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RESUMO 

O estudo em questão consistiu em realizar uma análise comparativa dos comentários efetuados 

pelo ex-jogador de futebol Juliano Belleti e pelo jornalista graduado Lédio Carmona durante o 

jogo Brasil contra Alemanha, válido pela Copa do Mundo de 2014. O real interesse do trabalho 

foi investigar se os comentaristas de futebol graduados em jornalismo desenvolvem análises com 

mais profundidade do que os ex-jogadores, agora comentaristas, mesmo em uma situação tão 

emblemática, uma derrota histórica da seleção brasileira. Identificamos e diferenciamos os 

comentários de cada comentarista, verificamos abordagens teóricas, analisamos de que maneira 

os comentários se diferenciam, quais são as investidas de cada comentarista e qual a relevância 

de cada um para o futebol. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comentários futebolísticos; Futebol; Jornalismo esportivo. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Este estudo versa sobre uma análise comparativa de conteúdo dos comentários 

futebolísticos feitos pelo comentarista formado em jornalismo Lédio Carmona e do comentarista 

e ex-jogador de futebol Juliano Belleti em um jogo válido pela Copa do Mundo de 2014.  

Tendo em vista o expressivo aumento do número de comentaristas ex-jogadores de 

futebol, muitas vezes substituindo jornalistas formados, em transmissões de jogos e programas de 

televisão, justificamos este estudo da comparação de comentários realizados por comentaristas 

graduados em jornalismo, neste caso o jornalista Lédio Carmona e de comentários realizados por 

ex-jogadores de futebol, neste caso Juliano Belleti, afim de chegarmos a uma conclusão plausível 

sobre qual o perfil de cada comentarista em uma transmissão e qual deles tem um papel mais 

importante.  

Escolhemos a partida entre Brasil e Alemanha válido pela semifinal da Copa do Mundo 

de 2014, que foi um jogo atípico, vide o resultado da partida, para que desta forma possamos 

analisar e comparar os termos usados por cada um, o embasamento agregado e exemplificado em 

cada comentário mesmo em situações que fujam da normalidade de um jogo de futebol. Assim 

tendo por objetivo definir com exemplos as características e credibilidade de cada um. 

Foram comparados os termos usados e o posicionamento de cada comentarista em cada 

comentário, em cada lance, esquematizando assim um paralelo entre os objetos analisados e 

comparados, a fim de traçarmos um perfil de cada comentador e como eles analisam a 

transmissão da partida. 

Para o desenvolvimento deste estudo, problematizamos: Como os comentaristas de 

futebol, o graduado em jornalismo e o ex-jogador, desenvolvem suas análises futebolísticas? 

Foi analisado qual dos dois comentaristas aprofunda mais os comentários sobre esquemas 

táticos, qual deles fala mais sobre estatísticas de jogo, sobre a história do futebol e com que 

naturalidade participa da transmissão sem atrapalhar o narrador e os momentos mais 

emocionantes da partida. 

A discórdia gerada sobre muitos comentários e comentaristas brasileiros nos esportes, 

principalmente no futebol, sempre foi uma questão que por variadas vezes geraram dúvidas em 

torno do que cada comentário ou comentarista baseava suas ideias dando veracidade ao assunto. 
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Mesmo sabendo que para a função de comentarista, nunca houve a necessidade de uma 

formação acadêmica, pois são considerados comentários de autoridades, a não obrigatoriedade de 

uma graduação em jornalismo, para exercer uma atividade dentro da mídia, nos faz pensar se ela 

é necessária ou não e cria a dúvida se realmente aqueles não graduados possuem conhecimento 

em comunicação para que assim consigam passar para os telespectadores o que realmente o 

assunto trata e se estariam eles preparados para utilizar os meios de comunicação em massa que 

influenciam o público e torcedores em assuntos futebolísticos.  

Os comentários realizados por ex-jogadores de futebol são discursos de autoridade e 

geralmente refletem as suas experiências dentro de campo, pois já praticaram o esporte. É 

interessante analisar essa questão e investigar se a prática do esporte os torna tão conhecedores a 

ponto de se tornarem bons comentaristas. 

Dines (2009) comenta que em pouco tempo, com a ajuda de uma conspiração e de 

manipulação judicial, conseguiram acabar com uma profissão e com sua história. A não 

obrigatoriedade levanta questões do bom uso do espaço da mídia tendo em vista que os 

comentários feitos em meio a jogos ou em programas esportivos de televisão influenciam muitas 

vezes as atitudes dos telespectadores e torcedores, por isso também se faz necessária também à 

imparcialidade nos comentários, em relação ao futebol, para que uma análise de algum jogo ou 

lance da partida seja tratado da mesma forma. 

Sabendo que ex-jogadores passaram parte de suas vidas dentro de algum clube de futebol 

ou até mesmo defendendo as cores da sua seleção, possivelmente seja mais difícil manter a 

imparcialidade fazendo comentários sobre seus ex-colegas de trabalho ou até mesmo seus antigos 

rivais. 

Faria (2012) fala que desde que a bola tornou-se a estrela da televisão, ela tem sido 

acompanhada por comentaristas e narradores que não só ajudam a contar suas histórias, mas que 

transformaram sua jornada em momentos inesquecíveis, influenciando no nosso dia-a-dia. 

Por outro lado, os jornalistas comentaristas, em na sua maioria, não tiveram uma vida 

dentro dos campos de futebol, exercendo a função de jogador. Essa falta de experiência dentro de 

campo pode trazer mais imparcialidade nos comentários e assim sendo mais sensatos em seus 

comentários. Eles utilizam dados teóricos baseados no que está sendo assistido dentro de campo, 

durante a partida para elaborarem seus comentários. 



8 
 

O tema torna-se mais relevante na medida em que os ex-jogadores de futebol, sem 

formação acadêmica, estão tomando o espaço que antes era dos jornalistas. A Rede Globo usou 

apenas ex-jogadores de futebol, com passagens pela seleção brasileira, como comentaristas nos 

jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2014. 

Após assistir e gravar o jogo, foi feita a análise dos comentários verificando os exemplos 

e técnicas que os comentaristas usaram para falar sobre futebol, se falam sobre tática e filosofam 

sobre o assunto, investigando assim quem tem um maior embasamento sobre o assunto e que 

relevância terá para o esporte. 

Este estudo se divide em três etapas: a primeira delas visa analisar e comparar as 

menções, qualificações e expressões de cada comentarista, fazendo uma identidade para cada 

comentarista, a fim de apontar seus vícios e manias de fala.  

A segunda etapa tem por objetivo trazer à tona todos os comentários em que eles citam 

esquemas táticos do jogo, quando falam sobre o esquema que não deu certo, como poderia ser 

arrumado durante a partida e quais as soluções práticas de cada time para melhorar o desempenho 

do time no jogo. 

A terceira parte da análise visa analisar de que maneira a experiência pessoal e 

profissional de cada um ajuda a ter uma análise mais profunda no jogo, se a experiência prática 

do jogador e a teórica do jornalista auxiliam a tornar a transmissão do jogo mais interessante e 

suas análises mais conclusivas. 
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2. UMA BREVE HISTÓRIA DO ESPORTE BRETÃO 

 

Falar sobre a origem do futebol no mundo é de fato problemático. Alguns dos nossos 

autores, como Bill Murray(2010), acreditam que o futebol surgiu de uma maneira mais 

rudimentar, na China antiga, 3.000 A.C onde os militares chineses praticavam um treino pós-

guerra, que dividia os soldados em duas equipes que tinha como objetivo chutar as cabeças dos 

soldados inimigos. Já no Japão antigo, foi criado um esporte chamado Kemari, que era jogado 

com uma bola feita de fibras de bambu e não permitiam o contato físico entre os jogadores. 

Já o Calcio, esporte que surgiu na Itália em 1530, na cidade de Florença, talvez seja o 

grande primeiro passo do futebol para os dias de hoje. O jogo era disputado por duas equipes, 

cada uma com 27 jogadores uniformizados, uma equipe de branco e uma equipe de verde. 

 

O objetivo do jogo era colocar a bola na barraca adversária, construída sobre a linha de 

meta de cada campo. Foi permitido o uso das mãos e dos pés, tornando a disputa árdua e 

violenta durante algumas horas. Estava oficialmente lançado o “Cálcio”, que prosperou 

na Florença renascentista do Médici (séculos XV e XVIII). (VOSER, GUIMARÃES e 

RIBEIRO, 2010, p. 20) 

 

Outro tipo de prática futebolística se desenvolveu na Inglaterra por volta do século XVII. 

Na Inglaterra o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado. A bola era de couro e enchida 

com ar. O campo deveria medir entre 120 por 180 metros e nas duas pontas deveriam ser 

instalados dois arcos retangulares, chamados de gol. Com regras simples e organizadas o futebol 

começou a ser jogado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Em 1848, em Cambridge, foi 

estabelecido um único código de regras para a prática do futebol.  

