nacional e as maiores torcidas do Brasil. Flamengo e Corinthians, 

comprovadamente possuem as duas maiores torcidas do Brasil e, por isso, são considerados 

dois dos maiores times do país. No que diz respeito à cobertura midiática, as projeções desse 

dois times se equivalem, por isso decidiu-se que seriam escolhidos jogos onde estes fossem os 

adversários dos times gaúchos. 

Foram escolhidos, portanto, dois jogos em momentos distintos do campeonato: em 

julho e outro em outubro porque representam dois estágios diferentes, o início de uma 

competição e a reta final na busca do título. 

A equipe de transmissão também foi fundamental para a escolha dessas tuas 

transmissões. Na partida entre Grêmio e Flamengo, em 22/07/2007, a equipe era formada por 

um narrador pouco conhecido, Rembrandt Júnior, de Recife, pelo comentarista de arbitragem 

gaúcho, Renato Marsiglia e pelo comentarista paulista Valter Casagrande Júnior. Os 

repórteres eram Fernando Becker, que trabalha na imprensa gaúcha, e José Ilan, que trabalha 

na imprensa paulista. Esta equipe de transmissão é bem heterogênea e não tinha nenhum 

profissional relacionado com o time gaúcho – apesar de ser gaúcho o Renato Marsiglia atua 

há muito tempo no centro do país. 

Já no jogo entre Corinthians e Internacional, em 03/10/2007, a equipe era formada 

basicamente por gaúchos. O narrador é Paulo Brito, que trabalha na RBS TV Porto Alegre, os 

comentaristas são Maurício Saraiva e Davi Coimbra, que também trabalham na RBS TV da 

capital gaúcha. O repórter que cobria o lado do Internacional era o Glauco Pasa, da imprensa 

gaúcha, e Fernando Diniz, da imprensa paulista. 

A seguir, faz-se uma descrição geral da transmissão. Depois, analisa-se os jogos 

Grêmio x Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre, e Corinthians x Internacional, 13/10/2007. de 

forma separada. Mesmo fazendo uso das mesmas categorias: referência à própria equipe, aos 

times, aos jogadores e treinadores e à equipe de arbitragem elas são nomeadas de forma 

distinta, pois explicitam já uma estratégia discursiva. É preciso ressaltar que todos os 
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enunciados serão transcritos em sua forma literal mesmo que apresentem incorreções 

gramaticais. 

 

 

4.1 A fórmula ‘certeira’: definição da estrutura de narração 

 

 O processo de transmissão de uma partida de futebol pode ser considerado 

bastante complexo. Toda a estrutura utilizada (técnicos, operadores, editores) fazem com que 

o sucesso da transmissão dependa de muitos sujeitos, de suas ações e, especialmente, das falas 

que empreendem para que haja uma enunciação do jogo. Dentro da equipe de transmissão das 

partidas de futebol, somente alguns profissionais têm um contato direto com os 

telespectadores. Nos jogos, esses profissionais são os narradores, comentaristas e repórteres 

de campo, os demais (técnicos, operadores e editores) também trabalham na transmissão, mas 

não têm uma interação, um contato com o telespectador. 

 Com o passar dos anos, com o avanço das tecnologias e, principalmente, com a 

formação de um público cada vez mais exigente, a estrutura da transmissão dos jogos evoluiu 

e, ultimamente, a televisão parece ter encontrado uma fórmula para dar a impressão de que 

cobre todos os fatos, de vários ângulos, com muitas abordagens. Essa estratégia é utilizada 

para saciar os milhares de espectadores que encontram na televisão uma maneira de se 

manterem mais próximos dos jogos de futebol, de seus times, ídolos.  

Basicamente, a estrutura de uma equipe de transmissão é formada por cinco 

profissionais, relacionados hierarquicamente: o narrador, responsável por descrever  o que se 

passa dentro do campo e reger os demais componentes da equipe, coordenando a transmissão. 

Além disso, há o comentarista do jogo, que analisa aspectos táticos e técnicos dos times, 

jogadores e treinadores. O comentarista de arbitragem, especialista que sana as dúvidas em 

relação a lances polêmicos, analisando o desempenho do árbitro e de seus assistentes. E, por 

último, os repórteres de campo, que estão efetivamente no ‘campo’ e que têm o trabalho de 

trazer informações complementares ao jogo e de incluir na enunciação do jogo a palavra dos 

envolvidos na partida. 

A seguir, analisa-se o jogo 1: Grêmio x Flamengo, ocorrido em 22/07/2007, em Porto 

Alegre, RS. 

 

4.2 Uma breve contextualização: Grêmio X Flamengo 
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 A transmissão dos jogos inicia muito antes da bola rolar. Como já referido 

anteriormente, a mídia enuncia e agenda que em determinado dia e hora vai ocorrer o 

confronto entre times. Essa estratégia, como já referido através de Dayan e Katz (1995) e Katz 

(1993), é utilizada para que os telespectadores possam se preparar para o acontecimento 

midiático, estando em frente à televisão para assistir ao jogo e para vivenciar e compartilhar 

essa experiência. 

No dia e horário marcados, o início da transmissão começa com a fala do narrador, que 

faz a apresentação da partida e contextualiza o acontecimento, dando informações sobre as 

duas equipes: “Bem vindo, você amigo da Globo, imagens ao vivo de Porto Alegre, estádio 

Olímpico, onde se enfrentam Grêmio e Flamengo. Dois campeões do Brasil, dois campeões 

das Américas, dois campeões mundiais” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo, 

22/07/2007, Porto Alegre). 

Inicialmente, o narrador saúda os telespectadores, se auto-referindo (‘Globo’), dizendo 

que fala diretamente do local do acontecimento e remetendo diretamente a ele (‘você amigo’), 

buscando aproximação e um vínculo inicial através desse contrato discursivo.  

É interessante perceber a forma como narradores, comentaristas e repórteres 

intercalam as falas. O narrador faz o trabalho de reger as falas, dando voz a cada pessoa no 

momento mais adequado. Além disso, cada um goza de uma certa liberdade para inserir-se no 

debate, expondo sua opinião e ‘chamando’ o colega para uma espécie de co-enunciação. 

Como exemplo, cita-se alguns enunciados. 

“Rembrandt! O Marsiglia sempre está bem, bem, ele vai lembrar de umas boas 

atuações do árbitro”. (comentarista Valter Casagrande, Grêmio x Flamengo, 22/07/2007, 

Porto Alegre). “Com um pouquinho de esforço. (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). “É, com um pouquinho de esforço”. “É que num 

primeiro momento... (comentarista de arbitragem Renato Marsiglia, Grêmio x Flamengo, 

22/07/2007, Porto Alegre).  

Este jogo de palavras entre os componentes da equipe de narração tem por objetivo dar 

uma impressão de estar atento a todos os detalhes e também é utilizado para prender a atenção 

do telespectador.  

Nesta partida em específico, em função dos jogos Pan Americanos (citado 

anteriormente como grande evento, que interpela até mesmo os jogos do Campeonato 

Brasileiro) que estavam sendo realizados no Brasil, o intervalo ficou um pouco 

descaracterizado. É neste momento que comentaristas e narradores têm uma relação ainda 

mais direta com o telespectador, isso porquê, além de aparecerem suas imagens, eles 
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dialogam com a pessoa que está em casa. Contudo, neste dia, em função do Pan Americano, o 

intervalo não teve comentários que tratassem do jogo, mas sim outras matérias e inserções que 

tratavam do Pan. 

 A questão publicitária está intrínseca em todas as transmissões esportivas. Os apelos 

começam com as placas que ficam ao redor do campo, onde marcas ficam atraentes aos olhos, 

mesmo que este não seja o foco do telespectador, a marca está lá, no caminho que, muitas 

vezes, os olhos percorrem, sem ao menos se dar conta disso. Não bastasse tudo isso, mesmo 

antes da bola rolar, logotipos e mascotes de empresas circulam como se estivessem desfilando 

dentro de campo. Este é um tipo de publicidade nova, que usa a tecnologia para misturar o 

virtual com o real. Durante a transmissão, o narrador enuncia frases chavões – no caso das 

transmissões deste campeonato em específico é falado “Globo (novamente se auto-referindo) 

a gente se vê por aqui” – e logo depois entra os anúncios publicitários. 

Esta frase serve com uma espécie de deixa, cada vez que o narrador a profere, os 

comerciais entram na tela. Além disso, a chamada promove a emissora e passa a impressão de 

que tudo o que as pessoas precisam, está passando na ‘Globo’. Todo esse sistema é 

minuciosamente arquitetado e planejado para que nenhum lance se perca e para que a 

televisão consiga conquistar o telespectador para que ele preste 100% de atenção nos 

anúncios. 

Questões jornalísticas, publicitárias e auto-promocionais estão mescladas, fazendo 

com que haja uma contaminação de discursos. Durante a transmissão, o narrador refere várias 

vezes marcas e ‘deixas’ que remetam à emissora e seus programas. “Globo, a gente se vê por 

aqui” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre) e, logo 

depois, entram os anúncios publicitários. Novamente se auto-referindo, o narrador busca 

inserir-se junto ao telespectador através de um marcador pessoal (‘a gente’) e do lugar de 

enunciação (‘aqui’). 

Outras inserções que acontecem freqüentemente durante os jogos são as chamadas de 

programas da emissora – no caso deste jogo: “Assista a seguir todas as atrações da segunda 

parte do Domingão do Faustão, com Fausto Silva” -, não bastam os intervalos comerciais e os 

demais chamamentos, a grande audiência das transmissões esportivas é exaustivamente 

explorada para fins publicitários e informativos. 

Por fim, mas que já é de praxe na transmissão do futebol, a inserção de gols e 

resultados de jogos paralelos. “E tem gol no campeonato brasileiro, quando pinta a bolinha é 

porque tem gol no campeonato” – muitas vezes estes resultados interferem nas falas de toda a 

equipe de narradores e comentaristas. Neste jogo em especial, foi comentado por diversas 
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vezes a complicada situação em que vivia o time paulista do Corinthians, jogo que a priori, 

não tinha relação nenhuma com a partida que estava sendo realizada em Porto Alegre, mas 

que foi comentado e analisado por diversas vezes, ocupando tão, ou em certos momentos, 

mais espaço que o próprio jogo principal. 

A partir dessa caracterização geral, parte-se para análise dos elementos que constituem 

a enunciação do jogo e, para tal, foram estabelecidas algumas categorias de análise a partir do 

corpus de pesquisa. De acordo com os discursos produzidos pela equipe de transmissão, 

foram estabelecidas formas de analisar o jogo segundo os aspectos referentes à equipe de 

transmissão, aos jogadores, à arbitragem, técnicos e aos times. É importante ressaltar que 

aspectos estritamente técnicos e táticos não entram na analise, porque o estudo se baseia no 

fala dos envolvidos na transmissão, por isso as imagens e outros fatores que fogem a este 

mote não serão levados em consideração. 

 

4.2.1 Chamamento e organização: uma maneira da equipe se auto-referir 

 

Em diversos momentos da partida, todos os envolvidos no processo de transmissão 

acabam por se auto-referir, isto não quer dizer que a pessoa vai chamar a si próprio todo o 

tempo, mas que há referência à equipe de transmissão, seus integrantes e à emissora de 

televisão. “Valter Casagrande Júnior está aqui com a gente para acompanhar o jogo de dois 

campões mundiais” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo, 22/07/2007, Porto 

Alegre).  

