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RESUMO 

 

O objetivo principal desta pesquisa é identificar quais são as principais estratégias discursivas 

utilizadas pelo jornalista e comentarista do canal esportivo televisivo por assinatura ESPN 

Brasil, Paulo Vinicius Coelho, o PVC, para comentar a final da UEFA Champions League 

2013/2014, disputada entre os espanhóis Real Madrid e Atlético de Madrid, em Lisboa, 

Portugal. Além da estratégia discursiva, outro tema que norteia este trabalho é a análise tática 

no futebol. Buscamos entender qual a sua importância dentro das transmissões como forma de 

informação para que o comentarista explique ao telespectador o que se passa dentro das 

quatro linhas. Para isso, buscamos compreender como é feita a preparação de PVC para 

comentar os jogos. Depois, analisamos o seu discurso e descrevemos os resultados. Os 

principais autores utilizados para embasar a pesquisa e chegar aos resultados são Cecconi, 

Coelho, Barbeiro e Rangel, Sodré, Peruzzolo, Orlandi e Vizeu. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Jornalismo Esportivo; Telejornalismo Esportivo; Análise Tática; Estratégias Discursivas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No país do futebol, todo o torcedor quer ser um pouco o técnico. Todo mundo tem um 

“pitaco” para dar sobre o que o treinador do seu time deveria fazer para escalar a equipe. Aí 

entra em campo o comentarista. Aquele jornalista que avalia e dá a sua opinião sobre a partida 

e os jogadores. Acontece que hoje quem consome futebol não quer mais saber apenas o que 

fulano pensa sobre o seu time. Que o camisa 10 da Seleção Brasileira é um craque ou um 

perna-de-pau. Geralmente, os comentaristas da antiga eram repórteres de campo que, devido 

ao desgaste da idade, subiam às cabines, mas sem um conhecimento especializado. A análise 

tática cumpre o papel fundamental do jornalismo: dar informação, muito mais do que apenas 

opinião, muito mais do que “achismo”. O comentário esportivo evoluiu porque estava caindo 

na mesmice. Agora comentaristas são quase que técnicos, literalmente. Muitos têm diploma, 

inclusive.  

O futebol evoluiu. Primeiro, o mais importante era a habilidade individual, depois o 

físico passou a ser primordial e agora o terceiro estágio, a era das estratégias de jogo. O 

torcedor quer saber como o seu time joga. Qual o esquema tático, se 4-4-2 ou 3-5-2, entre 

tantos outros. Quer saber a função que ciclano e beltrano desempenham dentro do campo. 

Quais as variações táticas que ocorrem durante o jogo e aí por diante. Isso se chama análise 

tática aplicada ao jornalismo esportivo. Há poucas obras relacionadas ao assunto no mercado, 

por isso, a importância desta pesquisa, para que outras pessoas, principalmente jornalistas 

esportivos, possam ter acesso a esse tema, que é pouco tratado em livros, para conseguir 

entender um pouco mais e se especializar na área.  

Poucos profissionais conseguem fazer jornalismo deste modo. Quem começou a 

prática no Brasil foi o canal por assinatura ESPN Brasil. Muitos de seus comentaristas são 

referências quando o tema é análise tática em transmissões de partidas de futebol. A empresa 

tem 25 anos de atividade no Brasil e se descreve, em seu site, como reconhecida pela mídia e 

pelo público devido à qualidade nas transmissões, comentários isentos e credibilidade de seus 

profissionais: Paulo Vinícius Coelho, O PVC, Mauro Cézar Pereira, Paulo Calçade, Juca 

Kfouri, entre outros craques esportivos do país.  

Este trabalho tem por finalidade descobrir como essas análises são feitas durante a 

transmissão de um jogo por um jornalista específico. Queremos descobrir as estratégias do 

comentarista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, do canal esportivo por assinatura ESPN Brasil, 

para passar ao telespectador o que acontece na partida e, principalmente, a análise tática, ou 

seja, os sistemas táticos utilizados pelas equipes. Os comentários e o jogo analisado são da 
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final da UEFA Champions League 2013-2014, entre os co-irmãos de Madri, Real e Atlético. 