 

Desde 1863 até as duas décadas seguintes, o futebol era organizado e disputado pelos 

rapazes dos internatos, mas depois enfrentou tanto as incursões causadas pela nova 

prosperidade do Norte do país, como o afluxo de jogadores originários da classe 

operária. No fim da decada de 1860 e começo da seguinte, os dirigentes da FA de 

Londres, que antes controlavam alguns poucos times da cidade, estenderam seu domínio 

à maioria dos times ingleses e fizeram acordos com outros países do Reino Unido. 

(MURRAY, 2010, p. 24) 

 

Em 1871 apareceu a figura do guarda-rede (goleiro), o único que poderia pegar a bola 

com as mãos e tinha como principal objetivo evitar o que adversário marcasse gol. Em 1875, 
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estabeleceu-se a regra do tempo, que deveria ser de 90 minutos e em 1891, surgiu a regra do 

pênalti, para punir a falta dentro da área. Em 1907 foi estipulada a regra do impedimento.  

 

2.1 O FUTEBOL NO BRASIL 

 

A historiografia tradicional sobre o futebol do Brasil indica o ano de 1894, através do 

paulista Charles Miller, que ao trazer um par de chuteiras, um livro de regras da Inglaterra, onde 

havia estudado, duas bolas e uma bomba para enchê-las, acabou tornando-se o pai do futebol no 

país. 

Esta definição não é unânime, pois este esporte se desenvolveu de forma diversa no sul do 

país, na Bahia e na capital Federal, o Rio de Janeiro, que tem como “pai do esporte bretão” Oscar 

Cox, fundador do Fluminense Futebol Clube. As obras de Marcus Guterman, O futebol explica o 

Brasil e Hilario Franco Junior, A dança dos Deuses, apresentam importantes contribuições 

sociológicas e históricas sobre a fundação do futebol no Brasil e as conjunturas político-

econômicas que permitiram a consagração deste esporte na cultura brasileira. 

O futebol no Brasil começou a ser praticado pelos funcionários ingleses das empresas 

ferroviárias que moravam no Brasil no início do século XX e por jovens de classe alta que 

tiveram a oportunidade de estudar na Europa. O futebol era exclusividade da classe dominante e 

era proibida a participação de membros da classe baixa, em sua maioria, negros e mulatos. 

O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro a permitir a participação de jogadores 

negros e mulatos em seu time de futebol, servindo assim para consolidar de vez a popularização e 

disseminação do futebol pelo Brasil. 

 

2.2 OS PRIMÓRDIOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA 

 

Somente em 1914 o país mais vitorioso da história do futebol começou a sua trajetória 

montando a sua primeira seleção para um jogo oficial onde reuniu jogadores de clubes paulistas e 

cariocas para enfrentar e vencer o Exercer City, por 2 a 0, no estádio das Laranjeiras, no Rio de 

Janeiro. 

Mas somente na noite do dia 18 de julho de 1916 foi definida a criação do CBD 

(Confederação brasileira de desportos), que hoje é a CBF (Confederação brasileira de futebol), 
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em uma reunião realizada na casa de Lauro Muller, que na época era ministro das relações 

exteriores e então havia decidido assumir o papel de mediador entre os grupos litigantes. 

 

Mesmo lidando com interlocutores que já haviam passado por um longo processo de 

desgaste mútuo, Muller sabia que, por compromissos internacionais que deveriam ser 

cumpridos, um rápido acordo precisava ser obtido naquele encontro. Já era madrugada 

do dia 19, quando o consenso se estabeleceu. Um memorando de intenções foi redigido e 

assinado pelo ministro e pelos outros três negociados. Por direta intermediação do 

Itamaraty, foram assim assentadas as bases para unificação do comando do futebol no 

Brasil. Estava criada a Confederação Brasileira de Desportos. (SARMENTO, 2013, 

p.11) 

 

 No dia 17 de dezembro de 1916 foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol, 

que em 1917 organizou e realizou o II Campeonato Sul-americano de Futebol, no Uruguai, 

quando a nossa seleção disputou três jogos, perdendo os dois primeiros para Uruguai e Argentina, 

ganhando apenas o terceiro e ultimo jogo, contra a seleção chilena. A campanha brasileira 

também foi marcada por desentendimento entre jogadores cariocas e paulistas pela escolha do 

capitão. 

 

Ao chegar ao Rio, Mario Pollo, dirigente da LMEA e membro da delegação brasileira, 

apresentaria um relatório com uma recomendação de modernização da estrutura do 

futebol de competição. Para ele, nenhuma equipe brasileira teria condições de ser bem-

sucedida internacionalmente se não tivesse um sistema de preparação e um técnico 

(trainer) que pudesse orientar os jogadores. (SARMENTO, 2013, p. 27) 

 

Em 1920, após a renúncia de alguns membros do CBD, o deputado José Eduardo de 

Macedo Soares assumiu a presidência em 1921. Após não conseguir colocar seu plano de gestão 

em desenvolvimento, acabou renunciando apenas oito meses depois. 

 O ano de 1930 começou com muita expectativa para a CDB, já que duas competições 

importantes estavam por vir, o Campeonato Brasileiro de Seleções estaduais e o primeiro 

Campeonato Mundial de Futebol. O debate sobre a profissionalização do futebol, tendo em vista 

os seus lucros, gerava desconforto entre os dirigentes das associações paulistas de futebol e a 

diretoria da confederação. 

 O Brasil foi eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Mundial. Essa época 

também foi marcada por jogadores paulistas se transferirem para o futebol Italiano, tendo em 

vista que os atletas dos clubes brasileiros não tinham vínculos contratuais aos seus clubes aqui no 
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Brasil. A CBD era contra a profissionalização do futebol. Em 1933 foi fundada a federação 

Brasileira de Futebol, que profissionalizava o esporte.  

Em 1946, após parecer favorável de Jules Rimet, seria a vez de o Brasil sediar a Copa do 

Mundo de futebol. 

No dia 1 de julho de 1946, os representantes das nações filiadas à FIFA reunidos em 

Luxemburgo aprovaram por unanimidade a designação do Brasil como anfitriã da IV 

Copa do Mundo e fixaram o ano de 1949 para a sua realização. Foi também estabelecido 

um cronograma de eventos que precederiam a Copa. Em 1947, em Paris, os 

representantes brasileiros deveriam expor os planos para a organização do torneio, que 

incluíam a construção de um novo estádio no Rio de Janeiro. (SARMENTO, 2013, P84). 

   

Em 1948, realizou-se um novo congresso da FIFA, onde seus representantes concordaram 

com a mudança do mundial para o ano de 1950. 

 

2.3 A “TRAGÉDIA” DE 1950 

 

Antes de virarmos o país do futebol, uma Copa do Mundo marcou a seleção canarinho, 

não pela sua conquista e sim pela “tragédia” que ninguém esperava que fosse possível acontecer. 

No dia 16 de julho de 1950, na primeira Copa do Mundo disputada no Brasil, nossa seleção, após 

fazer uma campanha de campeã, com vitórias marcantes sobre a Suécia por 7 a 1, a forte seleção 

da Iugoslávia por 2 a 0 e Espanha por 6 a 1, acabou derrotada na final, em casa, de virada pela 

seleção uruguaia por 2 a 1. 

Os brasileiros não acreditavam que o futebol praticado por sua seleção poderia ser 

derrotado em seu território nacional, no novo e maior estádio da época, o Maracanã. Essa derrota 

marcou o futebol como uma tragédia. 

 

Naquele célebre 16 de julho, diante de cerca de 200 mil espectadores no estádio e de 

milhões de ouvintes em todo o país, a seleção brasileira perdeu por 2 a 1, no que ficou 

conhecido como a Tragédia do Maracanã. Bandeiras enroladas, lágrimas nos olhos, 

comércio fechado, ruas desertas, mortes provocadas pela tristeza. Unidos em torno da 

dor, os brasileiros procuravam respostas para a derrota de todas as derrotas. (FRANCO 

JUNIOR, 2007. P.90). 

 

O Brasil sagraria se campeão até mesmo com um empate, mas a derrota por 2 a 1 para o 

Uruguai, dentro de casa, marcou o futebol brasileiro por décadas, a “tragédia” havia sido 

instalada. 
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2.4 AS CONQUISTAS 

 

Apesar de derrotas como a de 1950 e de 2014, a seleção brasileira ainda é a equipe mais 

bem-sucedida da história do futebol mundial. Ela é a recordista em campeonatos mundiais com 

cinco títulos, conquistas obtidas em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Também é a única seleção 

que participou de todas as Copas do Mundo. Possui o maior número de títulos como campeão da 

Copa das Confederações, com quatro conquistas. Foi oito vezes campeã da Copa América e o Rei 

do Futebol é brasileiro e atende pelo nome de Pelé. 