Este modo de enunciação é utilizado para chamar o outro componente para a fala, 

como no caso citado. Como era a primeira vez que o comentarista do jogo participava da 

transmissão, essa referência serve também como processo introdutório. Também há 

marcadores da situação de enunciação: ‘está aqui’. 

Da mesma forma, o narrador procede quando chama o comentarista de arbitragem. “o 

campo está pesado Marsiglia, isso pro árbitro requer um pouco mais de atenção?” (narrador 

Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). Neste caso, é o narrador 

chamando o profissional que, a priori, é qualificado para analisar as condições e dar o 

veredicto, se o árbitro terá ou não dificuldades, em função do estado do campo. É o mestre de 

cerimônias, no sentido atribuído por Katz (1993), que chama o especialista para compor a 

equipe de narração, pois é autoridade no assunto. 

Enunciar ao colega é uma forma utilizada para retomar a fala e organizar os espaços 

discursivos de cada componente da equipe. “José Ilan acompanha as informações do 
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Flamengo e Fernando Becker com o Grêmio” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). Neste caso, o narrador nomeia e apresenta os repórteres 

de campo, definindo qual o papel de cada um na transmissão esportiva. Como não poderia ser 

diferente, o narrador assume muitas vezes o papel de mestre de cerimônias. Ele organiza as 

falas de comentaristas e repórteres e aparece cumprindo seu papel de líder da equipe de 

transmissão.  

É preciso ressaltar que existe toda uma estrutura de transmissão trabalhando em prol 

dos cinco profissionais que ‘aparecem’ para o público. Nesta estrutura, encontram-se o editor, 

que passa as informações via ponto-eletrônico para o narrador e também o ajuda a reger a 

transmissão. 

Em alguns casos, a referência pode ser entre o indivíduo e o campo midiático. 

Percebe-se, que na maioria das vezes em que isso ocorre, os profissionais referem entre eles, 

mas nem sempre é assim: “Pontos corridos tem que ser todos no mesmo horário. Eu sei que 

tem o período da televisão e tudo isso, mas pontos corridos têm que ser no mesmo horário.” 

(comentarista Valter Casagrande Júnior, Grêmio x Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). O 

comentarista expõe sua opinião cumprindo o papel de especialista que está autorizado a 

analisar o jogo e aspectos do futebol e também critica o próprio funcionamento e as regras do 

campo midiático. 

Outro exemplo de referência é quando os integrantes da equipe de transmissão 

mencionam o veículo em que trabalham: “Rede balançando, pintou a bolinha na tela da 

Globo, 1 a 0 Fluminense em cima do Goiás. (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo, 

22/07/2007, Porto Alegre). Logicamente que os profissionais, quando fazem referência a 

alguma emissora, falam da qual eles trabalham. Contudo, estas referências se tornaram 

constantes durante os jogos. A impressão que se tem é que o narrador quer lembrar ao 

telespectador que ele só assiste ao jogo por causa da midiatização da televisão, como refere 

Gomes (2006). 

Os repórteres de campo (Fernando Becker e José Ilan) enunciam seus colegas para 

galgar seu espaço na transmissão e também chamar a atenção para alguma nuance importante 

que se passa dentro de campo. “Rembrandt (narrador), agora o Paulo Freitas, o auxiliar 

chama o árbitro por causa daquela segunda confusão.” (repórter Fernando Becker, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). Este fato também é comum durante as transmissões, 

até porque, é uma forma de tratamento entre os profissionais, ficando difícil de encontrar uma 

outra maneira para o trato pessoal. 

 



 38

 

 4.2.2 Tentando padronizar os modos de nomeação: a referência aos times 

 

É mais do que lógico que os profissionais que transmitem os jogos de futebol façam 

constantes referências às equipes. E, isso por vários motivos, o principal, é que os times são 

os personagens principais do espetáculo. Nestas inúmeras referências percebe-se valorações 

distintas e também leva-se muito em conta o momento vivido pelas equipes dentro do 

campeonato brasileiro. 

Já no início da transmissão, o narrador remete ao passado dos times, para mostrar a 

‘grandeza’ e a singularidade do confronto e também elucidar aos telespectadores quem são, de 

fato, os envolvidos na partida: “(...) onde se enfrentam Grêmio e Flamengo. Dois campeões 

do Brasil, dois campeões das Américas, dois campeões mundiais” (narrador Rembrandt 

Júnior, Grêmio x Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). Nesta fala, o narrador enaltece os 

dois times de forma semelhante, para de certa forma, equiparar o confronto, mesmo que 

anteriormente ele havia referido que os times vivem momentos distintos no campeonato. 

Desta forma faz uma valoração simétrica. 

O mesmo narrador também se refere aos dois times levando em consideração o momento 

e a expectativa de cada um no campeonato brasileiro “O Grêmio que vive uma situação 

diferente do Flamengo (...)Grêmio está aí, lutando para chegar à zona de classificação da 

Libertadores e o Flamengo fugindo do rebaixamento” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). Pode-se inferir alguns questionamentos com relação à 

fala do narrador. Primeiro, ele busca inteirar o telespectador sobre a condição que vive cada 

time. Segundo, aponta, indiretamente, um favoritismo para o time que vive um melhor 

momento no campeonato e justifica pelas campanhas feitas pelos times. 

Em meio às referências aos times e para fazer um contraponto acerca de todo o discurso 

produzido pelo narrador, o comentarista se vale do passado para dizer que o time carioca, 

mesmo em desvantagem no momento, pode perfeitamente sair triunfante da partida: “É, mas 

não pode levar muito em consideração porque o Flamengo tem dois jogos a menos, uma coisa 

que é errada em campeonato de pontos corridos, todos têm que ter o mesmo número de jogos. 

E, Flamengo e Grêmio já fizeram uma final de campeonato em 1982 e o Flamengo foi 

campeão exatamente no Olímpico (...)então não é um fantasma jogar contra o Grêmio, no 

Olímpico, apesar de ser muito difícil.” (comentarista Valter Casagrande Júnior, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). 
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O comentarista faz questão de destacar que o time carioca já triunfou diante do time 

gaúcho. Percebe-se que ele enaltece as conquista do Flamengo, time carioca e, praticamente, 

ignora o passado do Grêmio, o time gaúcho. Através do seu discurso, afirma que o time 

gaúcho já foi derrotado e que, portanto, pode perfeitamente acontecer de novo. 

Os repórteres de campo, por sua vez, referem-se aos times, na grande maioria das vezes, 

para trazer uma informação nova no contexto da transmissão. “(...)Grêmio que vem reforçado 

para o jogo de hoje como você (narrador Rembrandt Júnior)  já falou com o atacante Tuta.” 

(repórter Fernando Becker, Grêmio x Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). “O Flamengo 

vem aqui a Porto Alegre em uma situação difícil, há sete jogos sem vencer, tem apenas uma 

vitória no campeonato brasileiro, foi lá na 2ª rodada (...)” (repórter José Ilan, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). 

Neste trecho, percebe-se que repórteres contextualizam o jogo, mostrando quais 

personagens irão participar, ambientando o telespectador e informando os fatores extra-campo 

que podem influenciar na partida. Exemplo de que a mídia tenta passar a impressão de que 

está por dentro de todos os assuntos, e tem competência para desenvolver seu trabalho. 

Outra maneira de referência para com os times é para ilustrar o momento de cada um na 

partida. Esta forma de referir é utilizada tanto por repórteres, comentaristas e, principalmente, 

pelo narrador: “Vem o Flamengo, dominando as ações neste comecinho, tocando aqui na 

direita, a intenção era com o Renato Augusto”. (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). Os comentaristas também utilizam com freqüência o 

nome dos times para mostrar situações de partida: “(...) agora o Grêmio, além de ter um 

jogador a mais, tem um matador na área” (comentarista Valter Casagrande Júnior, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre).  

Quando o especialista faz a referência ao atacante Tuta e remete a um discurso de um 

outro campo – matador – além de supervalorizar o acontecimento, mostra que é preciso de 

alguém forte para vencer o jogo. Como trabalhado com Rodrigues (2000), Esteves (1998) e 

Bourdieu (1997). 

Como citado anteriormente, os times são referidos em diversas ocasiões da transmissão, 

até mesmo para situar a equipe pertence o jogador: “Os jogadores do Flamengo ali cercam o 

árbitro, na passagem ali o Souza atinge o Tcheco”. (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x 

Flamengo, 22/07/2007, Porto Alegre). O narrador em seu discurso dá um indicativo de lugar 

(‘ali’) como cita Maingueneau (2006) co-texto, que explicita 

 

4.2.3. Análise sob quaisquer óticas: referência à equipe de arbitragem 
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 Discutem-se as referências no que diz respeito à equipe de arbitragem – árbitro, 

auxiliares e quarto árbitro – porque estes profissionais são os responsáveis pelo ‘bom 

andamento’ da partida, no sentido de cumprimento das regras. Estes personagens são tão 

importantes no contexto da partida, que existe um especialista justamente para comentar sua 

atuação.  

No início da transmissão, o narrador refere à equipe de arbitragem para apresentação 

dos mesmos, e informa também o local de origem dos mesmos: “Escalado para o jogo é o trio 

de Mato Grosso do Sul, Elvécio Zequetto é o árbitro, auxiliado por Paulo César de Freitas e 

Adnilson Pinheiro” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto 

Alegre). O narrador além de apresentar o árbitro dá informações que são fora do contexto do 

jogo propriamente dito (‘Mato Grosso do Sul’) como explica Maingueneau (2001). 

Já em um segundo momento, o narrador remete novamente à arbitragem quando 

indaga o especialista sobre as condições de trabalho do árbitro. “Vê que há muita água no 

gramado, choveu muito, durante a madrugada, o campo está pesado Marsiglia, isso pro 

árbitro requer um pouco mais de atenção?” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo 

22/07/2007, Porto Alegre). Neste aspecto, o narrador busca opinião do especialista, figura que 

supostamente tem uma opinião fundamentada sobre o assunto e poderá julgar as verdadeiras 

condições de jogo. O narrador também anuncia que o jogo poderá ser difícil de ser regrado e 

dominado em função de um aspecto estrutural e geográfico. 

Este especialista, que na maioria das vezes é um árbitro aposentado, trata de julgar não 

só o que está se passando no momento, mas toda a carreira da equipe de arbitragem. 

“Zequetto é um árbitro intermediário. Nunca vi fazer atuações maravilhosas, mas também 

não lembro de nenhuma lambança. Ele vai com discrição, vai levando seus jogos sem 

maiores problemas” (comentarista de arbitragem Renato Marsiglia, Grêmio x Flamengo 

22/07/2007, Porto Alegre).  

Por vezes, os árbitros são tratados até com uma certa ‘falta de respeito’, mas a opinião 

do especialista é respeitada e, na maioria das vezes, referendada como verdade. Nessa fala, o 

comentarista busca no passado argumentos que justifiquem sua opinião em relação ao árbitro. 

Completa dizendo que apesar de não ser um gênio, não costuma a cometer nenhuma falha 

grave. O especialista busca fazer um julgamento de valor que transcende a aspectos técnicos. 

O direito de palavra dá o poder para os peritos, criticarem, analisarem e ironizarem os 

profissionais que trabalham dentro de campo. Os comentarias não têm formação midiática 

específica, mas são especialistas, os peritos do campo esportivo e, por isso, integram a equipe 
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de transmissão. Alguns profissionais do campo esportivo estão ocupando um espaço cada vez 

maior no midiático e isso pode ser observado nas transmissões onde se encontram 

personagens do campo esportivo comentando e integrando equipes e programas 

especializados.  