Buscamos compreender quais os aspectos, informações e preparação do comentarista para 

trabalhar nesta partida. Como passar, de maneira simples, para que o espectador entenda a 

forma dos times jogar. Por isso, essa pesquisa, para que essa área, o jornalismo esportivo, 

evolua e se especialize mais, que realmente leve o que o torcedor quer saber. Queremos saber 

como deve ser feita a preparação para uma partida e como desvendar, sem estar no vestiário 

ou dentro do campo, o que o treinador pensou e pediu para que seus jogadores executassem 

dentro das quatro linhas. Assim, os jornalistas esportivos poderão se adequar mais a essa 

exigência do público. 

Para isso, logo na sequência, apresentamos o aporte teórico que dá sustentação para a 

pesquisa. Fizemos um levantamento sobre temas atuais do jornalismo esportivo no Brasil. 

Com a ajuda de publicações de autores reconhecidos, como o próprio Paulo Vinicius Coelho, 

Heródoto Barbeiro e Patrícia Rangel, contextualizamos aspectos que envolvem o jornalismo 

esportivo, bem como práticas que guiam jornalistas especializados em esportes.  

No capítulo seguinte, falamos sobre o telejornalismo esportivo no país e como 

funcionam as transmissões, principalmente dos principais campeonatos nacionais de futebol. 

Neste mesmo capítulo, apresentamos a UEFA Champions League e, também, a ESPN Brasil, 

que fazem parte do contexto do estudo. Completa este capítulo um material que explica o que 

é a análise tática e como ela pode ajudar os jornalistas esportivos durante uma transmissão. 

Logo em seguida, apresentamos o objeto estudado no trabalho, o jornalista Paulo 

Vinicius Coelho, mais conhecido por PVC. Além de fazer um breve relato sobre sua carreira, 

pode-se acompanhar uma entrevista feita com o profissional onde ele aponta questões 

importantes que devem acompanhar um comentarista e revela algumas de suas estratégias 

para as transmissões. 

Nos capítulos seguintes, explicamos o que são as estratégias discursivas, para que 

servem e como ocorre o trabalho do comentarista, com a ajuda da análise de discurso. Para 

isso, contamos com as teorias de autores como Cavenaghi, Peruzzolo, Sodré, Vizeu e Orlandi. 

Na sequência, relatamos toda a metodologia usada na produção do trabalho, desde o 

surgimento da ideia, a construção do pré-projeto e as finalizações em Trabalho Final de 

Graduação I e II. 

No capítulo seis, é feita a descrição das participações de PVC ao longo da transmissão 

do jogo analisado e, na sequência, a análise das estratégias discursivas a partir das descobertas 

no discurso do jornalista.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 JORNALISMO ESPORTIVO 

 

No início dos anos 20, o futebol era pouco explorado pelos jornais da época, que 

davam mais destaque para o turfe, por exemplo. Enquanto as tradicionais corridas de cavalos 

ganhavam três colunas, o futebol tinha apenas uma. O remo, assim como o turfe, também 

tinha bastante destaque e foi importante para o futebol. Junto ao remo, agregou-se o futebol, 

principalmente no Rio de Janeiro, como nos casos do Clube de Regatas do Flamengo, Clube 

de Regatas Vasco da Gama e Botafogo de Futebol e Regatas. 

Depois de passar por uma fase de modernização e também com a popularização do 

futebol, a imprensa passou a dar mais espaço ao esporte trazido da Inglaterra por Charles 

Miller, em 1894. Um dos amigos do precursor do esporte no país, Mário Cardim, era repórter 

do jornal O Estado de São Paulo. Apaixonado pela prática, ele contribuiu muito na divulgação 

do futebol no início do século 20.    