O desenvolvimento do esporte e as conquistas de títulos começaram após a “tragédia” de 

1950 e a derrota na Suíça, para a Hungria, na Copa do Mundo de 1954. O futebol brasileiro 

passaria por algumas mudanças para que alcançasse o sucesso em 1958, na Suécia. O então 

técnico da seleção, Vicente Feola, impôs regras restritas para toda a equipe durante a copa, os 

jogadores não poderiam fumar trajando o uniforme da seleção e usar chapéu, entre outras regras. 

Foi também a primeira equipe a levar consigo um psicólogo que trabalharia com os jogadores 

durante a Copa do Mundo. Foram campeões mundiais pela primeira vez em 1958. 

 

Quando, na tarde de 29 de junho de 1958, ao atender o apelo de jornalistas que não 

conseguiam um bom angulo para fazer suas fotos, Hideraldo Luis Bellini ergueu a Taça 

Jules Rimet sobre a cabeça, um sentido simbólico superior permeou aquele gesto. Mais 

que a conquista esportiva, iniciava-se ali a disseminação do discurso da redenção da raça 

brasileira. A aposta da CBD na condução de um processo exaustivo de preparação física 

e emocional dos jogadores havia produzido campeões mundiais. (SARMENTO, 2013, p. 

114). 

 

 Após a conquista, a seleção brasileira seria reconhecida até pelos seus adversários como a 

melhor do mundo e o Brasil como o país do futebol. Depois da conquista de 1958, veio o 

bicampeonato em 1962, no Chile, embalado pela conquista de 1958 e com Garrincha em grande 

fase. Em 1966, após a preparação da equipe ter sofrido influências políticas, pois todos os 

grandes clubes brasileiros queriam seus jogadores na seleção, para lhes dar mais exposição, o 

Brasil acabou sendo eliminado ainda na primeira fase da Copa, que foi motivo de frustração para 

todos os brasileiros e enalteceu o futebol europeu no cenário mundial. 

 Logo em seguida, veio a conquista em 1970 que marcou a supremacia brasileira no 

futebol mundial, que mandou para casa seus temidos adversários europeus e levou embora para a 

casa a primeira taça da Copa do Mundo, Jules Rimet, confeccionada em ouro maciço, fez o 
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delírio de toda a nação que agora pela TV, pode acompanhar o exímio futebol brasileiro no 

México. 

 

Desde 66 que nossos entendidos punham nas nuvens o futebol europeu e, em especial o 

inglês. Os nossos adversários tinham uma esmagadora superioridade física, tática e 

técnica. A velocidade europeia era exaltada como a musa do futebol moderno. Mas 

enquanto os outros só tinham virtudes, os nossos só tinham defeitos. Todavia ninguém 

contava com o homem brasileiro. (...) Para assumir a sua verdadeira dimensão, o escrete 

precisava ser mordido pelas vaias. Foi toda uma maravilhosa ressurreição. (...) no 

México, verificamos que as vacas premiadas, de fitinha e medalha no pescoço, éramos 

nós. Por fim, quando entravamos em campo, já a bola nos reconhecia e vinha lamber-nos 

as botas como uma cadelinha amestrada. Pelé, maravilhosamente negro, poderia erguer o 

geto, gritando. “Deus deu-me sangue de Otelo para ter ciúmes da minha pátria”. E assim, 

brancos ou pretos, somos 90 milhões de otelos incendiados de ciúme pela pátria. 

(RODRIGUES FILHO, 1994, p. 160). 

 

Após este título, o Brasil tornou-se de vez o país do futebol. Alguns anos depois em um 

fato histórico, o brasileiro Pelé ficaria marcado por ser o primeiro jogador de futebol a marcar 

1.000 gols. Apesar do ótimo time e da ótima campanha de 1982, a seleção brasileira viveu um 

jejum de 24 anos em Copas do Mundo. Voltou a conquistar a Copa do Mundo somente em 1994, 

nos Estados Unidos. A seleção, comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira consagrou o 

centroavante Romário como craque, Taffarel como um dos melhores goleiros do mundo e o 

capitão Dunga como grande líder.  

Em 1998, com o “super-craque” da mídia e do futebol Ronaldinho (Ronaldo Nazário), 

mais Bebeto, Rivaldo, Denílson, o Brasil tinha um time muito técnico e de muita velocidade que 

os levou até a final, mas foi derrotado pela seleção francesa, equipe sede do mundial, ao perder 

por 3 a 0. 

Em 2002, no comando do gaúcho Luiz Felipe Scolari, o Brasil conquistou o seu quinto 

título em Copas do Mundo, com uma campanha irrepreensível de sete vitórias em sete jogos, 

Scolari mostrou ao mundo um novo sistema de jogo que atuava com três zagueiros e apenas um 

atacante fixo. 
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2.5 A COPA DE 2014 

 

A Copa das Confederações de 2013, que antecedeu a Copa do Mundo de 2014, também 

realizada no Brasil, aconteceu em meio a protestos de grande parte da sociedade, que pediram 

investimentos em saúde e educação ao invés de elevados valores pagos em novos estádios, em 

aeroportos e rodovias. Na Copa de 2014 este ambiente hostil foi controlado, aconteceram alguns 

protestos, mas com menos frequência. Alguns setores da mídia tentaram fazer com que a 

população brasileira entendesse que Copa do Mundo seria um legado, algo que iria trazer 

melhorias em aeroportos e mobilidade urbana para melhorar a vida de todos brasileiros. 

Após a derrota para a seleção da Alemanha, por 7 a 1, em casa, na semifinal da Copa do 

Mundo, em mais uma “tragédia” da seleção brasileira, abafaram todos aqueles outros problemas 

que a Copa trouxe. 

Após a “tragédia”, todos os envolvidos na derrota e apreciadores do futebol tentaram 

achar uma explicação plausível para o que aconteceu com a seleção brasileira dentro de campo. 7 

a 1 foi um resultado que nem os mais céticos dos brasileiros e os mais fanáticos dos alemães 

poderiam prever. O comentarista Lédio Carmona acredita que faltou experiência e liderança ao 

grupo. 

 

Faltou um pouco mais de liderança dentro de campo, alguém como o Didi em 1958, que 

pegou a bola dentro do gol, quando a Suécia abriu o placar, levou ao meio campo e 

disse: "Vamos jogar, vamos recomeçar". Acho que faltou autoridade, não autoridade 

técnica ou tática, transcende o 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2. A derrota é muito mais profunda e 

passa também pela falta de liderança dentro de campo (CARMONA, 2014, online). 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento sobre o jogo, o comentarista Juliano Belleti, que 

comentou ao lado de Lédio e que foi campeão do Mundo em 2002, como jogador, compactua 

com a opinião de seu colega e fala também sobre a falta de liderança no grupo. 

 

Em minha opinião, na hora do 1 a 0, do 2 a 0, faltou experiência. Faltou o líder, para 

nessa hora, tentar levantar a moral dos jogadores, naquele momento de enfrentar um 

adversário que, no boxe, está te dando um monte de soco e você não consegue achar um 

lugar para fugir. A Seleção é muito jovem e sentiu isso na hora do jogo. (BELLETI, 

2014, online). 
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Muitos comentaristas, como Lédio Carmona (2014), consideraram que esta derrota 

superou a “tragédia” de 1950, “O Maracanaço”, já que desta vez, além de saírem derrotados, os 

jogadores brasileiros saíram humilhados de dentro do campo de futebol. 
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3 TEORIAS E MÍDIA 

 

 Atualmente a mídia acompanha e promove o futebol diariamente. Além dos jogos, 

programas esportivos e mesas de debate, os noticiários, em sua maioria, deixam um espaço para  

o futebol em sua programação. 

 

3.1 O FUTEBOL NA MÍDIA 

 

No final do século XIX, a imprensa brasileira passava por uma fase de modernização e 

começava a abrir espaço para os mais variados assuntos, dentre eles, o esporte. O futebol tornou-

se o mais importante assunto no esporte no século XX e em pouco tempo já se tornava um dos 

principais temas dos jornais. 

 

As páginas dos jornais não se destinam apenas à política e à literatura, 

mas abrem espaço agora para as entrevistas e reportagens ao estilo 

europeu e americano, o noticiário esportivo e a crônica (TRAVANCAS, 

1993. p. 19). 

  

O jornalismo esportivo começou no Brasil com muitas dificuldades, pois sempre houve 

muito preconceito das redações dos jornais e era considerada por muitos como uma área inferior 

às demais. O jornalista e escritor literário Afonso Henrique de Lima Barreto, conhecido como 

Lima Barreto, que viveu de 1881 até 1922, tecia fortes comentários sobre o futebol. Ele 

acreditava que o futebol era violento e fazia mal para a sociedade. Segundo o escritor, o futebol 

era uma escola de violência e brutalidade, que não deveria merecer nenhuma proteção dos 

poderes públicos, a menos que estes quisessem ensinar o assassinato. 