A referência aos profissionais de arbitragem, muitas vezes, se dá de forma direta, sem 

utilizar a função do personagem: “Cruzamento, pela direita Souza, reclamou de um empurrão 

com Helvézio Zequetto e tomou uma vaia da torcida do Grêmio” (narrador Rembrandt Júnior, 

Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Este tipo de manifestação denota um suposto 

conhecimento mais aprofundado a respeito do árbitro. Além disso, tratando a pessoa pelo 

nome, passa uma impressão de proximidade com o telespectador. Esta maneira de menção 

pode ser observada em vários trechos da transmissão: “Helvécio Zequetto pede calma ao 

técnico do Grêmio” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto 

Alegre). A partir desse enunciado, percebe-se que a forma de referir ao árbitro é o nome 

próprio e pessoal (‘Zequetto’).  

Observa-se a referência à arbitragem somente com relação a sua função: “Mas o 

Grêmio levou vantagem e o juiz deixou seguir” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x 

Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). A equipe de transmissão busca mesclar referências 

diferentes aos árbitros. Quando um momento denota maior tensão e a equipe de transmissão 

está envolvida em um processo de discussão entre eles, normalmente a referência se dá 

somente através do cargo do profissional da arbitragem. “E o árbitro foi lá, falar com seu 

auxiliar para ver se ele enxergou alguma coisa a mais do que ele” (comentarista de arbitragem 

Renato Marsiglia, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Já esses enunciados 

denotam a nomeação do personagem Zequetto a partir de distintos ‘cargos’: ‘juiz’ e ‘árbitro’. 

Há também uma espécie de submissão do auxiliar à autoridade do ártibro (‘seu’). 

Outro aspecto relevante é de que forma o especialista em arbitragem refere as ações 

dos árbitros. Antes mesmo do desenrolar dos fatos, ele opina e julga qual a melhor medida a 

ser adotada pela arbitragem. “O árbitro pode dar três cartões amarelo fácil. Se der um 

vermelho para o Diego Souza e outro para o zagueiro do Flamengo, número onze, Léo 

Medeiros, não tem nada de errado” (comentarista de arbitragem Renato Marsiglia, Grêmio x 

Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Depois da opinião prévia, onde antecipa a melhor 

decisão a ser tomada pelo árbitro e aquela que ele julga ser a ideal, o especialista ainda analisa 

a atuação e decisão do árbitro naquele momento (‘se der’, ‘não tem nada de errado’).  

Percebe-se que, quando a arbitragem toma uma decisão que não corrobora com a 

opinião do especialista, é criticado. “Ficou até barato, pela quantidade de empurrões e 



 42

safanões no meio daquele bolo todo” (comentarista de arbitragem Renato Marsiglia, Grêmio x 

Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Para o analista, a situação do jogo exigia por parte 

daquele responsável pela ordem, uma atitude mais incisiva e drástica. 

Em alguns momentos do jogo, a equipe de arbitragem assume um papel de ator 

principal, onde as referências são constantes. “O árbitro não viu, o assistente não viu” 

(narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Neste 

enunciado, com a ajuda das câmeras, o narrador faz um julgamento de um lance anterior, em 

que o árbitro não observou uma irregularidade. É a mídia ocupando um lugar de dispositivo 

privilegiado, como já referido por Carlón (2001), onde há um atravessamento de dispositivos, 

tendo o caráter de hiperdispositivo nesse tipo de transmissão televisiva direta.  

Depois da fala do narrador, vem a opinião do especialista, que é ainda mais incisivo. 

“Ou se viram, não quiseram tomar a decisão correta, né” (comentarista de arbitragem, 

Renato Marsiglia, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Novamente a opinião do 

especialista vai muito além a aspectos técnicos. Ele faz um julgamento de valor ao afirmar 

que o árbitro, mesmo sabendo que estava errado, preferiu ficar omisso. Ele está 

caracterizando uma atitude desonesta do árbitro, sem ter argumentos suficientes para tal. 

Para completar, o comentarista do jogo emite sua opinião sobre o fato. “Quando o 

bandeira chegou no árbitro deve ter tocado neste ponto. Como já estava formada aquela 

confusão ele falou ‘deixa pra lá, não vamos mais tocar neste assunto, deixa o jogo rolar’” 

(comentarista Valter Casagrande, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). O 

comentarista coloca no seu enunciado a fala do outro fazendo projeções do que ele possa ter 

dito. Essa estratégia é utilizada para sanar a impossibilidade de a mídia cobrir esse momento 

específico e também para trazer a fala do outro para corroborar o que ele pensa sobre o fato. 

Magalhães (2006) trata deste tipo de situação quando afirma que o enunciador toma o 

discurso de outro para tornar-se interlocutor. 

Todos parecem ter propriedade para analisar a arbitragem. Leva-se em conta a 

vivência destes profissionais no campo esportivo, contudo, a análise normalmente é mais 

radical do que o conhecimento adquirido. O comentarista do jogo, por exemplo, além de 

condenar a atitude do árbitro, ainda fez uma referência ao lance anterior, imaginando a 

conversa entre árbitro em bandeira. O especialista em arbitragem segue na mesma linha, 

colocando em questão o caráter do árbitro, sugerindo que o erro, na verdade foi um lance de 

má fé. 

A partir desses fragmentos, nota-se que a mídia tem o poder de enunciar pelos outros 

campos, legitimando suas ações, como já discutido a partir de Rodrigues (2000) e Esteves 
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(1998). Entretanto, a mídia radicaliza essa função até projetando as falas daqueles que 

integram o espetáculo esportivo. Como eles não podem ser ouvidos, as suas falas são 

inventadas.  

Os repórteres de campo, como referido anteriormente, procuram passar as situações que 

estão ocorrendo dentro de campo e que as câmeras não estão acompanhando. As referências 

feitas pelos repórteres com relação aos árbitros ficam restritas a informar o que está passando 

no momento. “Rembrandt, agora o Paulo Freitas, o auxiliar, chama o árbitro por causa 

daquela segunda confusão” (repórter Fernando Becker, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, 

Porto Alegre). O auxiliar de arbitragem é aqui referido não só pelo seu cargo, mas também 

pelo seu nome pessoal. 

 

4.2.4 Julgamento de valores: a referência aos jogadores e técnicos 

 

Os atores do campo esportivo são os personagens principais do espetáculo. Em uma 

transmissão, jogadores são referidos a todo momento, seja por um belo lance, gol, passe, 

chute errado, entre outros. Contudo, a referência vai além dos aspectos estritamente técnicos, 

as análises tomam por base toda a carreira do jogador, inclusive fatores extra-campo. Os 

técnicos se encaixam dentro deste contexto. Muitas vezes, a análise feita pela equipe de 

transmissão transcende a aspectos técnicos e táticos. Todavia, a exemplo dos jogadores, estes 

são referidos a todo o momento pela equipe de transmissão, seja por uma boa troca, para 

passar as informações ou como o ‘dono’ da equipe. 

Cabe aos repórteres de campo o papel de apresentar os treinadores. Antes mesmo de 

dar voz ao entrevistado, o repórter analisa o aspecto tático e técnico do time para, de uma 

certa forma, direcionar a resposta: “A equipe gaúcha tem um dos piores ataques do 

Campeonato Brasileiro, quero saber do Mano Menezes, se a presença do atacante Tuta hoje, 

o goleador da equipe, vai acabar com essa angustia da equipe que não está conseguindo fazer 

muitos gols”. (repórter Fernando Becker, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). 

Neste trecho o repórter acaba se contradizendo. Ao mesmo tempo que ele afirma que o ataque 

gremista é ineficiente ele elogia um atacante dizendo que este é goleador. Outro aspecto 

importante é a expectativa que o comentarista cria quando refere que o Tuta é a solução para 

os problemas do Grêmio. 

Ao apresentar os treinadores, já enuncia-se a situação em que se encontram no 

campeonato brasileiro (‘um dos piores ataques’, ‘Tuta (...) vai acabar com essa angustia’).   
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Na inserção do outro treinador, percebe-se ainda mais o papel do repórter que busca 

antecipar uma resposta do entrevistado. Além disso, o repórter ainda entra em uma discussão 

restrita ao esportivo, quando coloca em questão o cargo do treinador. “Você acha que sua 

permanência depende do resultado de hoje ou não?” (repórter José Ilan Grêmio x Flamengo 

22/07/2007, Porto Alegre). Percebe-se que o repórter ao mesmo tempo que indaga o treinador, 

emite a sua opinião: de que ele corre o risco de ser demitido. Estes tipos de questões inferidas 

pelos repórteres de campo denotam um sentido de espetacularização.  

Não basta perguntar ao treinador a expectativa sobre o jogo, como está a equipe para o 

confronto ou o esquema tático, é preciso trazer um fato polêmico à tona, que neste caso, 

atinge diretamente ao profissional indagado. Ao indagar, o repórter já antecipa que há uma 

resposta e que ela é afirmativa. De fato, pouco tempo depois o treinador foi demitido de seu 

cargo. 

Às vezes, como já referido, os treinadores são citados muito mais por aspectos que 

transcendem à técnica ou à tática, já que a análise é feita em cima do comportamento dele. 

“Está irritado ali o Mano Menezes e o Helvécio Zequetto pede calma ao técnico do Grêmio” 

(narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). O narrador faz 

um julgamento de valores a respeito do treinador. Ao invés de dizer que o comportamento do 

time, ou outro fator está irritando o treinador, o narrador prefere dizer que o profissional está 

alterado à beira de campo, mas não menciona os motivos desta suposta alteração 

comportamental. 

Na seqüência, o repórter de campo continua com a análise comportamental lembrando 

fatos ocorridos em outro jogo. “Ele que foi expulso por reclamação contra o Goiás, na última 

partida” (repórter Fernando Becker, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Até 

então, em nenhum momento os treinadores são citados a respeito da atuação do seu time, ou 

da escalação, pois em todo o momento eles são questionados quanto ao seu comportamento 

ou a fatores extra-campo.  

Somente depois de passados 45 minutos de jogo é que os treinadores são referidos a 

respeito de aspectos técnicos. “Foi essa a intenção do Mano, com um jogador que toca bem no 

meio e o Itaqui, que fica no lado esquerdo, mas o corte do Anderson motivou a troca. O 

Grêmio tentando alargar o campo, Casagrande” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x 

Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). 

O especialista, por sua vez, refere o treinador expondo sua opinião a respeito da 

estrutura do time. “O Ney Franco é um treinador inteligente, ele podia tirar o Renato Augusto 

e colocar o Obina, daí ele teria um matador na área. Ele se defende e pode ganhar o jogo a 
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qualquer momento” (comentarista Valter Casagrande, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto 

Alegre). Ao mesmo tempo em que elogia o técnico, ele faz uma ressalva dizendo que, da 

maneira que o treinador está conduzindo o time, dificilmente terá resultado. Não é analisada a 

atuação do treinador, mas o que ele deixa de fazer.  

Depois que o treinador ‘atende’ a sua solicitação/sugestão, o especialista corrobora 

com a decisão, mas faz uma crítica dizendo que foi tardia. “Vai entrar quando está um a zero 

pro Grêmio, sendo que ele podia arriscar antes para tentar vencer a partida, agora vai ter que 

arriscar para tentar empatar a partida” (comentarista Valter Casagrande, Grêmio x Flamengo 

22/07/2007, Porto Alegre). 