 
O jornalismo esportivo brasileiro teria nascido em 1856, com O Atleta, passando 

receitas para o aprimoramento físico dos habitantes do Rio de Janeiro. Pouco depois, 

em 1885, circularam O Sport e O Sportmam. Em 1891, surgiu em São Paulo A 

Platea Sportiva, um suplemento de A Platea, criado em 1888. Dez anos depois, em 

1898, também em São Paulo, surgiram a revista O Sport e o jornal Gazeta Sportiva 

(que não tem nada a ver com o jornal que seria criado futuramente), periódico de 

distribuição gratuita que circulava somente aos domingos. Em nenhuma das 

publicações o futebol era prioridade: apenas notícia de turfe, regatas e ciclismo. 

(RIBEIRO, 2007, p. 26-27 apud PEREIRA, 2011, p.12) 

 

Mas, aos poucos, o esporte inglês, do qual o escritor Graciliano Ramos disse que “a 

estrangeirice aqui não vai pegar, tenho certeza”, acabou se tornando a grande paixão dos 

brasileiros, ganhou programas e jornais exclusivos, e tomou (e ainda toma), por muitas vezes, 

as manchetes dos principais jornais do país. 

Com o crescimento do interesse da imprensa escrita pelo futebol, as rádios também 

começaram a olhar para o esporte com outros olhos. A primeira partida a ser transmitida na 

íntegra foi entre as seleções dos estados de São Paulo e Paraná, em São Paulo, pela Rádio 

Educadora Paulista. Com a força dos jornais e das rádios, a disseminação do futebol se tornou 

cada vez maior, assim como o interesse da imprensa pelo esporte. 

 
Os torcedores levavam o radinho aos estádios para acompanharem as narrações, este 

artefato de comunicação possibilitou a criação de um universo muito interessante em 

relação ao futebol, muitas gírias e jargões do jornalismo esportivo ascenderam nesta 

época, porque o radialista esportivo tinha a função básica de criar a imagem da 
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disputa para aqueles que estavam distantes do campo de jogo. O imaginário era 

acionado, e, deste modo, posso afirmar sem nenhuma pretensão que as ideologias, 

identificações e simbologias no esporte tiveram seu nascimento com essas ações. 

(CAMARGO, 2005, p. 28 apud PEREIRA, 2011, p. 14) 

 

Com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, o futebol também passou a interessar 

a televisão. A TV Tupi surgiu menos de dois meses depois de o Brasil ser derrotado em casa 

pelo Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. Já consolidado como uma paixão nacional, 

o futebol não poderia ficar de fora da grade de programação da primeira televisão brasileira. 

Um mês depois do surgimento da TV Tupi, já houve a primeira transmissão de uma partida de 

futebol. Em campo o São Paulo Futebol Clube em uma partida contra o Palmeiras, no 

Pacaembu, em São Paulo. Naquela ocasião havia apenas a narração, sem a presença de 

repórteres ou comentaristas.  

Conforme Ribas (2010), a primeira Copa do Mundo transmitida pelas televisões 

brasileiras, em 1970, foi um grande marco para o jornalismo esportivo no país. Além disso, 

também naquela oportunidade, houve a estreia do replay. 

Com todo esse avanço, conforme Pereira (2011), a editoria de esportes se fortaleceu e 

já não é mais a primeira a perder profissionais quando da necessidade de cortes. Ele 

acrescenta ainda que “o exercício do jornalismo esportivo atingiu um status que nunca teve 

antes”. 

Essa importância conquistada pelo jornalismo esportivo também é reforçada por 

Bueno (2005): 

 
A imprensa esportiva tem importância fundamental, nela se destacando os 

colunistas, repórteres e comentaristas que primam pela ética, pelo equilíbrio e pelo 

profissionalismo. Ela tem tido um papel importante, inovando na linguagem, 

ampliando o mercado de trabalho para novos profissionais egressos dos cursos de 

jornalismo e, sobretudo, conquistando parcela significativa da audiência (BUENO, 

2005, pág. 8). 
 