O futebol daquela época exigia muito contato físico, a força usada em todas as disputas de 

bola, por muitas vezes, tornava a partida violenta. O escritor também culpava o futebol por 

aumentar a rivalidade entre os bairros, e que as torcidas rivais ganhavam do futebol, mais um 

motivo para aumentar a tensão, devido ao calor das partidas e a maneira como eram discutidas 

em cafés, bares e confeitarias da cidade moderna. Conforme Barreto (1921), “O futebol tem 

conseguido, graças a apostas belicosas e rancorosas, estabelecer não só a rivalidade entre vários 

bairros da cidade, mas também o dissídio entre as divisões políticas do Brasil”. 
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 Essas discriminações existem até hoje. Segundo o jornalista Paulo Vinicius Coelho 

(2009), no passado o esporte mais querido da nação não era o futebol. O primeiro esporte popular 

do nosso país foi o remo. Os clubes do Rio de Janeiro e com grande destaque no cenário 

nacional, como Botafogo, Flamengo e Vasco surgiram primeiramente como clubes de regatas. 

Quando o futebol se espalhou pela cidade, foi rapidamente aprovado pelos brasileiros. Desde 

então, o futebol começou a ter um papel cada vez mais influente no jornalismo. 

O futebol tornou-se importante em todos os meios de comunicação e com esta grife 

surgiam os questionamentos sobre quem estava realmente apto a falar sobre o assunto e entrou 

em pauta a obrigatoriedade da formação em jornalismo para comentários esportivos, que já foi 

debatida por vários autores em vários sentidos. 

A referência deste trabalho é abranger ideias de variados autores questionando a 

necessidade ou não dessa formação para tais comentários e comentaristas do futebol no Brasil, 

mesmo sabendo que nunca existiu uma restrição na mídia para comentaristas, pois se trata de um 

comentário de autoridade. 

Dines (2009) discute a obrigatoriedade da formação em jornalismo para exercer a função 

de jornalista. Nos comentários esportivos sobre futebol no Brasil podemos ver uma divisão entre 

comentaristas formados em jornalismo e comentaristas ex-jogadores de futebol na maioria sem 

uma formação acadêmica na área de jornalismo. Possivelmente, os jornalistas estejam mais aptos 

a tecer comentários com mais imparcialidade sobre futebol. Em tese, não detêm amor ou 

fanatismo por qualquer clube de futebol. 

A tentativa da imparcialidade nos comentários esportivos se faz necessária no Brasil, 

Faria (2011) fala sobre esta necessidade, principalmente no futebol e aqui no Brasil, onde o este 

esporte é responsável por muitos acontecimentos e os torcedores vivem a paixão pelo seu clube 

com enorme intensidade. Um comentário em forma de piada, por exemplo, poderia ser ofensivo 

ao torcedor e assim causar revolta de uma boa parte de torcida. 

A tentativa de ser imparcial é uma das funções da graduação em jornalismo, mesmo tendo 

em vista que os comentários sempre são parciais no jornalismo opinativo, a mídia pode dar voz a 

pessoas que não tenham capacidade de discernimento e não tenham real conhecimento do que 

pode afetar um comentário feito para uma transmissão em massa. 
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Alguns jogadores de futebol como Alexsandro de Souza
1
, conhecido como Alex, 

acreditam que a mídia é irresponsável, que faz comentários superficiais do jogo de futebol e dos 

próprios jogadores. O meio de campo reconhecido mundialmente pelo que fez dentro de campo, 

vestindo a camiseta de grandes times e da seleção brasileira fala sobre os comentaristas 

esportivos.   

 

A crítica da imprensa é irresponsável. Falam que o fulano é ruim. Com base em que ele 

tá dizendo que o fulano é ruim? O cara nunca jogou bola! Não sabe se o jogador dormiu 

bem, se o filho dele tá com febre, se ele se recuperou ou não do jogo anterior. (SOUZA, 

2013, online) 

  

O jornalista esportivo Francisco Maia Barbosa Duarte, conhecido como Chico Maia, por 

sua vez, fala que os comentários feitos por jogadores e ex-jogadores são apenas para vender a 

notícia, a transmissão ou o programa, e cita exemplos como Diego Armando Maradona e Edson 

Arantes do Nascimento, o Pelé. 

  

As bobagens ditas por jogadores e ex-jogadores vendem muito e aumentam a audiência, 

por isso eles estão tomando conta dos espaços que eram dos jornalistas, cada dia mais. 

Pelé e Maradona, que jogaram demais, são ex-jogadores cujas declarações só 

demonstram a “inteligência” da maioria dos ex-craques. (MAIA, 2013, online) 

 

Chico Maia cita ex-jogadores polêmicos por suas passagens na mídia. São ícones do 

futebol jogadores que dão ibope em qualquer lugar por onde passam, não somente pelo que falam 

e sim por sua história no futebol. Eles estão sempre em evidência. Há muitos anos, na mídia, 

disputam o simbólico título de “o maior jogador de futebol de todos os tempos”, apesar de 

eleições e votações entre jogadores, ex-jogadores e técnicos, além do voto na internet pelo site da 

FIFA, nunca se chegou a um consenso de quem foi o “maior de todos os tempos”. 

 

 

 

                                                
1 Alexsandro de Souza, conhecido como Alex, inciou sua carreira nas categorias de base do Coritiba, clube pelo qual 

tornou-se jogador de futebol profissional. Passou por clubes como Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe da Turquia e pela 

seleção brasileira. Jogador já marcou mais de 400 gols, mesmo sendo considerado um jogador de meio campo, em 18 

anos de carreira. Atualmente joga pelo Coritiba. (fonte: www.alex10.com.br) 
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3.2 A COBERTURA TELEVISIVA DAS COPAS DO MUNDO 

  

 A Copa do Mundo de 1954 na Suíça foi a primeira cujos jogos foram televisionados, mas 

apenas para oito países, todos europeus. A transmissão direta dos jogos para o Brasil só ocorreu a 

partir da Copa de 1970, no México, embora desde a Copa de 1938, na Itália, os brasileiros já os 

acompanhassem pelo rádio. 

A Copa de 70 também ficou marcada para muitos brasileiros, além do tri campeonato e da 

conquista da Taça Jules Rimet, esta comentada anteriormente, também ficou marcada pela 

primeira transmissão de televisão em cores no Brasil, pela EMBRATEL, em caráter experimental 

e fechado, para um público seleto, iniciando uma nova divisão social entre os que podiam trocar 

seu velho aparelho pelo colorido e os que tiveram que manter a televisão em preto e branco. 

A partir daí a grande audiência e um número maior de anunciantes foram dando cada vez 

mais louvor às transmissões futebolísticas no Brasil, fazendo com que o futebol tivesse uma 

linguagem de espetáculo. O narrador da partida começa a figurar com cada vez mais animação, e 

o aperfeiçoamento das tecnologias de transmissão da televisão principalmente, que sempre vem 

evoluindo e melhorando a qualidade da imagem e som, tiram do futebol a característica de ser 

apenas mais um esporte comum na grade de programação, para passar a ocupar o lugar de um 

show e, neste contexto, o esporte torna-se um artigo de compra e venda cada vez maior. 

A Copa do Mundo de 2014 também foi marcada por ser a primeira Copa transmitida com 

a tecnologia ultra HD, que possui quatro vezes mais pixels do que a imagem Full HD e também 

marcou o uso intenso da segunda tela, o que impulsionou as emissoras a lançarem aplicativos 

para celulares e tablets, com informação em tempo real sobre os jogos e que também permitia a 

participação da audiência em tempo real com vídeos, fotos e ou comentários nas transmissões. 

 

3.3 OS PRIMEIROS COMENTÁRIOS E O PRIMEIRO COMENTARISTA EX-JOGADOR DE 

FUTEBOL 

 

Não existem dados que comprovem o começo da função de jornalista e comentaristas 

esportivos dentro dos jogos de futebol no mundo. Apreciadores e adoradores deste esporte 

sempre existiram. Havia informadores de resultados e apreciadores do esporte que comentavam 

sobre o jogo. Hoje em dia já é uma profissão valorizada em diversos meios de mídia. 



21 
 

 

Difícil precisar como surgiram os primeiros jornalistas esportivos, pode-se até especular 

que já nos primórdios do esporte, vistos no capítulo anterior, havia alguns 

“informadores”, seja de resultado ou qualquer outro tipo de notícia. Provavelmente, na 

Inglaterra, alguém era encarregado de avisar que alguma cabeça seria cortada e haveria 

um “joguinho” no final da tarde. Ou então, na Itália, no fim das partidas, é possível 

imaginar alguém comentando, e criticando, a atuação de um dos papas “boleiros”. Hoje 

isso mudou, e é fácil reconhecer um jornalista esportivo e valorizar a profissão. 