Depois do resultado do jogo praticamente consumado, toda a equipe de transmissão se 

volta a analisar a atuação do treinador derrotado. A mídia trata novamente de assuntos que são 

restritos ao campo do esporte. “Começa a balançar o técnico Ney Franco” (narrador 

Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Quando o comentarista 

refere que o cargo do treinador do Flamengo começa a ficar a perigo ele está contradizendo 

uma das primeiras informações dadas pelo repórter de campo. Ao apresentar o treinador ele 

afirmou que o emprego deste já estava a perigo, entretanto, o narrador afirma que a partir do 

desenrolar da partida, o cargo do treinador começa a ficar ameaçado. Além desta contradição, 

novamente o narrador interfere em assuntos que dizem respeito estritamente ao campo 

esportivo, não ao midiático. 

O repórter de campo traz uma informação nova que confirma a instabilidade do 

treinador do campo e coloca mais um argumento em discussão. “É a pressão é muito grande, 

os torcedores chegaram a pixar o muro do CT (Centro de Treinamento). Mas os dirigentes do 

Flamengo garantem a permanência do treinador” (repórter José Ilan, Grêmio x Flamengo 

22/07/2007, Porto Alegre. A mídia traz uma voz de outro campo (dirigentes) para dizer que 

existe uma esperança da permanência do treinador, mas faz questão de deixar claro que não 

concorda com tal afirmação. O campo midiático interfere em assuntos estritamente esportivos 

e ainda contesta a voz de atores deste campo social. 

O especialista, por sua vez, volta a fazer uma análise técnica do treinador. “Vou 

defender o Ney Franco, jogou bem na proposta dele. Que culpa tem o treinador se o 

centroavante é expulso?” (comentarista Valter Casagrande, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, 

Porto Alegre). Novamente, o especialista entra numa discussão que seria do campo esportivo, 

pois ele defende a permanência do treinador, alegando que outros motivos são os responsáveis 

pela má fase da equipe.  
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O especialista critica a diretoria por demitir um profissional, que na sua opinião, é 

muito competente, apesar dos resultados. Porém, diante dos fatos, também concorda com a 

demissão do treinador “Eu vivi o futebol durante 13 anos, quando a diretoria garante um 

treinador, é porque ele vai cair” (comentarista Valter Casagrande, Grêmio x Flamengo 

22/07/2007, Porto Alegre). Neste trecho, percebe-se claramente que o passado do 

comentarista é fundamental para ele ocupar o cargo de especialista. Ele utiliza sua ‘vivência’ 

– no campo esportivo – para fundamentar uma argumentação sua – no campo midiático. Há 

atravessamentos nesse contexto através dessa polifonia discursiva: as várias vozes dos campos 

esportivo e midiático estão perpassadas.  

Sem dúvida, os jogadores são os personagens mais referidos nas transmissões de jogos 

de futebol pela televisão. Além de eles serem os personagens principais, suas histórias ajudam 

a ilustrar a transmissão e criam uma espécie de expectativa. Os repórteres buscam traduzir 

esta expectativa para a audiência. “Muito boa tarde, e o Grêmio que vem reforçado para o 

jogo de hoje como você já falou com o atacante Tuta” (repórter Fernando Becker, Grêmio x 

Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). O profissional midiático fala do jogador como sendo 

uma alternativa para a dificuldade do time, mostrando, desta forma, a importância dos atletas 

e o porquê que estes são considerados os personagens principais. O enunciador denota marcas 

de que está por dentro do assunto, já entrou em contato com o ator esportivo e, portanto, tem 

autoridade para falar sobre suas ações. Há também um marcador temporal para denotar que a 

mídia está presente no contexto do acontecimento: ‘hoje’. 

Há de se ressaltar que serão ignoradas as referências aos jogadores quando denotarem 

movimentos triviais, como toques laterais, passes, cruzamentos e outros lances que fazem 

parte do decorrer da partida. A importância dos jogadores é explicitada a todo momento pelo 

narrador. “Carlos Eduardo, no giro foi esperto, levantou a torcida do Grêmio” (narrador 

Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Para o narrador, o atleta, 

com uma única jogada, pode levantar a torcida inteira. Além da supervalorização do atleta, 

enunciados como esse denotam o fenômeno da espetacularização do esporte.  

O narrador explicita ainda mais o tom de espetáculo quando brada o sofrimento de um 

atleta. “Sangrando jogador Ânderson Pico. Não pode ficar sangrando em campo, por isso está 

sendo retirado dali Ânderson Pico” (narrador Rembrandt Júnior, Grêmio x Flamengo 

22/07/2007, Porto Alegre).  

No decorrer dos jogos, os repórteres trazem informações a respeito dos jogadores que 

não fazem parte da partida, além de especular sobre contratações. “Roger já queria estrear, 

mas deve ficar treinando mais alguns dias. O Flamengo que contratou também o meia Ibson, 
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que está voltando ao clube” (repórter José Ilan, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto 

Alegre).  

Da mesma forma, o outro repórter de campo traz informações referentes ao time que 

ele está trabalhando. “Sobre contratações, do lado do Grêmio sexta-feira o clube gaúcho 

apresentou o Eduardo Costa (...) clube gaúcho e está acertado com o atacante Marcel, que 

está no banco de reservas do São Paulo, pertence ao Benfica e tem uma negociação muito 

avançada com o lateral esquerdo Gustavo Nery” (repórter Fernando Becker, Grêmio x 

Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre).  

Percebe-se uma certa ‘disputa’ entre os repórteres de campo, pois quando um traz uma 

informação, logo depois o outro entra em cena. Parece uma espécie de afirmação, onde todos 

precisam mostrar que estão ali, trabalhando e desempenhando bem sua atividade. Portanto, a 

disputa não é restrita a equipes, torcida, já que a própria mídia por meio de seus agentes 

disputa espaço, visibilidade e legitimidade de seus discursos. 

O especialista obviamente analisa os jogadores que estão em campo e também os que 

estão por vir. “Em relação ao Eduardo Costa, foi um volante que surgiu, e foi muito criticado 

porque marcava muito. Agora ele evoluiu, além de desarmar ele começou a ter uma 

participação maior” (comentarista Valter Casagrande, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto 

Alegre). Percebe-se que a análise dos jogadores leva em conta toda a vivência do atleta no 

mundo esportivo, não somente o momento. 

Em tese, cada integrante da equipe de transmissão fica responsável por analisar um 

aspecto, mas na prática isso nem sempre não se confirma. “E a vaia menos por ele ter se 

atirado e mais porque ele jogou no Internacional, e porque fez dois gols em um jogo de 

decisão de campeonato gaúcho” (comentarista de arbitragem Renato Marsiglia, Grêmio x 

Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). O especialista em arbitragem analisa o jogador e o 

porquê da reação da torcida, sendo que a sua responsabilidade e seu papel seriam analisar a 

equipe de arbitragem. 

Os repórteres de campo também analisam a condição do jogador. “Souza com certeza 

é um dos jogadores mais ansiosos em campo ele não marca um gol desde o dia 6 de maio, 

mais de dois meses” (repórter José Ilan, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). 

Apesar de cumprir sua função trazendo uma informação nova no contexto do jogo (‘não 

marca um gol desde’), o repórter faz uma análise sobre o estado emocional do atleta quando 

afirma (‘com certeza’) que está ‘ansioso’. E acrescenta que há muito tempo ele não cumpre 

sua função de fazer gols: ‘mais de dois meses’. 
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O especialista, mesmo quando faz uma análise dentro de sua área de atuação, não há 

como fugir da referência aos jogadores. “É bobagem do jogador do Flamengo, atitude anti-

profissional e criancice do Willian e do Diego Souza” (comentarista de arbitragem Renato 

Marsiglia, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). O comentarista referia uma 

confusão entre os jogadores dentro de campo, mas ao invés de analisar a atuação da 

arbitragem neste momento, preferiu enunciar palavras valorativas e até ofensivas aos 

jogadores (‘bobagem’, ‘anti-profissional’, ‘criancice’). 

A todo o momento, a equipe de transmissão faz referência aos jogadores sob o aspecto 

técnico. Porém, as manifestações quanto a outros fatores, especialmente emotivos, também 

são constantes. “E o Tcheco é um dos mais alterados neste momento” (narrador Rembrandt 

Júnior, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). Os jogadores podem ser responsáveis 

pela vitória do time, ou também são responsabilizados pelos percalços. “Agora o Souza 

matou, pelo menos o esquema do Flamengo, que tinha o Souza” (comentarista Valter 

Casagrande, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). 

O especialista continua a análise dos jogadores, agora de forma comparativa. “Quer 

dizer, fora de controle totalmente e era um jogador importante, como é o Tuta no Grêmio, são 

matadores” (comentarista Valter Casagrande, Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). 

A narrativa transcende completamente a aspectos táticos e técnicos (‘fora de controle’) e 

busca explicar com aspectos de nível pessoal as atitudes dos atletas em campo. Há também 

aspectos polifônicos, a partir da referência a discursos de outros campos, como o militar 

(‘matadores’). 

Muitas vezes, o jogador é referido e é feita uma análise de suas reações. “Ao ser 

expulso ele vai lá e dá um tapa no Tcheco, esperando uma reação, para que o Tcheco também 

seja expulso. Foi tentar cavar e piorou a situação dele” (comentarista Valter Casagrande, 

Grêmio x Flamengo 22/07/2007, Porto Alegre). O especialista faz uma análise da reação do 

jogador e tenta adivinhar o que este estava pensando ou qual sua intenção com os atos. Desta 

forma, o comentarista pressupõe as ações dos jogadores em função de um aspecto específico 

do jogo.  

Além disso, busca antecipar as conseqüências dos atos praticados dentro de campo. 

Analisa não só a atitude do jogador, mas afirma que isto será prejudicial para um possível 

julgamento – campo judicial -, ou seja, a análise transcende aspectos técnicos e táticos, 

aspectos esportivos, aspectos midiáticos e busca prever ações de um outro campo. 

O especialista, por supostamente ter conhecimento sobre o assunto, usa palavras mais 

ríspidas quando se refere aos jogadores. “Se o Roger tiver um dia bom, no ano tem 365 e em 
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quatro ele está em dia bom, pode decidir um jogo”. Esta referência denota uma valoração 

negativa ao jogador, entretanto, a fala chama a atenção pelo seu tom já que ele nem está em 

campo.  

A análise é feita em função de outros jogos, feitos por outros clubes. Pode-se notar que 

o especialista parece até ter o poder de ‘prever’ como serão as atuações dos atletas. A 

referência é feita a partir de uma ação inexistente, a análise se dá a partir de aspectos 

subjetivos. O jogador já está fadado a jogar mal, antes mesmo de entrar em campo. 

 

4.3 Uma breve contextualização: Corinthians x Internacional 

 

 Antes de entrar na análise propriamente dita da partida entre Corinthians e 

Internacional é preciso entender alguns aspectos que norteiam este jogo e também levar em 

conta fatores desenvolvidos na análise do jogo anterior. Os dois times viviam situações 

semelhantes dentro da competição. O Corinthians na zona de rebaixamento, brigando para 

melhorar a sua situação e o Internacional estava alguns pontos acima da zona de 

rebaixamento, precisando melhorar sua colocação, já que foi considerado por grande parte da 

crônica esportiva nacional como um dos favoritos a disputar o título. 

Outro aspecto que deve ser levado em conta e que também é uma diferença 

significativa da análise anterior é o momento do campeonato. Este jogo era válido pela 31ª 

rodada. Faltando apenas oito rodadas para o final do campeonato brasileiro, os dois times 

viviam situações que podem ser consideradas quase dramáticas. Neste momento, ao contrário 

do jogo anteriormente analisado, as atenções estavam completamente voltadas ao campeonato 

brasileiro. Já na transmissão entre Grêmio e Flamengo, o foco principal era o Pan-Americano, 

que estava sendo realizado no Brasil e que modificou parte da estrutura de transmissão.  