Para Coelho (2013), por trás da maior parte dos profissionais bem-sucedidos, está a 

paixão de infância pelo futebol. O jornalista esportivo é apaixonado pelos assuntos que lida 

todos os dias. Segundo ele, esse pode ser o maior diferencial em relação a jornalistas de outras 

editorias. É um diferencial bom, mas que deve exigir cuidados, pois não se deve imaginar que 

a paixão é suficiente para construir um bom profissional. Os fundamentos jornalísticos são 

primordiais, como afinco para buscar a informação, isenção no trato com as fontes, 

discernimento para julgar o que é de fato relevante e criatividade para encontrar novos 

ângulos. 
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 Coelho (2013) e Barbeiro e Rangel (2006) concordam, ao dizer que o jornalista precisa 

apurar os fatos e conseguir transmitir a informação. Mas, diferente de outras áreas, não há o 

jornalista especializado em esportes, como existe o jornalista especializado em economia ou 

em política. A área é mais restrita, pois tem o jornalista especializado em futebol, em 

automobilismo, em basquete, em vôlei. Coelho (2011) observa: 

 
Não existe o jornalista de esportes. Existe o jornalista, aquele que se dedica a 

transmitir informações de maneira geral, o especialista em generalidades. Que se 

torna muitas vezes melhor quando é, de fato, conhecedor do assunto especifico. 

Quando vira jornalista de basquete, de vôlei, de futebol, de automobilismo. Nunca 

de esportes (COELHO, 2011, p. 38). 

 

 Barbeiro e Rangel (2006) destacam a essência do jornalismo: 
 

Jornalismo é jornalismo, seja ele esportivo, político, econômico, social. Pode ser 

propagado em televisão, rádio, jornal, revista ou internet. Não importa. A essência 

não muda porque sua natureza é única e está intimamente ligada às regras da ética e 

ao interesse público (BARBEIRO E RANGEL, 2006, p. 13). 
 

 Outro ponto citado por Coelho é a perda da emoção aos textos no jornalismo 

esportivo. Geralmente, os consumidores de esporte, hoje em dia, conseguem acompanhar ao 

vivo as competições que seu time ou atleta favorito disputa. Então, o que ele quer posterior ao 

resultado é uma crônica que lhe dê emoção, assim como faziam os irmãos Mário Filho e 

Nelson Rodrigues, em tempos passados, em jornais fluminenses. A realidade crua e fria está 

aborrecendo os apaixonados por esporte, é preciso mais inspiração e transpiração, segundo 

ele. 

 

2.1.1 O comentário como informação 

 

Fernanda Mauricio da Silva, em seu artigo Jornalismo esportivo como área específica 

na televisão, destaca que “a possibilidade de fazer comentários é típica do jornalismo 

esportivo, já que o público espera uma avaliação por parte dos jornalistas especializados.” 

Essa é a palavra-chave: especializados.  

Com base no artigo Jornalismo esportivo: informação, opinião e\ou colunismo social, 

de Carlos Henrique de Souza Padeiro, o comentário precisa de um aprofundamento maior e 

com foco em temas mais relevantes, deixando de lado o banal. Atualmente, faz-se mais um 

colunismo social, falando-se da vida dos jogadores, do corte de cabelo, da cor da chuteira, 

tornando os atletas celebridades e deixando de lado o primordial do jornalismo, a informação.  



14 

 

Por mais que o comentário se encaixe em opinião, ele precisa ser sustentado, não 

apenas como opinião pessoal. Isso qualquer um pode fazer. É fundamental contribuir com a 

transmissão de alguma maneira a mais. Por isso, o jornalista precisa ser especializado em 

esportes. E aí entra a análise tática como uma importante ferramenta, possibilitando que o 

comentarista veja o que poucas pessoas conseguem, passando o que acontece no jogo e aí sim, 

qual a sua opinião sobre o que a equipe A ou B precisa fazer para marcar o primeiro gol, 

inverter o placar, etc.  

 Hoje, os consumidores de futebol na tevê não querem apenas saber da opinião pessoal 

do comentarista. É necessário que esse profissional explique aos telespectadores quais as 

chances de cada equipe, porque e o que acarretará tais resultados. Conforme Erbolato (1981), 

“para cada especialidade, recomenda-se um jornalista que entenda do assunto e que explique e 

comente as possibilidades dos concorrentes e as consequências de uma vitória, derrota ou 

empate”.  