(RIBEIRO, 2007, p.23). 

 

A primeira aparição do comentarista em transmissões de jogos de futebol aconteceu no 

rádio em 1940, quando “a Rádio Cruzeiro do Sul coloca Blota Júnior e Geraldo Bretas para 

comentarem os jogos” (GUERRA, 2002, p.21), Inicialmente os comentaristas só apareciam no 

intervalo do jogo, quando faziam uma análise do que estava acontecendo e o que poderia ocorrer 

no segundo tempo e no final de cada partida quando era feito um breve resumo sobre a partida, 

informando placar, autores dos gols e estatísticas sobre a partida.  

Já nessa época, do rádio, surgiu o primeiro ex-jogador de futebol comentarista, Lêonidas 

da Silva, que jogou em vários times brasileiros e participou como jogador em duas edições da 

Copa do Mundo, em 1934 e 1938, tendo marcado nove gols nas duas edições do torneio. Ele 

trabalhou em transmissões de jogos em São Paulo, nos anos 50. Era considerado por muitos um 

comentarista direto, duro e polêmico. Chegou a ganhar sete Troféus Roquette Pinto, prêmio 

criado em 1950 e que era destinada aos melhores profissionais do rádio e da TV brasileira. 

 

3.4 OS COMENTARISTAS DA COPA EM 2014 

 

A Copa do Mundo no Brasil de 2014 foi a grande responsável por instigar a nossa 

curiosidade e trouxe como resultado o nosso trabalho. A maior rede de TV do Brasil, a Rede 

Globo, optou por usar como comentaristas das suas transmissões ao vivo dos 64 jogos da Copa 

do Mundo, somente ex-jogadores de futebol. Foi montada uma equipe de transmissão que visava 

prestigiar os ex-jogadres de futebol como comentaristas e, assim, excluir aqueles comentaristas 

que tinhamos antes, graduados em jornalismo. 

Outros canais que também transmitiram os jogos deram grande espaço aos ex-jogadores, 

mas ainda não excluíram totalmente aqueles apenas formados em jornalismo. Até mesmo 

algumas TVs que não transmitiram os jogos tiveram em sua grade de programação alguns ex-
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jogadores apenas para comentar as partidas em meio aos noticiários do dia. Os canais fechados 

ousaram mais. A ESPN e o SporTV, além de continuarem dando um pequeno espaço para os 

jornalistas, continuaram com ex-jogadores de costume e ainda trouxeram ex-jogadores de outras 

seleções para comentar os jogos, como podemos observar na tabela seguir. 

 

Relação de ex-jogadores comentaristas durante a Copa do Mundo 

EMISSORAS DE TV EX-JOGADORES COMENTARISTAS  

BAND Branco, Bobô, Denílson, Djalminha, Edmundo, Eder Aleixo, Neto, 

Pedrinho, Ronaldo Giovanelli e Veloso. 

GLOBO Caio Ribeiro,  Junior, Juninho Pernambucano, Roberto Carlos, Roger 

Flores, Ronaldo e Walter Casagrande. 

SBT Edmílson, Joel Santana e Paulo Sérgio. 

ESPN BRASIL Alexi Lalas, Freddy Rincón, Gilberto Silva, Hugo Sanchez, Ivan 

Zamorano, Jared Borgetti, Juan Pablo Sorin, Loco Abreu, Luis 

Roberto Zague, Mario Kempes, Michael Ballack, Steve. 

FOX SPORTS Mário Sérgio, Paulo César Falcão e Renê Simões. 

SPORTV Carlos Alberto Torres, Daniel Passarela, Edinho, Belleti, Batista, Fabio 

Cannavaro, Franz Beckenbauer, Lothar Mathäus, Ricardinho, Ricardo 

Rocha e Willian Machado. 

Fonte: Revista Placar 

 

 O canal SporTV manteve seus comentaristas jornalistas nas transmissões, mas agora 

sempre acompanhado por um ex-jogador. Este padrão de transmissão vem sendo usado até o 

momento na maioria dos jogos transmitidos pelo canal, válidos pelo Campeonato Brasileiro, 

Copa do Brasil e Copa Sul-americana. 
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3.5 A EQUIPE DO JOGO 

 

 A equipe do jogo entre Brasil e Alemanha foi formada pelos dois comentaristas 

analisados, pelo narrador Luiz Carlos Junior que esta no Sportv desde 1991 e hoje é o principal 

narrador do canal, pelo repórter de campo e ex-jogador de futebol, Ricardo Rocha, campeão da 

Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira, pelo repórter de campo Eric Faria e pelo 

repórter de campo Bruno Cortes. 

   

3.6 OS COMENTARISTAS ANALISADOS 

 

3.6.1 Juliano Belleti 

 

Juliano Belleti, o popular Belleti, conhecido por ser um bom lateral direito, começou a sua 

carreira profissional como jogador de futebol vestindo a camisa do Cruzeiro, como meia 

esquerda. Fez sua primeira partida oficial em 1994, com apenas 18 anos. No ano seguinte, com 

19 anos e jogando como volante, foi convocado por Zagallo para sua estreia na seleção brasileira. 

Em março de 1996, transferiu-se para o São Paulo onde atuou até 1999, ano esse que marcou sua 

transferência para o rival do time que o revelou o Atlético Mineiro.No ano 2000, de volta ao São 

Paulo o jogador começou a atuar na lateral direita, onde se destacou e garantiu participação na 

seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002 e levantou a taça com seus companheiros de 

equipe. 

Após a Copa, o atleta foi contratado pelo Villareal da Espanha, onde mais uma vez se 

destacou. Em 2004, foi contratado pelo Barcelona, onde conquistou vários títulos, os mais 

importantes deles, a Liga dos Campeões em 2006 e o vice do mundial no mesmo ano, perdendo 

para o time do Internacional de Porto Alegre. Em 2007, foi transferido para o Chelsea por 5,5 

milhões de euros, onde ficou até 2010.  

Em 2010, apresentou-se para jogar no Fluminense, mas em 2011, após graves lesões no 

tendão de aquiles, acabou anunciando a sua aposentadoria no futebol. Em 2012, começou a 

trabalhar como comentarista esportivo nos canais do SporTV, fazendo aparições também nos 

programas Arena SporTV e Bem Amigos.  
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3.6.2 Lédio Carmona 

 

Lédio Carmona é jornalista esportivo há 28 anos. Esteve em sete Copas do Mundo, além 

de ter feito a cobertura das últimas três Copas da Confederação, da Eurocopa de 2012, da Copa 

da África de 2013 e de várias Copas América. 

Trabalhou no Jornal do Brasil, O Globo, Lance! e Diário Popular. Na revista Placar e na 

TV Globo. Ele é co-autor do Almanaque do Futebol e um dos organizadores do livro “Jogo das 

Copas”. Atualmente é comentarista de jogos no canal esportivo SporTV, participa com 

frequência de alguns programas da rede, como Arena Sportv e Redação Sportv. É colunista do 

Jornal Extra e colaborador da Revista Placar. 
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4. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada foi baseada em levantamentos a partir de dados bibliográficos, 

análise de dados e dados históricos. Foi também aplicado um estudo de caso específico nos 

comentários feitos na partida entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de Futebol 2014 

realizada no país, e serviram de base para o trabalho. Além dos comentários analisados do jogo, 

foram utilizados, como embasamento para o trabalho o histórico de cada comentarista e suas 

carreiras no esporte. 

Segundo Berelson(1984), a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que visa a 

descrição do conteúdo analisado em questão de maneira prática, objetiva e quantitativa. 

Inicia-se da ideia de entender e comparar os comentários dos dois comentaristas. Desta 

forma a análise de conteúdo visou o compromisso com a verdade jornalística que contribuiu para 

que a análise se tornasse mais sistemática e quantitativa.  

 

O compromisso com a verdade jornalística contribui para que a linguagem se torne mais 

descritiva. O ideal é que se tenha um equilíbrio dessas duas vertentes: emoção e 

descrição dos fatos. O esporte não vive sem emoção. (BARBEIRO, RANGEL, 2006, p. 

55). 

 

Caracterizou-se o conteúdo de cada comentarista, verificando/elencando expressões, 

menções, qualificações, ou seja, a marca de suas falas, como objeto de atenção nas análises, 

assim como cita Bardin(1977) sobre a análise de conteúdo, que configura a análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, mesmo que em alguns momentos a própria autora cite que, em algumas vezes, este 

conceito não seja suficiente para definir a especificidade da técnica. 