Há de se ressaltar também a mudança na equipe de transmissão. Continuavam cinco 

profissionais atuantes, contudo dois analisavam aspectos técnicos e táticos dos jogadores, 

equipes e treinadores e não havia nenhum comentarista com incumbência exclusiva de 

analisar a arbitragem. Outro fator determinante é que todos os profissionais têm sua origem no 

campo midiático, pois nenhum pertencia ao mundo esportivo. 

Dito isto, parte-se agora à análise das quatro categorias já mencionadas: a referência à 

própria equipe de transmissão, aos times, aos jogadores e técnicos e por fim, para a equipe de 

arbitragem. Lembra-se que essas categorias são nomeadas de acordo com a estratégia 

discursiva considerada mais abrangente. 
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4.3.1 Estratégias de chamamento: a equipe se auto-refere 

  

As características já citadas acima, que apontam para certa uma homogeneidade da 

equipe de transmissão, fazem com que a interação entre os componentes seja maior. O 

narrador continua sendo o mestre de cerimônias e faz o papel de mediador, coordenando e 

intercalando as falas dos outros interlocutores. Outra característica marcante na transmissão, 

diz respeito às peculiaridades e às marcas discursivas definidas pelo narrador Paulo Brito.  

O narrador chama os outros componentes e a todo o momento e faz uma referência ao 

campo midiático, quando abre espaço para a publicidade. “Globo, a gente se vê por aqui” 

(narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Ao mesmo tempo 

que insere o espaço publicitário, o narrador busca a interação com o ouvinte (‘a gente se vê’). 

Esta chamada padrão da Globo é enunciada por diversas vezes dentro da transmissão da 

partida e percebe-se que a repetição exaustiva é uma característica específica do narrador. Ele 

usa a primeira pessoa do plural para tomar a voz de interlocutor (‘a gente’, ‘nós’), conceito já 

trabalhado a partir de Magalhães (2006) e Maingueneau (1998 e 2001). 

O narrador assume até um papel sacerdotal, no sentido ritual atribuído por Dayan e 

Katz (1995) acerca do acontecimento midiático, ao inserir um novo componente na discussão 

e intermediar as conversas. “Devia ter mudado ou não Davi Coimbra?” (narrador Paulo Brito, 

Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Este trecho foi desferido logo após o 

outro especialista (Maurício Saraiva) emitir sua opinião sobre a escalação do time do 

Internacional. O narrador busca um outro discurso para corroborar com as estratégias 

discursivas utilizadas pelo primeiro. É o discurso produzido sobre o outro discurso, havendo 

co-enunciadores. 

As referências à equipe se dão também na forma de concessão de espaço. O narrador, 

sempre que solicitado, faz um chamamento ao profissional para que esse ocupe seu espaço. 

“Vamos lá com a informação, Glauco Pasa” (narrador Paulo Brito, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). Além de chamar o repórter, o narrador utiliza uma de 

suas marcas discursivas mais fortes (‘vamos lá’), remetendo a um grupo constituído por a 

categoria de pessoa no plural. Praticamente em todas as oportunidades que o repórter galga 

seu espaço de fala, o narrador atende dizendo que chegará uma informação nova. Esta forma 

de enunciação busca dar credibilidade e mostrar competência ao jornalista que vem na 

seqüência, afinal, ele deve trazer um fato novo para os telespectadores. 

No trecho a seguir, o comentarista refere ao narrador como uma forma de reverência. 

“O Corinthians, Brito, marca, é veloz e está empolgado” (comentarista Maurício Saraiva, 
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Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Ele denota que está falando diretamente e 

especialmente para o narrador, quando refere às informações nomeando-o pelo sobrenome 

(‘Brito’). 

Na inserção do outro repórter de campo, novamente o narrador utiliza sua marca 

discursiva. “Vamos à informação, Felipe Diniz” (Narrador Paulo Brito, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). Ele utiliza o processo introdutório para ressaltar outra 

vez que um novo fato está chegando no contexto da transmissão. 

Outra característica marcante no processo de produção de discurso por parte do 

narrador é a forma de como ele se comunica diretamente para o telespectador. “Assim que 

sair algum gol você vai ver aqui na transmissão” (narrador Paulo Brito, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). Nota-se a estratégia discursiva empregada que denota o 

fato de a transmissão mostrar tudo o que está acontecendo dentro de campo. Além de 

apresentar ao telespectador que está em casa todos detalhes da partida, ainda mostra os 

resultados de outros jogos. É a mídia ocupando um lugar privilegiado de observação da 

realidade, tendo o poder de saber as informações no momento em que ocorrem e de poder 

passa-las em primeira mão para o telespectador, cumprindo, desta forma com seu contrato de 

fidelidade com o expectador. 

Ele faz referência à mídia quando faz o chamamento do jogo que será transmitido no 

dia seguinte pela emissora. “Amanhã, você sabe, às 19h a transmissão aqui na RBS TV do 

jogo do Brasil, nas eliminatórias Sul-americanas” (narrador Paulo Brito, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). O enunciado é uma forma de se auto-referir e também é 

uma estratégia de agendamento utilizada para chamar o telespectador para a programação da 

emissora. No discurso, o narrador afirma que o telespectador somente terá acesso ao jogo 

porque a ‘RBS TV’ transmitirá, ou seja, a mídia está cumprindo com o seu papel de legitimar 

as ações dos outros campos (Rodrigues, 2000) e de tematizar os fatos da realidade social 

(Esteves, 1998). 

A menção à própria equipe é notada também no chamado “Show do Intervalo”, 

quando os comentaristas e o narrador dialogam para analisar os aspectos que nortearam o 

primeiro tempo. “Abel Braga corrigiu um pouco, até com a conversa que o Glauco Pasa 

informou” (comentarista Davi Coimbra, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). 

Neste trecho, o comentarista se apropria do discurso de outro para legitimar o seu, ou seja, ele 

toma o lugar do papel de interlocutor a partir do discurso produzido por outro, como tratado 

por Magalhães (2006).  
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Outra análise que pode ser feita com relação aos diálogos do intervalo é que enquanto 

o narrador explica o contexto e vai regendo a transmissão de maneira didática (Katz, 1993) 

para os telespectadores, os comentaristas-peritos inserem-se na medida em que as imagens são 

mostradas. Percebe-se também uma espécie de disputa entre estes profissionais, já que neste 

jogo em específico e como já explicado, não havia comentarista de arbitragem, obrigando os 

especialistas a ocuparem o ‘mesmo espaço’ dentro da transmissão. 

Outra peculiaridade que pode ser observada durante o intervalo é com relação à 

inversão de papéis. Os comentaristas analisam aspectos táticos sim, como seria de sua 

atribuição, contudo, como a participação deles é mais intensa neste período acabam por tomar 

o lugar do próprio narrador. 

Observa-se que normalmente quando os integrantes da equipe de transmissão se auto-

referem normalmente é para fazer um chamamento, solicitar espaço para falar, tentar entrar na 

conversação instalada e chamar a atenção para o seu discurso particular. Quando a referência 

se dá entre o profissional e o campo midiático isso é feito para promover a marca da empresa 

e demarcar o papel exercido pela mídia. 

Dando seqüência às categorias já pré-estabelecidas de análise, discute-se na seqüência as 

referências de mídia com os times. 

 

4.3.2 Valorações e denotação do local de origem: a referência aos times 

 

Talvez esta seja a categoria de análise, deste jogo, que tenha mais referências 

propriamente ditas. Os times são nomeados a todo o momento das mais diferentes formas. As 

referências vão desde a maneira de chamamento até valorações que transcendem aspectos 

técnicos e táticos e acabam por entrar em assuntos sem interesse tanto para o campo esportivo 

quanto o midiático. 

Primeiro, os times são referidos para explicar o momento vivido por eles no 

campeonato. “Hoje, é aquele jogo que você ouve tanto falar nos seis pontos, Internacional e 

Corinthians em uma situação muito difícil” (comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). Os times são citados de maneira negativa, contudo o 

especialista busca equiparar estas equipes, dando a impressão que o jogo será bom, já que as 

duas equipes estão mal (‘muito difícil’) e farão de tudo para melhorar. O especialista baseia-se 

na situação de enunciação (‘hoje’) para contextualizar a informação, como afirma 

Maingueneau (2001). 
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É interessante ressaltar que o comentarista cria uma nova modalidade de avaliação do 

jogo (‘seis pontos’), mostrando que o campo midiático goza de certa autonomia para regular 

outros domínios, como os relativos à legislação e ao esporte, não ficando estritamente ao seu 

microcosmo. 

O narrador, por sua vez, busca referir de modo positivo os dois times, tanto paulistas, 

quanto gaúchos, pois afirma que os dois farão um bom jogo “Acompanhando mais um grande 

jogo do campeonato brasileiro 2007” (narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São 

Paulo 13/10/2007). Neste trecho, o narrador faz uma referência à história destes times, que 

são considerados grandes – os times paulistas normalmente são considerados ‘times grandes’ 

e de massa – e o Internacional é um dos ‘grandes’ do Rio Grande do Sul – aspecto regional 

que denota o local de origem. 

Novamente, o autor se vale de aspectos históricos para referir as equipes. Ele 

apresenta como forma os confrontos entre estes dois times no decorrer da história. “Jogaram 

43 vezes Internacional e Corinthians, duas vitórias a mais para a equipe do Corinthians em 

cima do Internacional. Venceu 13 vezes o Corinthians, 11 vezes o Internacional e foram 19 

empates no confronto entre as duas equipes na história” (narrador Paulo Brito, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). Apesar do narrador ser gaúcho, os dados são 

apresentados segundo retrospectiva anterior, o que, Maingueneau (2001) se constitui num 

mecanismo indicial de co-texto (‘jogaram 43 vezes’, ‘na história’). 

Em determinados momentos, os times nem são referidos pelos seus nomes. O 

Internacional não é mais o Internacional, mas apenas o time de seus jogadores. “O time que 

tem Magrão, Edinho Guiñazu no meio-campo” (comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). O especialista faz uma referência que caracteriza o 

Internacional como sendo o time dos jogadores (‘Magrão’, ‘Edinho Guiñazu’). A enunciação 

dos nomes pessoas dos atletas por parte do comentarista mostra a importância que dá para os 

ídolos do campo esportivo, que são ícones e, como tal, buscam vínculos e referências com 

seus admiradores-telespectadores. 

Os repórteres fazem referência aos times normalmente quando trazem uma informação 

referente a este. O repórter Glauco Pasa rememora fatos ocorridos em jogo anterior, no ano de 

2005, entre Corinthians e Internacional, naquele mesmo estádio, quando que houve uma 

grande polêmica sobre um suposto pênalti que não foi marcado a favor do Internacional. “Os 

jogadores do Internacional fazem questão de dizer que não é uma revanche, que aquele jogo 

de 2005, a expulsão do Tinga, aquele pênalti não marcado já passou, mas o torcedor não 

esquece, estendeu a faixa aqui no Pacaembu: ‘2005 a estrela roubada’. É claro que não foi 
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recebido pelo torcedor do Corinthians, mas marca a presença aqui no Pacaembu do torcedor 

do Inter” (repórter Glauco Pasa, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007).  