 Cecconi enfatiza (2013):  

 
O novo comentarista precisa acompanhar a nova audiência [...] É preciso haver uma 

linha de raciocínio, um critério [...] para o comunicador poder transmitir idéias 

claras e fundamentadas sobre os movimentos de uma partida de futebol, sem 

achismo, sem demasiada opinião pessoal, sem palpite. Informação, em resumo 

(CECCONI, 2013, p. 6 e 10).  

 

Por sua vez, Camargo (1998) destaca que “o comentarista, no jornalismo esportivo, 

estabelece as devidas conexões, porque dispõe de dados e informações sobre as condições 

físicas dos atletas e da estrutura dos clubes, assim como da atuação do juiz e das relações que 

envolvem a partida esportiva”. 

Para ter embasamentos que consigam dar sustentação aos seus comentários, os 

melhores comentaristas do país investem em aprendizado. Muitos formam-se em cursos para 

técnico profissional de futebol, disponibilizados pelas federações de futebol de diversos 

estados, assim como os cursos de arbitragem. Estes, possibilitam que o profissional jornalista, 

assim como nos cursos para ser técnico, consiga interpretar de maneira mais correta uma 

atitude do árbitro e posteriormente passe ao telespectador a informação correta e sua avaliação 

do que ocorreu dentro do campo. 

 
Nessa perspectiva, é fundamental o aprimoramento do jornalista esportivo enquanto 

profissional da área. É fato que o futebol se define em campo, mas não só na hora do 

jogo. Fatores como jogadas ensaiadas, novas táticas e estratégias e o empenho nos 

treinamentos podem influir de forma direta ou indireta no resultado de uma partida. 

O repórter deve estar atento a todo esse processo, sob pena de produzir informações 

alicerçadas no senso comum e sem o rigor que a atividade jornalística requer. 

(PEREIRA, 2011, pág. 18) 
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Conforme diz Cecconi (2013), “o papel do jornalista especializado se torna 

fundamental. É necessário estudar os mesmos conceitos aplicados pelos treinadores para 

facilitar a compreensão dos movimentos das equipes”. 

 Padeiro (2013) acrescenta que, além da função de informar e opinar, o comentário dá a 

possibilidade ao comentarista de expressar sua emoção. Porém, é necessário que o jornalista 

faça análises e críticas sobre o que está vendo. E que, hoje, as possibilidades para isso são 

muitas, tanto falada como escrita, com mais força atualmente na internet.  

Paulo Vinicius Coelho, o objeto estudado em questão, ocupa todas as plataformas 

citadas por Padeiro, com suas colunas opinativas no jornal Folha de São Paulo, no Blog do 

PVC, no site da ESPN e também em alguns programas do canal por assinatura ESPN, como o 

Bate-Bola, as transmissões de jogos e alguns quadros em outros programas, como o 

“Prancheta do PVC”, uma referência ao objeto usado por treinadores para passar orientações 

aos jogadores do seu time. 

 Mas, para isso, assim como Erbolato, outros autores reforçam a necessidade do 

jornalista ser especializado no assunto, para que possa falar sobre a temática: “A crônica 

esportiva se insere, quanto à natureza do tema, na categoria “especializada”, chamada também 

de comentário [...] na qual seu autor focaliza apenas assuntos referentes a um campo 

específico de atividade, no qual é um expert” (BELTRÃO, 1980, p. 68). 

 Apesar de o futebol ser um produto de entretenimento, os consumidores da 

modalidade querem consumir informação. Muitas das transmissões deixam de lado essa 

questão séria e transformam o futebol apenas em um evento de espetáculo. Segundo Padeiro 

(2013), “há mais um caráter festivo nas coberturas do que uma abordagem comprometida com 

a informação”. 