Dessa maneira, conseguimos diferenciar os comentários de cada comentarista e assim, 

caracterizando cada palavra e diferenças nos termos usados por cada um e de que maneira isso 

pode refletir no entendimento e na informação do telespectador durante a transmissão de uma 

partida de futebol. 

Os comentários feitos por jornalistas e ex-jogadores, muitas vezes, são baseados em 

narrações entusiasmantes, mas normalmente os comentaristas tentam parecer ter controle nos 

comentários, visando ser imparciais, mesmo que a emoção em alguns jogos acabe refletindo no 

seu narrador. Os comentaristas por terem mais tempo para fazer a análise, conseguem concluir 
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comentários com maior reflexão sobre a situação de cada jogo, assim respeitando a 

imparcialidade em suas falas. “Transformar um evento esportivo em grande espetáculo no qual o 

simples passe de um jogador para outro e narrado com grande entusiasmo é exagero” 

(BARBEIRO; RANGEL, 2006, p. 45). 

Identificaram-se as estratégias utilizadas pelos jornalistas e pelos ex-jogadores na 

exemplificação das suas análises e em seus comentários feitos no jogo e, assim descobrimos de 

que maneira são baseados os seus padrões, se eles usam como referências exemplos de suas 

próprias vidas, de estudos direcionados ao problema ou êxito de uma formação tática. 

Identificou-se a existência de repetições e tendências em seus comentários e todos os aspectos 

que diferenciam um do outro na tentativa de absorver também um ideal de ação e reação quando 

estabelece mudança entre o dito e o não dito. Por isso de maneira descritiva em todos os 

comentários, tentamos descobrir as características para expor a ideia de cada comentário. 

 Vergara (2006), fala que a pesquisa descritiva é a mais ideal para aquele estudo que 

pretende expor as características de um determinado assunto, já que se procurava entender e 

interpretar cada comentário. 

Mostra-se também qual dos autores falou mais sobre os esquemas táticos de cada equipe e 

de que forma os esquemas foram mudando durante a partida, na medida em que a Alemanha 

ampliava o placar e o Brasil não reagia em produção ofensiva, no que o esquema tático de cada 

equipe acentuava o futebol jogado naquele dia e os comentaristas falavam sobre como acertar ou 

melhorar o posicionamento que estava errado e que exemplos usavam para comentar a tática de 

cada equipe.  

Identificam-se também alguns comentários que o autor na ideia de tentar ser imparcial 

acaba batendo de frente com sua própria opinião no assunto e fazendo comentários que não são 

conclusivos a respeito do jogo. Sobre a análise tática ou a situação da equipe dentro de campo, na 

mesma ideia, também separamos os comentários que são feitos após algum erro tático de cada 

equipe, se os comentaristas falam sobre os erros que já passaram ou se falam sobre os acertos que 

podem ser feitos para mudar a atual situação da partida e até que ponto a experiência prática e 

teórica de cada um pode ser relevante durante os comentários efetuados durante a partida. 

Por fim, eleger qual dos dois comentaristas teve um papel mais persuasivo, com 

comentários mais incisivos e falou com mais autoridade sobre uma possível solução do problema 

ao invés de apenas criticar os fatos que já ocorreram e qual deles conseguiu manter maior 
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controle em seus comentários, sem ser emocional perante a goleada da seleção alemã em cima da 

seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. 

 

4.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Na composição analítica deste estudo, buscamos por constituir categorias de análise que 

servirão de caminho para o estudo do conteúdo comparado dos objetos de pesquisa.  

 Para a comparação, cronometramos os tempos de fala de cada um, quantos comentários 

foram realizados com e sem a chamada do narrador, qual a média de fala de cada comentarista, 

em que partes da partida o comentarista foi mais presente e quais assuntos foram abordados. 

 

4.1.1 Marca comunicativa 

 

 Esta primeira categoria se faz necessário para seja possível descobrir as manias e vícios 

de cada comentarista, suas menções, expressões, repetições de linguagem e termos futebolísticos 

usados em suas falas, para que assim seja possível analisar a característica de cada um durante a 

partida de futebol e decidir se os comentários refletem o que está acontecendo no jogo. 

 

Eu vejo cada coisa. Eles não entendem de futebol. Eles falam bonito, mas não é coisa 

com coisa. No dia do jogo do Brasil e Alemanha, ouvi dizerem que a seleção precisava 

diminuir os espaços e jogar um pouco mais na frente. Isso não quer dizer nada. 

(SANTANA, 2014, online). 

  

 O ex-comentarista do SBT e atual técnico do Vasco da Gama, Joel Santana, explana sobre 

comentaristas que falam bonito e não entendem de futebol. Aqueles que repetem os mesmo 

comentários talvez saibam articular bonito mas não entendam sobre o jogo. 

 

4.1.2 Esquemas táticos 

 

 Esta é a função mais explorada pelos comentaristas, a maior parte de seus comentários é 

voltada para este assunto, por isso esta categoria tem como objetivo investigar se os comentários 

apenas refletem o que está sendo transmitido na televisão, comentando apenas o que deu certo e 
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errado ou se os comentaristas propõem mudanças a serem feitas e como podemos ver e perceber 

isso durante o jogo. Aqui também é visto se os comentaristas acertam suas projeções táticas 

durante a partida, antecedendo o que o jogo está prestes a mostrar. 

  

4.1.3 Histórico e Experiência Pessoal 

 

 Na terceira e última categoria de análise, foi feito um levantamento dos comentários 

baseados em estatísticas, história do futebol e experiência dentro e fora de campo de cada um, se 

eles conseguem passar com clareza o seu conhecimento. Essa análise é responsável por mostrar 

qual dos dois comentaristas se preparou melhor para a transmissão, trazendo dados e informações 

durante a partida de futebol. 
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5. UMA ANÁLISE DA TRAGÉDIA FUTEBOLÍSTICA: BRASIL 1, ALEMANHA 7 

 

 A tarde do dia 8 de juhlo de 2014, reservava emoções a todos os brasileiros. A seleção 

brasileira estava na semifinal da Copa do Mundo, apenas a dois jogos do tão esperado hexa 

campeonato. Mesmo sabendo que o rival no jogo seria uma das melhores equipes de futebol do 

mundo, a seleção da Alemanha, com toda sua organização tática, a mídia não deixava de 

acreditar que o título estava cada vez mais perto. 

Após passar com por seleções sul-americanas, com vitória sobre o Chile nos pênaltis nas 

oitavas de final e uma vitória apertada sobre a Colômbia nas quartas de final, mesmo com todas 

estas dificuldades a mídia e a torcida acreditavam no sucesso brasileiro antes do jogo. 

A partida aconteceu no estádio do Mineirão, em Minas Gerais. Com mais de 58 mil 

torcedores compareceram ao estádio na tentativa de empurrar o Brasil para cima da Alemanha. O 

jogo começou bem, com o Brasil indo ao ataque e dando o primeiro chute em direção ao gol aos 

dois minutos de partida. Após a pressão inicial exercida pela seleção brasileira, veio o choque de 

realidade. Aos 11 minutos de partida, o Brasil sofreu o primeiro gol, em uma falha de marcação e 

de cobertura pelo lado esquerdo do Brasil. Muller, meio-campo da Alemanha com grande 

participação no jogo, fez o primeiro gol para a Alemanha. O jogo recomeçou e o grito do torcedor 

empurrava o Brasil para frente. A seleção voltava a atacar, mesmo que sem muita coordenação 

tática, as vozes do estádio pareciam empurrar os jogadores para cima do esquema de defesa 

alemão, que se mostrava eficiente, evitando que a bola se quer chegasse dentro da grande área 

defendida pelo goleiro Manuel Neuer. 

Aos 23 minutos do primeiro tempo, a seleção alemã começou a trilhar aquela que seria a 

maior goleada em uma semifinal de toda a história das Copas do Mundo, Klose fez dois a zero 

para seleção europeia. Em seguida, aos 24, 26 e 29 minutos, a tragédia já estava instalada no 

gramado do Mineirão. A Alemanha fazia cinco a zero na seleção brasileira, que parecia perdida 

em campo e não mostrava nenhuma reação. 

Com a chegada dos 45 minutos iniciais, o desejo dos brasileiros não era mais de vencer 

aquele jogo e sim de diminuir a vantagem para que a tragédia não se tornasse tão feia. O Brasil 

voltou para o segundo tempo mais organizado, com modificações no seu meio-de-campo e, 

mesmo assim as investidas brasileiras acabaram parando na forte defesa ou no goleiro alemão 

destaque da Copa do Mundo. 
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Aos 24 minutos aconteceu o sexto gol da Alemanha e aos 34 minutos o sétimo. A tragédia 

estava instalada, os comentaristas falavam em mudança no futebol, a torcida chorava e os 

alemães não conseguiam acreditar, parecia um sonho para eles e um pesadelo para os brasileiros.  