Nesse enunciado, para constituir seu discurso, o repórter busca atualizar junto ao 

telespectador um fato passado que aparentemente não tem relação alguma com a situação 

atual. No entanto, ele pega como gancho para sua fala uma manifestação simbólica que 

provém da torcida (‘2005 a estrela roubada’), buscando dividir e até atribuir a sua fala a outro 

enunciador, o ‘torcedor não esquece’, deixando claro o seu posicionamento: ‘pênalti não 

marcado’, fato que não é esquecido pelo próprio jornalista. Mesmo que diga que o fato é 

passado, ao trazer esses fatos para alimentar e compor seu discurso está promovendo uma 

espécie de atualização de questões não esclarecidas: ‘revanche’, ‘já passou’.  

Ao invés de simplesmente trazer a informação, o repórter emite sua opinião a respeito 

do fato. Dizendo que os torcedores do time paulista estavam incomodados com uma faixa que 

estava na torcida gaúcha e ainda completa dizendo que apesar da distância entre Porto Alegre 

e São Paulo, a torcida do Inter se fez presente. Na verdade, ele faz uso da voz do torcedor para 

enunciar aquilo que pensa acerca dessa situação em particular. 

O narrador valora de forma distinta o mesmo time em uma única frase. “Depois de 

cinco rodadas sem vencer, o Corinthians derrotou o líder São Paulo heim, no último fim de 

semana, mas permanece na zona do rebaixamento pela 4ª rodada consecutiva” (narrador 

Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Ele inicia dizendo que o 

Corinthians está mal, não vencia há cinco rodadas, depois enfatiza o ‘feito’ de ter derrotado o 

líder do campeonato, o São Paulo. Entretanto, para terminar, faz uma ressalva (‘mas’) dizendo 

que aquela vitória não significou absolutamente nada, já que o time continua na zona de 

rebaixamento. 

Em alguns trechos, as marcas discursivas denotam uma valoração distinta e clara por 

parte do narrador “Como o Náutico já jogou ontem e empatou com a equipe do Cruzeiro, fica 

um pouco mais complicada a vida do Corinthians, mas fica a expectativa para uma vitória do 

Internacional, que fique na zona do rebaixamento o Corinthians” (narrador Paulo Brito, 

Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Neste enunciado, o narrador tem um 

posicionamento muito claro: de que quer uma vitória do time gaúcho, enquanto que não faz 

diferença se o time paulista vive um mau momento, se corre o risco de rebaixamento (‘que 

fique’), já que é preciso que ele perca com a finalidade de o Internacional vencer. É notória a 

diferença na forma de valoração dos times (‘complicada a vida do Corinthians’ X ‘expectativa 

de vitória do Internacional’). 
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O comentarista também valora de forma negativa o time paulista. Ele começa 

enaltecendo uma característica positiva do Corinthians, mas ressalva que mesmo com esta 

característica, o time continua sendo medíocre “O Corinthians Brito, marca, é veloz e está 

empolgado, mas muito mais do que isso não pode fazer porque a qualidade do time é fraca” 

(comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). 

Nitidamente, ele reconhece o esforço feito pelo time paulista (‘marca’, ‘veloz’, ‘empolgado’), 

entretanto mesmo que tenha referido aspectos técnicos, isso não é suficiente, pois fada-o à 

mediocridade (‘qualidade (...) fraca’). O ‘mas’ introduz uma idéia que contradiz à anterior. 

O repórter de campo que estava trabalhando do lado ‘paulista’ busca no passado 

também indícios para que o torcedor do Corinthians, mesmo com todos os fatores 

desfavoráveis, possa ter um pouco de esperança na vitória do seu time. “E a partida de hoje 

acontece em uma data histórica no Corinthians, exatamente no dia 13 de outubro em 77, há 

30 anos, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, gol de Basílio, conquistou o 

campeonato paulista e pôs fim a um jejum de 22 anos sem títulos” (repórter Fernando Diniz, 

Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). O repórter busca num contraponto dar 

uma nova valoração ao time paulista, enaltecendo suas glórias do passado e remetendo à data 

presente, como se esse também pudesse ser um dia vitorioso para o Corinthians. O 

especialista busca um aspecto referencial fora do contexto para elucidar seu discurso 

(opinião), como cita Maingueneau (2001) (‘77anos atrás’). 

Os comentaristas freqüentemente referem-se aos times para deferir discurso de ordem 

técnica “Corinthians está atacando só pelo lado direito. E o Internacional curiosamente 

também, está atacando só pelo lado direito” (comentarista Davi Coimbra, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). O especialista cumpre o seu papel e mostra com 

indícios o que está se passando dentro de campo e o porquê do desenrolar da partida estar 

daquela forma. 

Os times são referidos até pela numeração do uniforme. O narrador busca em aspectos 

que transcendem o técnico, tático e até o campo esportivo e midiático para fazer uma 

valoração negativa do time paulista. “Essa numeração do Corinthians também eu vou te 

contar heim?! Todo o time normal vai de 1 a 11, excepcionalmente tem um jogador com 

numeração acima disso, mas o time do Corinthians, bom está na zona de rebaixamento”. 

(narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). O discurso 

produzido pelo narrador aborda a desorganização do time paulista com o seu uniforme, 

justificando por isso o fato de ser na zona de rebaixamento. Para o enunciador, o time do 

Corinthians é tão desorganizado que se percebe até mesmo através do uniforme.  
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É interessante observar também que o narrador produz seu discurso de forma 

coloquial, buscando dialogar com um co-enunciador, que tanto pode ser alguém da equipe de 

transmissão, quanto os agentes do campo esportivo ou os telespectadores (‘eu vou te contar, 

hein?’). 

Como referido anteriormente, este tipo de análise não acrescenta elementos ao 

contexto da transmissão, pois se limita a fazer uma relação inexistente entre a numeração e a 

má fase do time. É um artifício utilizado pelo narrador para fazer mais uma referência 

negativa ao time paulista. 

A referência com relação aos times é utilizada para demarcar o território ou informar 

também geograficamente sua posição. “Avançava os jogadores para o campo do Corinthians” 

(comentarista Davi Coimbra, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). O time 

gaúcho está no campo do time paulista e é o ‘dono do espaço’, havendo questões dúbias 

acerca da autoria do espaço do campo de futebol.  

O narrador, por sua vez, faz uma referência ao time gaúcho para exaltar o aspecto 

positivo do time, que vence e avança na tabela. “O Internacional vai subindo para o 7º lugar 

no campeonato brasileiro, de 13º para 7º, se confirmar este resultado em cima do 

Corinthians” (narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). O 

time gaúcho, vitorioso, triunfante está conquistando a vitória, subindo na tabela e passando 

por cima (sobre o Corinthians) do time paulista. O narrador deixa transparecer que o 

Internacional está passando ‘por cima’ do time do Corinthians, remetendo a um massacre, no 

qual sai triunfante de uma batalha. 

Normalmente, os profissionais que trabalham nas transmissões utilizam por meio de 

conversações alguns discursos específicos para tentar prever o desfecho do jogo. “O Inter tem 

começado na frente em jogos fora e parado depois cedendo para os adversários” (narrador 

Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Ele utiliza aspectos de jogos 

anteriores para fazer uma projeção do que pode acontecer nesta partida. Apesar dos indícios 

mostrarem o contrário, o narrador agenda e parece ‘prever’ um possível vacilo do time 

gaúcho, o que acaba acontecendo ao final do jogo. 

O narrador, profissional que parece ter uma posição mais forte com relação aos modos 

de nomear os times, volta a ressaltar o desempenho do time gaúcho, ressaltando que a vitória 

está sendo construída dentro do campo do inimigo. “O time do Internacional, ganha por um a 

zero no estádio do Pacaembu” (narrado Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 

13/10/2007). Percebe-se a tentativa de ressaltar ainda mais a vitória do time gaúcho, que está 
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conquistando a vitória mesmo no campo do adversário. O comentário indica que o 

Internacional supera todas as dificuldades para vencer. 

Já o comentarista a deixar de lado os aspectos técnicos e começa analisar aspectos 

psicológicos. “É visível também a perturbação do time do Corinthians depois que sofreu o 

gol” (comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Em 

vez de afirmar que o time paulista, por exemplo, possa estar mal porque seus jogadores não 

estão rendendo o esperado, o especialista atribuiu à uma ‘perturbação’ o mau desempenho em 

campo. 

Quando a partida está chegando ao final, e com o empate do time paulista, o 

comentarista relembra outros jogos e destaca a frustração por mais um resultado de empate. 

“Esta é apenas a repetição de uma história entediante do Internacional no campeonato 

brasileiro” (comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x Internacional, São Paulo 

13/10/2007). O resultado de empate, que seria um bom placar para o time paulista, em função 

da situação que se encaminhava no jogo, passa a ser ‘entediante’. Todos os profissionais já 

davam como certa a vitória do time gaúcho e faziam projeções com os pontos adquiridos. 

Contudo, com o empate, nitidamente o narrador e comentaristas lamentam o desfecho. 

As valorações negativas continuam sendo desferidas contra o time paulista. O 

comentarista ridiculariza o Corinthians neste enunciado: “A única coisa diferente nesta ilha de 

mediocridade que é o Corinthians” (comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). Percebe-se que durante boa parte da transmissão, os 

comentaristas afirmam a fragilidade do time do Corinthians, contudo com a conquista do 

empate ao final do jogo, o especialista deixa transparecer uma espécie de mágoa e chateação 

com o desempenho do time gaúcho frente a um time tão fraco.  

Se no início, o jogo era entre grandes times, agora o espetáculo se transformou numa 

‘ilha de mediocridade’, o que aponta para a efemeridade e fragmentação do discurso 

midiático-jornalístico, que frente ao contexto atual revê todo seu posicionamento 

anteriormente explicitado. 

O narrador, por sua vez, volta a mencionar o que ele havia ‘previsto’ em outro 

momento da transmissão e ainda mostra-se preocupado com uma possível derrota do time 

gaúcho. “É mais um jogo que o Internacional começa ganhando fora de casa e cede o 

resultado para o adversário. Vamos ver se segura o empate, pelo menos” (narrador Paulo 

Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Nota-se também no discurso do 

narrador uma frustração com o resultado que não era esperado por nenhum dos componentes 

da equipe de transmissão, mas já havia sido ‘previsto’, em uma análise feita a partir de outros 
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jogos do Internacional. Diante da impossibilidade de vitória, lança-se a questão: ‘o time 

gaúcho é capaz de garantir, pelo menos, um empate’? Esse modo de enunciação deixa claro 

que é muito rápida a mudança de posicionamentos: se antes o time gaúcho era enaltecido em 

detrimento do paulista, com o empate, o Internacional também passa a ser referido de modo 

negativo.  

As referências quando direcionadas aos times são bem distintas. Contudo, na maioria 

das vezes que os times são referidos de formas diferentes, são mencionados fatores técnicos e 

táticos. Mesmo assim, as formas de enunciar e valorar os times são bem diferentes e 

demarcam bem o local de origem da equipe de transmissão.  

 

4.3.3 Terminologias diferentes: a referência aos jogadores e treinadores 

 

As referências a jogadores e técnicos são feitas durante todo o jogo. Os jogadores, que 

fazem o jogo são destacados a todo momento, seja por um toque lateral, um chute a gol, ou 

um bom passe. Contudo, estes aspectos não serão trabalhados na análise, pois são referências 

que acontecem a todo o momento. A análise será focada em situações mais singulares e que 

fujam um pouco ao contexto estritamente tático e técnico do jogo. 

As primeiras referências são feitas a respeito dos treinadores, quando os repórteres 

buscam saber dos comandantes de que forma os times atuarão nesta partida. Contudo, os 

repórteres buscam condicionar a resposta do treinador. “Se falou muito em confronto direto, 

se falou muito neste jogo durante a semana é um jogo de seis pontos, o que você planejou? 