 

2.2 TELEJORNALISMO ESPORTIVO 

 

Como dito no capítulo anterior, desde o surgimento da TV Tupi, nos anos 50, já com o 

futebol bastante difundido na imprensa brasileira, o esporte já teve seu apoio, com a emissora 

cobrindo as partidas e até transmitindo alguns jogos. A primeira transmissão, citada 

anteriormente, foi assistida por aproximadamente apenas 200 pessoas. No ano seguinte, com a 

fabricação de televisores por empresas brasileiras, o preço do eletroeletrônico diminuiu e 

possibilitou que mais pessoas tivessem o equipamento em casa. 
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 Porém, apesar do apoio e da vontade de transmitir os jogos, havia dificuldades 

técnicas, como conta RIXA (2000, p. 175): 

Em dia de jogo, nos anos 50, a TV Paulista enviava seu pobre equipamento para o 

campo de futebol. Assim que a partida terminava, a emissora ficava 

temporariamente fora do ar, até que suas únicas câmeras pudessem retornar aos 

estúdios para a transmissão do programa seguinte. (RIXA, 2000, p.175 apud 

TELES) 

 

 Outra dificuldade era quanto à linguagem utilizada nas transmissões. Como era uma 

novidade, não havia ainda um “modus operandi” concreto para que os profissionais 

seguissem. Até por isso, principalmente as narrações de rádio e televisão, se parecem até hoje, 

com uma entonação mais forte e rápida da voz em momentos decisivos. Isso aconteceu 

porque a maioria dos narradores foi formada ou veio do rádio. 

Como o passar dos anos e o avanço tecnológico, o processo melhorou. Para muitos 

autores, o divisor de águas na relação entre futebol e televisão foi com a Copa do Mundo de 

1970, disputada no México e que teve a seleção brasileira como campeã. Na ocasião, os 

representantes da seleção canarinho conquistaram o terceiro título do mundo para o Brasil. A 

transmissão ao vivo, mesmo ainda em preto e branco, reforçada pela grande campanha dos 

jogadores brasileiros em campo, empolgou os brasileiros que se apaixonaram ainda mais pela 

magia do futebol. 

 Mas a transmissão ao vivo não foi a única novidade daquela Copa. Nas transmissões 

também havia vários recursos tecnológicos disponíveis, como o replay. Mais tarde, com a 

chegada da imagem em cores, as transmissões de futebol ganharam mais brilho (em todos os 

sentidos) e fascinaram ainda mais os apaixonados pela modalidade mais popular no Brasil. 

Por isso, como dito no parágrafo acima, a Copa de 70 foi marcante não só no campo de 

futebol, mas também no televisivo, como classifica TELES (2005, p. 19): 

 

A grande virada nessa história é dada no início da década de 70, com a primeira 

transmissão ao vivo da Copa do Mundo do México para o Brasil, via satélite. A 

nova tecnologia e a boa campanha da seleção formaram uma nova fase para a 

televisão e suas transmissões de futebol. Não demorou e a chegada da TV em cores 

atraiu, ao mesmo tempo, mais audiência e publicidade para as transmissões. 

(TELES, 2005, p. 19) 

 

 Isso é reforçado por BARBEIRO e RANGEL (2006, p. 98):  
 

Não há dúvida de que os altos investimentos e a evolução dos equipamentos 

colaboraram para o crescimento da qualidade das transmissões esportivas. Na 

televisão, a evolução foi enorme. Em 1970, na Copa do México, a primeira 

transmitida ao vivo, tivemos novidades tecnológicas, como o replay em slowmotion 

(câmera lenta) e podemos ver com detalhes toda a magia de Pelé (BARBEIRO e 

RANGEL, 2006, p. 98). 