Aos 45 minutos da etapa final, o meio-campo Oscar, ainda descontou, com um gol de 

honra, mas não amenizou a “tragédia”. 

Coelho (2014) comenta que o futebol brasileiro precisa criar um polo de conhecimento, 

fazer seminários, estudar o futebol. Ele também acha absurdo um país como a Argentina trazer 

por dois anos seguidos, o ex-técnico do Barcelona, Pepe Guardiola para dar palestras sobre 

futebol e ninguém do Brasil demonstrar interesse em trazê-lo aqui. “Os Nossos senhores do 

futebol parecem ser os donos da razão e da palavra, estamos perdendo no futebol há mais de dez 

anos e parece que nada estáa sendo mudado até agora.” 

A “tragédia” aconteceu, falaram em mudança e, agora, como quem passa por uma guerra, 

o futebol brasileiro precisa ser reconstruído. A seguir, o quadro mostra a quantidade de 

comentários de feitos pelos dois comentaristas durante a partida, suas aparições com e sem 

chamadas do narrador. 

 

LÉDIO CARMONA  

(Graduado em jornalismo) 

JULIANO BELLETI  

(Ex-Jogador de Futebol) 

Efetuou 37 comentários durante a partida. 

 

Efetuou 22 comentários durante a partida 

Efetuou 16 comentários no primeiro tempo. Efetuou 12 comentários no primeiro tempo. 

 

Efetuou 21 comentários no segundo tempo. Efetuou 10 comentários no segundo tempo. 

 

Fez 16 comentários após ser chamado pelo 

narrador da partida. 

Fez 11 comentários após ser chamado pelo 

narrador da partida. 

fez 21 comentários sem ser chamado pelo 

narrador da partida. 

Fez 11 comentários sem ser chamado pelo 

narrador da partida. 

 

Pelo quadro acima, podemos perceber que o comentarista formado em Jornalismo 

participa mais da transmissão do jogo, fazendo comentários mesmo sem ser chamado, mas que 

geralmente pega um espaço vazio na transmissão, quando o narrador fica sem ter muito que falar. 

Lédio Carmona, nos seus 21 comentários, mesmo sem ser chamado pelo narrador, não cortou ou 

interrompeu a fala do outro comentarista ou do narrador. 
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 No quadro a seguir, dividido em seis categorias, é possível ver e refletir sobre cada 

assunto comentado, a quantidade de vezes que o comentarista falou sobre determinado durante a 

partida. 

Sobre o que eram os 

comentários? 

Lédio Carmona 

Graduado em jornalismo 

Juliano Belleti 

Ex-jogador de futebol 

Ilustrando imagem da TV               12                2 

Sobre tática                8               11 

história do Futebol                7                0 

Experiência de jogo                7                1 

Opinativo                6                2 

Estáticos do jogo                3                0 

 

A seguir, a análise traz as informações dos comentários do jogo e do quadro acima. 

 

5.1 MARCA COMUNICATIVA 

 

Nesta primeira categoria, temos como objetivo trazer à tona menções, expressões, termos 

futebolísticos, repetições de linguagem, tempo de fala e organização dos comentaristas. 

 No começo do jogo, o narrador do jogo, Luiz Carlos Junior, a fim de dar emoção e 

continuidade em suas falas, não chama os comentaristas. Ele fica narrando o jogo sem pausas 

durante os primeiros quatro minutos, somente aos 4 minutos e meio de jogo, os comentaristas 

começam a participar da transmissão do jogo. Lédio Carmona é o primeiro a participar e já utiliza 

um termo bem conhecido pelos boleiros ao falar em compactação da equipe brasileira dentro de 

campo.  

Ambos os comentaristas não repetem muitos termos futebolísticos, podemos ver algum 

termo específico dentro de uma fala, mas sem ser repetitivos. O comentarista Lédio, usa termos 

conhecidos pelos apreciadores de futebol, como “roubar” a bola, “compactar” o time, fazer 
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marcação por zona, sem dar o “bote”. Juliano Belleti usa termos do próprios do futebol em 

somente duas oportunidades durante a transmissão, quando fala em marcação homem a homem e 

o termo botar na “roda”, explicando o significado durante a transmissão. 

Antes de sofrer o segundo gol, aos 23 minutos do primeiro tempo, é possível perceber 

ambos os comentaristas bem comedidos e organizados, comentando o jogo e tentando ser 

imparciais. Falam sobre o que acontecia no jogo e o que poderia ser feito para melhorar a equipe 

do Brasil. Os comentários, no geral, eram parecidos, Lédio falava sobre a atitude do Brasil dentro 

de campo e Belleti, por uma linha mais tranquila, falava somente sobre esquema tático de cada 

time na partida. 

Os comentários se alternavam entre eles. Na maioria das vezes, um comentando de cada 

vez, não passando de dois comentários seguidos sem que o outro comentarista também 

participasse da transmissão e a organização pôde ser vista nos comentários quando eram 

chamados pelo narrador e quando não eram chamados pelo narrador. O tempo de comentários de 

cada um foi em média de 5 a 15 segundos. Lédio ainda fez frases mais longas do que Belleti, mas 

com pouca diferença. Ambos pareciam ter a mesma contribuição e empenho durante a 

transmissão. 

Após os 6 minutos de “apagão” da seleção brasileira, termo usado por Lédio Carmona, 

que durou até os 29 minutos do primeiro tempo, os comentaristas já pareciam mudar um pouco o 

seu jeito de comentar. O ex-jogador parecia mais comedido durante a transmissão, já o jornalista 

graduado começava a demonstrar mais a indignação como torcedor brasileiro e não apenas como 

comentarista. Ambos os comentaristas, entre os 30 e 40 minutos do segundo tempo, efetuaram 

mais comentários sem serem chamados, mostravam alguma indignação com a falta de reação da 

equipe brasileira, Lédio parecia mais estar mais embravecido. Já Belleti por uma linha menos 

dramática falava sobre a superioridade alemã e sobre o sucesso alemão diante da seleção 

brasileira. 

Com o início do segundo tempo, os comentaristas pareciam mais calmos, Carmona 

parecia ver o jogo com olhos de torcedor, pedia por uma mudança no comportamento do time. 

Belleti ainda tentava falar sobre o a maneira que o esquema tático alemão estava encaixado diante 

do esquema brasileiro. A partir deste momento, Carmona começa a participar mais do jogo, faz 

comentários opinativos, históricos e táticos. Já Belleti, chega a ficar 11 minutos sem comentar o 

jogo, entre o minuto oito e o minuto dezenove do segundo tempo. 
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Após o sexto e o sétimo gols, aos 34 minutos do segundo tempo, Lédio já havia instalado 

a palavra “tragédia” na transmissão, falava sobre a maior “tragédia” do futebol brasileiro na sua 

história, mostrava indignação total com o time, com a comissão técnica, com o futebol brasileiro. 

 Belleti parecia estar sem reação, fazia comentários curtos, parecia não mostrar indignação 

e sim pena dos jogadores brasileiros. O término do jogo deixou esta impressão, o ex-jogador de 

futebol, talvez pensando no fato de que ele mesmo já esteve dentro de campo, parecia não querer 

culpar ninguém, tentava dar méritos aos jogadores da Alemanha e não culpar os jogadores 

brasileiros. Já o jornalista, parecia assumir o papel do torcedor, comentava toda a sua indignação 

com o que havia acontecido e suplicava por mudanças urgentes no futebol brasileiro que essa 

marca jamais seria esquecida como o maior fiasco da seleção brasileira no futebol. 

 

5.2 ESQUEMAS TÁTICOS 

 

É possível que esta seja a maior função do comentarista esportivo, fazer análises táticas da 

partida, mostrando os erros, os acertos e opinando sobre como mudar o esquema de jogo de quem 

esta perdendo e como manter o equilíbrio de quem está ganhando. Dos 59 comentários realizados 

pelos dois comentaristas durante a transmissão, 19 deles foram estritamente sobre o esquema 

tático das equipes.  

No começo da partida, ambos pareciam falar somente sobre isso, esquema tático, 

inclusive concordavam nas primeiras impressões sobre a partida, mas em seguida Belleti fez seu 

primeiro comentário mais incisivo sobre o assunto, quando expôs a fragilidade do lado esquerdo 

brasileiro onde um minuto após o seu anotação, nasceria a jogada que iria resultar no escanteio 

para a seleção alemã, que culminaria no primeiro gol da partida.  

A partir deste momento já fica possível perceber que o ex-jogador parece comentar sobre 

o que deveria ser feito no esquema de jogo, enquanto Lédio parece falar sobre o esquema que não 

deu certo. Ele discursa sobre o erro de posicionamento da zaga brasileira no gol sofrido, Juliano 

Belleti aos 18 minutos de partida, discorre sobre a fraca movimentação do meio-campo brasileiro, 

mais um acerto, pois nos 11 minutos a seguir ao seu comentário, começaria a tragédia brasileira, 

com quatro gols da seleção da Alemanha. 