Havia até um grande mistério, mas ficou sem surpresas ali no anúncio da escalação dentro de 

campo” (repórter Glauco Pasa, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). O 

repórter fala da importância do jogo, equiparando as duas equipes e também diz que o 

trabalho do técnico continuou o mesmo, já que não houve nenhuma surpresa na escalação. As 

conclusões foram feitas a partir dos nomes dos jogadores, sem ao menos saber do treinador 

quais os objetivos com a manutenção da equipe. No trecho, percebe-se que o repórter usa 

marcadores da enunciação: ‘se falou’, ‘durante a semana’, ‘ali’, como explica Maingueneau 

(2001). 

O narrador normalmente faz menção aos técnicos quando eles aparecem na imagem. 

Estas referências quase nunca dizem respeito a aspectos técnicos, mas sim de acordo com a 

imagem e possível reação. “Aí o Jonas, experimentou de longe para a preocupação do 

Nelsinho Baptista a bola saiu” (narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 

13/10/2007).  
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Todos os passos dos treinadores são acompanhados pelos repórteres de campo, que 

sinalizam para o restante da equipe alguma ação diferente. “Há pouco, o Abel Braga chamou 

o Guinazu para passar instruções e o Carlos Alberto não teve dúvida, acompanhou o Guinazu 

até o lado do Abel que teve que rir né” (repórter Glauco Pasa, Corinthians x Internacional, 

São Paulo 13/10/2007). Os repórteres procuram passar a impressão de que estão atentos a 

cada detalhe que não pode ser mostrado pelas câmeras de televisão (‘há pouco’, ‘passar 

instruções’). O objetivo é cercar o telespectador por todos os lados para que este tenha a 

impressão de que estão informando absolutamente tudo o que ocorre no estádio e que estão 

sendo competentes em seu trabalho de reconstruir o jogo. 

Os comentaristas têm o papel de analisar tecnicamente as ações do treinador. Neste 

trecho, percebe-se que o especialista busca adivinhar o que o treinador estava conversando 

com o jogador. “O que o Abel queria era que o Guinazu cobrisse o Alex” (comentarista Davi 

Coimbra, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Ele faz uso dos aspectos 

técnicos da partida para tentar ‘adivinhar’ a conversa que se dá entre jogador e treinador. Ele 

faz a referência dizendo que o treinador está cumprindo seu papel, pois consegue enxergar 

uma deficiência no time e está tentando corrigi-la. 

Em determinado momento do jogo, o especialista analisa como desesperadora a 

atitude do treinador do time paulista. “Tem uma tentativa desesperada do Nelsinho de colocar 

um pouco mais de qualidade no seu time” (comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). O especialista diz que o treinador está buscando 

alternativas de todas as formas para tentar arrumar seu time, mas que a falta de qualidade o 

impede de fazer um trabalho melhor. Nesse enunciado, percebe-se que o comentarista tenta 

isentar o treinador pelo mau desempenho do time. 

O trabalho do técnico vencedor é valorizado pelo repórter. Ele lembra do mau 

desempenho do time em jogos fora de casa e enaltece a vitória parcial. “Resultado muito 

significativo também para o técnico Abel Braga é a primeira vitória fora de casa depois que 

ele voltou ao comando do time” (repórter Glauco Pasa, Corinthians x Internacional, São Paulo 

13/10/2007). Ele busca trazer outras informações e usa isso como artifício para enaltecer o 

trabalho do treinador (‘também’), que fez com que seu time vencesse depois de vários jogos. 

O especialista também faz julgamento de valores quando afirma que o treinador está 

sendo conservador. “Abel Braga quer ser mais conservador, mantém o meio que tomou conta 

do jogo na segunda etapa” (comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x Internacional, São 

Paulo 13/10/2007). Percebe-se que o especialista adjetiva o treinador (‘mais conservador’) 
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para explicar a maneira com que ele rege o time. Utiliza um discurso pouco convencional para 

explicar situações do jogo. 

As referências aos jogadores são muito mais freqüentes e incisivas do que as 

referências aos treinadores. A todo o momento narrador, repórteres e especialistas fazem 

algum tipo de referência a esses profissionais. 

O narrador faz uso das estratégias discursivas quando se refere ao jogador Finazzi. Ele 

diz que este atleta é ‘perigoso’, que no linguajar futebolístico quer dizer que é um bom 

jogador, que marca muitos gols. “Muito perigoso o Finazzi, atacante, boa presença dentro da 

área” (narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). As 

estratégias do discurso, referidas a partir de Magalhães (2006), mostram que um determinado 

grupo (futebol) usa palavras e gírias (perigoso) características deste grupo para produzir seus 

discursos. Estes termos, a principio, nada têm a ver com o campo esportivo, mas seu uso é tão 

freqüente, que passam a ser incorporadas ao esporte. 

Alguns jogadores do time gaúcho tiveram passagem no time paulista, os profissionais 

da equipe de transmissão fazem questão de lembrar este fato a todo momento, dando destaque 

especial a estes atletas. “Magrão tentava a jogada lá pelo lado direito, é um jogador que 

passou pelo Corinthians também” (narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São 

Paulo 13/10/2007). Magrão tem uma história recente no time paulista, por isso os 

profissionais fazem questão, a todo o momento, de vincular esta passagem quando referem a 

este jogador e a Gil, outro atleta do Internacional que teve passagem no Corinthians. 

O narrador também reverencia os jogadores ao destaca-los frente aos demais. “Olha o 

capitão Fernandão, outra vez aparecendo no ataque” (narrador Paulo Brito, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). Neste trecho, o jogador é exaltado, como sendo o 

comandante da equipe (‘o capitão’). Normalmente o jogador é chamado através de sua 

posição ‘atacante tal’, ‘zagueiro tal’, contudo a estratégia discursiva denota uma valoração 

positiva e exaltação ao atleta, remetendo a aspectos que se repetem (‘outra vez’). 

Os especialistas detectam características que denotam uma valoração negativa ao 

jogador. Apesar disso, a análise é feita sob o aspecto técnico, que embasa seu discurso. 

“Problemas no seu sistema defensivo por causa do Jonas né, que foi muito mal contra o 

América, foi dúvida durante toda a semana e o Corinthians está começando a entrar ali por 

aquele lado também” (comentarista Davi Coimbra, Corinthians x Internacional, São Paulo 

13/10/2007). O especialista atribui uma deficiência no time a um jogador só, mas embasa seu 

discurso através do aspecto tático que ele apresenta e, ainda, busca em jogos anteriores 

argumentos para fundamentar seu discurso. 
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Os repórteres também usam o discurso dos jogadores para tomarem a frente do 

discurso, para serem os interlocutores, como afirma Magalhães (2006). “Disse o seguinte: ‘o 

torcedor do Corinthians neste momento está aliado ao time. Se o Internacional espera que o 

torcedor vai jogar contra o Corinthians se de repente o time não fizer o gol logo de começo 

pode se enganar’. Por isso o Internacional tem que fazer o resultado e não pensar na crise do 

Corinthians” (repórter Glauco Pasa, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). O 

profissional utilizou a fala do jogador Gil como sua, e desta forma, tornou-se o interlocutor do 

discurso. O repórter busca na voz do agente do campo esportivo elementos que sustentem o 

seu próprio posicionamento discursivo. 

O especialista faz a mesma coisa ao utilizar o discurso do jogador Magrão em terceira 

pessoa. “No meio da semana o Magrão disse que se jogasse o Internacional com a mesma 

disposição do Corinthians vencia o jogo, mas a disposição do Corinthians é muito maior hoje 

em campo” (comentarista Davi Coimbra, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). 

O comentarista traz a fala do jogador (‘o Magrão disse’) para enunciar o que pensa acerca do 

jogo: que o time paulista está com uma disposição maior em campo. Ele se apropria do 

discurso do outro para fundamentar o seu e mostrar que tem posicionamento distinto (‘mas’). 

Os profissionais da equipe de transmissão intercalam seus discursos para embasar a 

mesma opinião a respeito de um jogador. Primeiro, o narrador afirma que o atacante Finazzi 

perdeu uma grande chance de gol, depois o repórter diz que este jogador não marca um gol há 

muito tempo e, para terminar, o especialista atribui a falta de qualidade este fato. “E já teve 

dois gols de centroavante assim dizendo, com algum otimismo, perna-de-pau” (comentarista 

Davi Coimbra, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Ele usa um termo 

característico do campo esportivo (‘perna-de-pau’) para valorar de forma negativa o jogador 

paulista. Isso tudo embasado pelos discursos anteriores produzidos pelos colegas de 

transmissão que corroboram com a sua opinião. Portanto, é a partir dessa ampla conversação 

que se institui os sentidos sobre o jogo de futebol. 

O especialista continua utilizando os discursos produzidos pelos colegas para 

fundamentar sua fala. “Esse é o lance característico do Edinho né, a falta” (comentarista Davi 

Coimbra, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Ele usa o discurso do narrador 

para dizer que o atleta fez a falta e isso é um defeito específico (‘característico do Edinho’) do 

profissional que sempre faz muitas faltas durante os jogos.  

Por sua vez, o narrador emite sua opinião com relação aos jogadores. Mesmo fazendo 

referência ao especialista e pedindo sua opinião em relação ao fato. “Fernandão de atacante 

não dá certo, não é a função dele, o ataque não funciona quando é ele” (narrador Paulo Brito, 
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Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). O narrador deixa claro que o jogador não 

serve para aquela função e que o time melhorará somente a partir do momento que Fernandão 

deixar de exercer a função de atacante. O narrador opina não só em relação ao jogador, mas 

do posicionamento do time do gaúcho, que sob sua ótica, está errado. 

Além disso, freqüentemente o narrador faz referência aos jogadores no que se refere a 

aspectos pessoais. “Se atirou o jogador Finazzi. Aí está o camisa 9, tentou dar um migué” 

(narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). O narrador deixa 

claro em seu discurso que o jogador tenta ludibriar o árbitro (‘dar migué’). Faz uma análise 

com relação à atitude do atleta, entrando em aspectos que não dizem respeito ao campo 

esportivo. 

Durante alguns momentos do jogo, a torcida paulista pedia a presença do jogador 

Lulinha no time do Corinthians, aproveitando-se disso, o especialista busca no discurso da 

torcida fundamentar sua opinião. “O Lulinha não é um pensamento mágico da torcida 

corintiana não” (comentarista Maurício Saraiva, Corinthians x Internacional, São Paulo 

13/10/2007). Novamente, percebe-se a tomada da fala de outros para se tornar o interlocutor 

do discurso. 

Uma característica importante no comentarista Davi Coimbra é a utilização de frases 

de ‘efeito’, como o termo ‘perna-de-pau’, para fazer análises a respeito dos jogadores. Estes 

recursos discursivos podem ser observados em diversos momentos, como no enunciado a 

seguir. “Esta cena aí é uma cena de trapalhões entre o Clemer e sua defesa” (comentarista 

Davi Coimbra, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007).  

Estas características podem ser observadas em outros momentos. “Clodoaldo, esse que 

saiu ele tem um probleminha aí com a bola” (comentarista Davi Coimbra, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). Em seu discurso, ele chega a ridicularizar o atleta, 

dizendo que ‘tem problema com a bola’, seu principal instrumento de trabalho. 

Pode-se observar que com a utilização de vários termos que não fazem parte do campo 

esportivo, as referências quando se trata de treinadores e jogadores, mesclam comentários de 

ordem técnica, com aspectos de valores ou ainda sob outros que não fazem parte do campo 

esportivo. 