 

 E também por SILVA (2010, p. 2): 
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Desde que a TV chegou ao Brasil, em 1950, o jornalismo esportivo teve seu espaço 

cativo. Mas a Copa de 1970, a primeira transmitida ao vivo para grande parte do 

país, foi o grande marco da editoria de esportes na televisão brasileira. Foi quando, o 

telespectador brasileiro pôde acompanhar detalhadamente os jogos da Seleção 

Brasileira, na conquista do tri-campeonato mundial. A partir daí o jornalismo 

esportivo passou a ser parceiro inseparável da TV no Brasil. (SILVA, 2010, p. 2) 

 

 Pouco mais tarde, no início dos anos 80, já solidificada nos lares brasileiros, a maioria 

das emissoras dedicava parte da sua programação ao futebol. A Rede Bandeirantes, por 

exemplo, contava com um programa chamado Show do Esporte, comandado pelo narrador já 

falecido, Luciano do Valle, um dos mais reconhecidos no Brasil. O programa ia ao ar nos 

domingos e ocupava nada menos que 12h da programação da emissora. 

O telejornalismo esportivo no Brasil passa hoje por um momento de muita crítica. São 

dois os pontos mais discutidos atualmente: a falta de seriedade na transmissão de informações 

e a valorização demasiada do espetáculo nas transmissões. As práticas esportivas que mais 

têm espaço com a transmissão de suas atividades são o futebol, o vôlei e o automobilismo, 

com a Fórmula-1.  

 A transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, o mais importante do 

país, hoje é exclusividade da Globo. Eis uma das polêmicas. No início da transmissão do 

futebol no país não era preciso pagar pelos direitos de transmissão dos jogos. Isso 

possibilitava que várias emissoras transmitissem a competição. Mas, com o aumento do 

interesse das empresas e a publicidade cada vez despejando mais dinheiro, a situação mudou. 

Atualmente, muitos times têm como principal fonte de renda as cotas da televisão. Por isso, a 

emissora define os horários das partidas, de acordo com o interesse de sua programação. 

Para poder transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro, a emissora compra os 

direitos, hoje negociados diretamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os 

maiores clubes do país chegam a receber R$ 200 milhões por ano, mas tudo depende da 

quantidade de jogos que tem transmitidos. A emissora tem a exclusividade e as demais têm 

direito a passar 90 segundos de cada partida em programas posteriores aos jogos. Coelho 

(2011) diz que a detentora dos direitos já chegou a impor que esses lances, repassados por ela 

às concorrentes, fossem exibidos somente após o seu programa esportivo, que vai ao ar de 

segunda a sábado, a partir das 12h45min. Impediu também que equipes de outras emissoras 

entrassem nos estádios, já que poderiam fazer imagens do jogo e veicular, dentro dos 90 

segundos, antes do programa acima citado. É uma proibição do fazer jornalístico. 

 

Que a Globo comprou os direitos e que isso lhe dá direito exclusivo de mostrar as 

partidas na íntegra, não há dúvida. A questão é tolher o jornalismo, castrar o direito 
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à informação do resto dos espectadores exclusivamente por ter feito a opção e 

comprar dos direitos de transmissão do evento (COELHO, 2011, p. 66).  

 

 Outro ponto criticado por Coelho é que, quando tal emissora tem o direito dos jogos, e 

as equipes do eixo Rio-São Paulo não mais participam da competição, os torcedores de outros 

clubes sem tanto apelo acabam sendo prejudicados, já que a emissora escolhe se transmite ou 

não a partida da equipe.  

 Em 1991, a entrada dos canais por assinatura amenizou um pouco com o problema de 

não poder assistir aos jogos do seu time em TV aberta. Porém, como o valor da assinatura é 

alto, poucas pessoas conseguem ter esse privilégio. Eram aproximadamente 3,5 milhões de 

assinaturas para um país com 170 milhões de habitantes. Os dados são do livro Jornalismo 

Esportivo, edição de 2011, escrito por Paulo Vinicius Coelho. 