Aos 23 minutos, o ex-jogador, após o segundo gol sofrido, fala o que deveria ser feito 

para corrigir o posicionamento e acertar o espaço que estaria ficando no meio de campo. Nesse 
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momento da partida, já pôde ser visto que o ex-jogador consegue visualizar o problema tático e 

tem a ideia de resolvê-lo. Ele explica o que deveria ser feito para mudar, enquanto o jornalista 

fala o que deu errado. Ambos parecem ser conhecedores do tema, mas enquanto o jornalista 

talvez no desejo de ser imparcial durante o jogo, comenta sobre os erros, o ex-jogador sugere 

acertos, recomenda mudanças para uma virada. 

Após o quinto gol, os comentaristas começam a falar menos sobre tática, talvez por causa 

do impacto que o resultado teve para eles. Ambos ainda comentam que o esquema tático da 

Alemanha privilegia o meio-de-campo, os zagueiros e os atacantes encurtam o campo, diminuem 

os espaços para o Brasil trabalhar a bola. O goleiro alemão, Emanuel Neuer, joga como líbero, 

assim fazendo com que seus zagueiros joguem mais à frente e próximos ao meio-de-campo. Os 

atacantes recuam e também jogam próximo ao meio-de-campo assim dando opções de passes 

curtos e tornando a chance de erro de passe menor quando estão com a bola e marcando sobre 

pressão quando estão sem ela. 

Com o começo do segundo tempo, ambos os comentaristas voltam a falar mais sobre 

esquema tático e as mudanças que deveriam ser feitas. Neste momento, Lédio participa mais, 

comentando sobre arrumar a defesa, arrumar a “cozinha”, mas não chega a dar a sua opinião 

sobre como poderia arrumá-la. Na imagem a seguir, a ilustração da movimentação alemã durante 

o primeiro tempo da partida: 

 

Fonte: Tacticalpad.com 
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Conforme o jogo vai passando no segundo tempo e após sofrer o sexto e o sétimo gols, na 

transmissão já se fala muito pouco sobre esquema tático. O jornalista, indignado com o resultado, 

não comenta mais nada sobre os esquemas de jogo, enquanto o ex-jogador ainda tenta, mesmo 

sem inspiração, fala sobre a tática usada pela Alemanha no segundo tempo que visa jogar em 

contra ataques sem forçar seus atletas e já pensando no próximo jogo, o da final. 

Ao fim da partida, os comentaristas não falam mais sobre tática de jogo, talvez pelo 

impacto do resultado. O estudo nos mostrou que os comentaristas parecem dar mais ênfase sobre 

o aspecto tático na primeira metade de cada tempo de jogo. 

 

5.3 EXPERIÊNCIA E HISTÓRIA PESSOAL 

 

 Na terceira e última categoria escolhida, tivemos o interesse em trazer à tona a história e 

experiência pessoal de cada comentarista e se esse aspecto é importante para realização de 

comentários em jogos de futebol.  

Claro que a experiência dos comentaristas analisados não é vista apenas em comentários 

que falam sobre sua história no futebol. A experiência no futebol se faz necessária para fazer 

todos os comentários, sejam eles sobre tática, estatísticas ou futebol em si, mas nesta categoria, 

vamos dar ênfase para aqueles comentários que os comentaristas usam sua experiência de vida 

para falar sobre o jogo de futebol e no que eles auxiliam a transmissão. 

Dos 59 comentários, o ex-jogador não fez nenhum sobre dados históricos em si, não 

trouxe dados sobre resultados, placares de jogos, para dentro da transmissão, mas em 

compensação efetuou sete comentários usando como exemplo sua vida como jogador 

profissional. Ele soube explicar termos usados pelos jogadores de futebol, quando “vazou” o 

comentário do goleiro Júlio Cesar, “estamos na roda”, e também conseguiu passar todas as 

sensações que os jogadores brasileiros estavam sentindo naquele momento. Explicou como o 

jogador se sente com uma derrota avassaladora, como ele se sente ao saber que entrará para a 

história de uma nação pelo aspecto negativo e ainda como será a recuperação desta tragédia pelos 

jogadores. 

O jornalista também se fez presente nesta área histórica. Mesmo não sendo ex-jogador de 

futebol, Lédio fez um comentário sobre sua experiência em ver um time sem reação e que aquela 

atitude geraria revolta por parte da torcida e ainda fez sete comentários nos quais trouxe dados 
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históricos do futebol mundial, da história das Copas e da seleção brasileira, para dentro da 

transmissão. 

Ele trouxe à tona que esta era a maior goleada sofrida pela Brasil em sua história, a maior 

goleada de uma semifinal em toda história da Copa do Mundo e comentou, que o atacante Klose, 

da seleção alemã, tornou-se o maior artilheiro em Copas do Mundo ao fazer o seu gol no Brasil. 

Foi interessante observar a atuação de um ex-jogador como comentarista em uma partida 

de futebol. Ele fez comentários precisos e relevantes que deixaram a transmissão mais 

interessante, mas, por outro lado, também percebemos que o fato do comentarista ser um ex-

jogador, principalmente neste caso, onde aconteceu uma tragédia inesperada, parece tê-lo deixado 

fragilizado e desmotivado com o que acontecia em campo.  

No final da transmissão, o narrador do jogo, Luiz Carlos Junior, comentou que apesar de 

todos sermos brasileiros e termos sofrido com o jogo e a derrota, parecia que o ex-jogador estava 

sofrendo de maneira diferente, com mais intensidade, talvez pelo fato de ele ter estado por muitas 

vezes dentro de campo e ter se colocado no lugar dos jogadores, seus ex-colegas de profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho final de graduação nos trouxe para dentro de uma experiência única: Poder 

falar sobre algo que gostamos é sempre agradável e prazeroso. Em meio às gravações dos jogos 

da Copa do Mundo, ainda estávamos decidindo qual seria o jogo certo para a nossa análise, até 

que esta grande “tragédia” do futebol apareceu, facilitando e dando maior importância ao 

trabalho em questão. 

Foi encontrada alguma dificuldade em conseguir gravar o jogo analisado, a ideia inicial 

era usar uma televisão com armazenamento interno, que possuísse “Hard Disk”, mas como os 

comentaristas analisados trabalham em um canal fechado, o SporTV, só é transmitido para 

aqueles que o assinam. Mesmo as televisões com armazenamento interno não gravam as 

transmissões fechadas. As gravações tiveram que ser efetuadas usando uma placa de vídeo via 

computador conectado a uma televisão, que captou as imagens e o áudio ao vivo.  

É interessante salientarmos que este modelo de transmissão, lançado na Copa do Mundo 

de 2014, que apresenta, na bancada, um comentarista ex-jogador de futebol e um comentarista 

formado em jornalismo, aparentemente foi bem visto pelo canal, durante a Copa, e continua até 

hoje nas transmissões do SporTV em todos os jogos das seleções e nos jogos do Campeonato 

Brasileiro da Série A. 

Depois de todas as análises, de assistirmos a partida, de pensarmos sobre a importância de 

cada um durante uma transmissão de futebol, sobre qual tem mais embasamento e de que maneira 

isto pode ser importante para uma transmissão futebolística, podemos concluir que a melhor 

opção para uma transmissão de um jogo de futebol, que possa informar, entrosar e motivar o 

telespectador baseado em fatos, opiniões e comentários de qualidade, é unindo dois  

comentaristas de qualidade.  

Um ex-jogador de futebol com experiência de jogo, da prática, e que saiba passar com 

clareza a sua ideia sobre a partida e um comentarista formado em jornalismo, que entenda das 

transmissões de TV, que seja apaixonado pelo esporte, que leve dados, estatísticas e história para 

dentro da transmissão, que mesmo que sem experiência de campo, saiba falar o que o 

telespectador quer e precisa ouvir durante o jogo, possa ser a melhor opção para as transmissões 

futebolísticas. 
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Conclui-se que a ideia de se trazer um ex-jogador e um comentarista formado em 

jornalismo para as transmissões futebolísticas na televisão brasileira, possivelmente seja a melhor 

escolha. Um comentarista completa o outro, a transmissão fica agradável e interessante, ambos 

tem suas qualidades e em certos momentos do jogo, somente um deles terá mais embasamento e 

experiência para passar ao telespectador. Dentro do contexto analisado ficou claro como o ex-

jogador parece ter mais noção tática dos times dentro de campo, enquanto o jornalista consegue 

informar e preencher os espaços vazios de uma transmissão futebolística. Ele também preenche 

espaços vazios de fala do narrador em momentos pontuais do jogo. 
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