 

4.3.4 Apenas registros: a referência à equipe de arbitragem 

 

Como explicado anteriormente, este jogo apresenta uma característica diferente dos 

demais. A equipe de transmissão não possui nenhum especialista que trate exclusivamente da 
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equipe de arbitragem. Por isso, estes profissionais são referidos em raros momentos do jogo e 

isso ocorre normalmente em jogadas corriqueiras ou simplesmente para fazer a referência de 

que o mesmo está presente. 

O narrador faz referência ao árbitro quando este participa de um lance normal de jogo. 

“Ficou pedindo a falta, mas o juiz diz que não houve nada. Sérgio da Silva Carvalho, do 

Distrito Federal” (narrador Paulo Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). 

Contudo, esta referência busca também demarcar o local de origem do árbitro, já que o 

narrador faz questão de informar que o mesmo é do Distrito Federal. Neste trecho o narrador 

traz uma informação fora do contexto em seu discurso, como já referido por Maingueneau 

(2001). 

O árbitro é lembrado novamente como sendo um principiante, pois praticamente não 

tinha expressão nenhuma no cenário nacional. “Sérgio da Silva Carvalho do Distrito Federal. 

São vários árbitros de todo o Brasil recebendo ali uma oportunidade da CBF” (narrador Paulo 

Brito, Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Através do seu discurso, o 

narrador busca mostrar que o árbitro está tendo uma grande oportunidade de estar apitando 

um jogo deste nível, dando ênfase à importância do jogo e valorando de forma negativa o 

árbitro. 

O especialista, por sua vez, lembra que apesar da pouca experiência da arbitragem, ele 

tem crédito, pois atuou por diversas vezes no campeonato. “Esse árbitro aí é o terceiro árbitro 

que mais apitou no campeonato brasileiro” (comentarista Davi Coimbra, Corinthians x 

Internacional, São Paulo 13/10/2007). O especialista faz uma ressalva do discurso do narrador 

dizendo que o árbitro é um dos mais requisitados para apitar jogos neste campeonato. 

O comentarista Maurício Saraiva é mais comedido quando trata da equipe de 

arbitragem. Por ser um especialista no que diz respeito a aspectos táticos e técnicos dos times 

e dos treinadores, ele comenta, mas não questiona a atuação dos árbitros. “Mas, é preciso 

confiar no bandeira que está na mesma linha que o Finazzi” (comentarista Maurício Saraiva, 

Corinthians x Internacional, São Paulo 13/10/2007). Apesar de ter o recurso da câmera, o 

especialista busca não polemizar. 

As referências com relação à equipe de arbitragem ficam restringidas somente a 

registros sobre a atuação dos mesmos porque nenhum dos integrantes da equipe de 

transmissão é perito na área. Nessa transmissão, os profissionais não questionam atitudes dos 

árbitros porque não são especialistas para tratar do assunto. 
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5 Conclusão 

 

É evidente que as diferenças entre as equipes de transmissão quando tratam com times 

de seu estado e outros é muito grande. A característica de cada profissional influencia bastante 

neste processo, que valora e enuncia de forma distinta os times. Entre os jogos existem muitas 

características comuns na maneira de enunciar jogadores, treinadores, times, árbitros e à 

própria equipe, contudo, algumas diferenças saltam aos olhos. 

No primeiro jogo analisado, entre Grêmio e Flamengo, as diferenças na maneira de 

enunciar são mais evidentes quando se trata do comentarista Valter Casagrande. A todo o 

momento ele busca recursos discursivos no seu contexto particular (ex-jogador do 

Corinthians) para equiparar as equipes e aumentar as chances do time do Flamengo. O 

narrador do primeiro jogo, por não fazer parte do eixo Rio/São Paulo, mantém uma coerência 

na forma de enunciar e valorar os times, o restante da equipe de transmissão segue nesta 

mesma máxima. Contudo, os discursos produzidos denotam claramente o lugar de origem de 

cada um. 

Neste jogo, notou-se que muitos comentários foram tecidos sobre aspectos que não 

tinham relação nenhuma com o jogo, como a atuação de um atacante do Fluminense, ou até 

mesmo a situação complicada que vivia o Corinthians no campeonato. Em muitos momentos 

estes comentários paralelos foram destaque da transmissão, deixando o jogo principal em 

segundo plano.  

Outra característica importante é que a maioria das referências feitas a jogadores, 

técnicos e arbitragem transcendiam a aspectos técnicos e táticos. A análise era feita, na 

maioria das vezes, em relação ao passado destas pessoas, de outros trabalhos e análise de 

aspectos pessoais. 

No segundo jogo analisado, entre Corinthians e Internacional, os discursos produzidos 

denotavam claramente o lugar de origem dos componentes da equipe de transmissão. Essa 

talvez seja a característica mais marcante deste jogo, pois os integrantes, praticamente todos 

gaúchos, tendiam a analisar de forma mais amena o time gaúcho envolvido, do que o time 

paulista. 

Porém, neste jogo, a equipe de transmissão procurou fazer uma análise sempre 

baseada em aspectos técnicos. Dificilmente um jogador era referido com base no seu passado 

ou por seus valores pessoais. Às vezes, as análises eram ríspidas e transcendiam o campo 

esportivo e midiático, mas o embasamento técnico sempre esteve presente. 
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O bairrismo é outro aspecto presente nas referências e nos discursos produzidos pela 

equipe de transmissão. Destaque para a equipe gaúcha, que se mostra muito mais ‘bairrista’ se 

comparada à paulista/carioca. Contudo, este bairrismo se transforma em valoração negativa, 

no momento em que o time gaúcho começa a encontrar dificuldades no jogo. Ao mesmo 

tempo que defende, a equipe também critica, quando necessário. 

O destaque para as formas diferentes de valoração vai para o narrador Paulo Brito. 

Este profissional apresenta marcas discursivas muito fortes, que o diferenciam dos demais 

profissionais. Além disso, utilizava em seus discursos termos que deixavam claro seu local de 

origem e, valorava, normalmente de forma negativa, o time paulista. As valorações negativas 

também atingiam o time gaúcho, mas com uma intensidade menor e sempre com uma ressalva 

de perspectiva de melhora. 

Com base na análise realizada, constatam-se diferenças de valoração e referência 

quando jogam times gaúchos contra paulistas/cariocas. E isso ocorre de mão dupla, pois tanto 

os times gaúchos são valorados de forma positiva quanto um time de Rio de Janeiro e de São 

Paulo. O que determina isso, na maioria das vezes, é o local de origem do profissional que 

está fazendo esta referência. 

Resumindo, quando um time do Rio Grande do Sul joga contra um time de Rio de 

Janeiro ou São Paulo e a equipe de transmissão faz parte do eixo Rio/São Paulo, normalmente 

as maneiras de valoração tendem a beneficiar sempre os times do eixo, os “grandes times”. 

Ao passo que, quando o confronto se der sob a ótica de profissionais que trabalham no Rio 

Grande do Sul, as valorações invertem, sendo mais positivas para os gaúchos do que para 

paulistas/cariocas. 

Uma ressalva que se faz é com relação às transmissões. Como já citado anteriormente, 

quando os jogos envolvem os “grandes times”, normalmente, a equipe de transmissão é 

formada por profissionais que trabalham no centro do país. Um gaúcho, mineiro, paranaense, 

catarinense, faz o trabalho de reportagem para o time de sua região. E, como constatado na 

análise, normalmente as valorações são distintas. 

Talvez por isso, se ouça muito falar nas rodas de conversa, entre admiradores de 

futebol e até mesmo entre profissionais da mídia esportiva, que o centro do país tem uma 

visão, que na maioria das vezes, é errada com relação aos times fora do eixo Rio/São Paulo. 

Qualquer jogo que envolve times do centro do país tem uma repercussão muito grande e, na 

maioria das vezes, os profissionais da equipe de transmissão têm um conhecimento maior 

sobre os times do eixo. 



 66

Na maioria dos jogos que são transmitidos em âmbito nacional, percebe-se uma 

valoração diferenciada e sempre ‘pendendo’ para os times do eixo Rio/São Paulo, que estão 

envolvidos na partida, em detrimento aos times que estão nos outros estados. A situação só se 

inverte em raras exceções, que os profissionais de fora do eixo comandam a transmissão. 

Percebe-se que a transmissão não é puramente esportiva. Os componentes da equipe 

de transmissão se valem de discursos de outros campos para validar os seus. Em alguns 

momentos, os discursos produzidos que não dizem respeito ao campo esportivo, ocupam um 

espaço até maior do que o assunto principal. Por se tratar de profissionais oriundos do campo 

midiático, os discursos acerca deste campo são os que mais ‘disputam’ espaço com os 

esportivos. 

A disputa se dá não somente no campo de jogo, mas também no campo midiático. 

Percebe-se uma certa ‘disputa’ entre os repórteres de campo, pois quando um traz uma 

informação, logo depois o outro entra em cena. Parece uma espécie de afirmação, onde todos 

precisam mostrar que estão ali, trabalhando e desempenhando bem sua atividade. Portanto, a 

disputa não é restrita a equipes, torcida, já que a própria mídia por meio de seus agentes 

disputa espaço, visibilidade e, ainda, legitimidade de seus próprios discursos.  

A enunciação é parte intrínseca e fundamental nas transmissões esportivas. O esporte 

só existe na medida em que é enunciado a partir dessas várias estratégias discursivas pela 

mídia. Outro aspecto relevante é que, muitas vezes, a midiatização perpassa a prática 

esportiva. Os jogos só acontecem à medida em que serão midiatizados e parece existir toda 

uma organização previamente pensada para que seja desta forma. 

Para chegar a estas definições era necessário primeiramente definir o objeto de estudo 

e fazer as gravações deste. Foram gravadas diversas transmissões com equipes diferentes. 

Para chegar à definição de quais seriam utilizados, foi preciso levar em conta aspectos como: 

quais times estavam envolvidos e quais profissionais trabalhariam na transmissão. Feito isso, 

optou-se por analisar a transmissão de Grêmio x Flamengo (um integrante da dupla contra o 

time carioca com a maior torcida) e Corinthians x Internacional (o outro integrante da dupla, 

contra o time paulista com maior torcida). Os integrantes da equipe de transmissão foram 

fundamentais para a definição do corpus de pesquisa. 

Para construir o referencial teórico, dois aspectos foram fundamentais: definição de 

esporte e a importância deste para a sociedade e conceitos de mídia e como esta se relaciona 

com o esporte via processos de midiatização. Depois destas definições, era preciso escolher os 

autores que trabalhassem com o tema e que mais se aproximassem com o trabalho realizado. 
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Inicialmente, já estava definido que a análise seria feita a partir da análise de discurso. 

Escolheu-se analisar as referências nos discursos produzidos pelas equipes de transmissão e 

analisados aspectos como: valoração, enunciação e formas de referimento. 

Com o estudo, conseguiu-se estabelecer uma relação entre as transmissões e as 

diferentes formas de enunciação e valoração entre os “grandes times” e a dupla Gre-Nal 

através de uma leitura singular dos discursos produzidos pelas equipes.  

A partir da pesquisa, poderão ser feitos outros estudos sobre o tema e aprofundar mais 

aspectos sobre essas diferenças de valoração e também como é realizado a narração, 

comentários e reportagem, a partir da análise de seus discursos. 

Sabe-se que outros aspectos poderiam ser analisados com uma análise mais 

aprofundada em um corpus de pesquisa menos extenso. Exemplo disso seria formular 

questionamentos sobre aspectos que transcendem ao modo referencial. 
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