 
A história das televisões por assinatura no Brasil começou em 1991, quando a TVA 

e a Globosat colocaram suas programações no ar. Com todo o know-how dos 

profissionais da Rede Globo, utilizando-se do mesmo padrão técnico de 

transmissões, a Globosat logo se destacou em relação ao seu grande concorrente em 

matéria de programas produzidos no Brasil. Assim surgiu o Sportv, primeiro canal 

de esportes produzido pela televisão brasileira. Um ano depois nasceu o TVA 

Esportes, seu concorrente direto, que mais tarde, em 1995, transformou-se na ESPN 

Brasil. (TELES, 2005, p. 21) 

 

 A outra polêmica envolvendo o telejornalismo esportivo é o abuso do bom-humor nos 

programas esportivos ou até mesmo a priorização da notícia como espetáculo do que 

propriamente como notícia. Por vezes, a informação fica de lado para se fazer uma piadinha 

ou ressaltar outros pontos menos importantes. A vida social, o cabelo e as roupas usadas pelos 

jogadores ganham mais destaque do que o que ele produziu no jogo ou como ele está nos 

treinamentos.   

Hoje, o esporte é transmitido como espetáculo, entretenimento, deixando muito o lado 

jornalístico para trás. 

 

Os jogos são transmitidos como show. Quase nada anda errado. Quase não se nota que 

o estádio, cenário do evento, anda às moscas. Não se fala do gramado, do nível 

técnico, de nada. Tudo é absolutamente lindo... O brilho individual dos jogadores, as 

disputas táticas entre os técnicos, os gritos da torcida – quando ela existe. Tudo isso 

está lá. Assim como estão o mau estado do gramado, o erro do árbitro, a atuação 

bizarra de um jogador. Todos os elementos para construir uma boa matéria jornalística 

estão ali, à disposição das câmeras, dos locutores, comentaristas e repórteres. É só 

usar o microfone e salientar o que há de bom, mostrar o que há de ruim. Nenhuma 

matéria está assim tão escancarada diante do jornalista quanto o evento esportivo. E, 

no entanto, é a matéria jornalística o que menos aparece em transmissão. Tudo o que 

importa, afinal, é o show dos locutores e repórteres (COELHO, 2011, p. 64). 
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O lado bom do esporte espetáculo é que o telespectador ganhou com recursos técnicos. 

Câmeras cada vez mais sofisticadas mostram cada ponto do gramado. Decifram polêmicas em 

lances duvidosos, “param” as jogadas magistrais para que se veja mais devagar o lance feito 

pelo jogador ou a ultrapassagem que passou raspando pelo muro. 

Atualmente, no caso específico da televisão, o trabalho com recursos audiovisuais já 

alcança resultados que dão ao telespectador condições bem próximas às encontradas 

no local onde o jogo está sendo realizado. Contudo, mesmo sendo capaz de 

reproduzir do estádio para o aparelho de TV diversos tipos de som e imagem, a tevê, 

seguindo um padrão técnico de qualidade, opta por oferecer ao telespectador uma 

visão apropriada a sua linguagem e a da transmissão ao vivo. (TELES, 2005, p. 4) 

 

 Mesmo com toda essa evolução tecnológica, na linguagem e também comercial, 

consideramos que ainda não se chegou a um padrão satisfatório nos comentários esportivos, 

tema desta pesquisa. Há pontos vazios deixados pelos profissionais que atuam na área, 

tornando suas intervenções em senso comum durante a transmissão, ou seja, clichês e jargões 

ditos pela maioria dos comentaristas. Por isso do objetivo desta pesquisa, descobrir estratégias 

que possam diferenciar este profissional, para que ele deixe a opinião pessoal em demasia de 

lado e utilize outros artifícios para satisfazer este novo telespectador. Uma destas maneiras é 

com a ajuda da análise tática, que será abordada logo em seguida.  

 

2.2.1 A ESPN Brasil 

 

 A ESPN comemora 25 anos de atividade no Brasil em 2013. No mundo, a emissora 

por assinatura especializada em esporte, atinge cerca de 193 milhões de residências em mais 

de 190 países. No Brasil, é reconhecida pela mídia e pelo público pela qualidade em 

transmissões, além de comentários imparciais e de credibilidade de profissionais gabaritados 

como Paulo Vinicius Coelho, Mauro Cezar Pereira, Paulo Calçade, Juca Kfouri, José Trajano, 

entre outros. A emissora conta com três canais no Brasil: ESPN, ESPN Brasil e ESPN+. 

Transmite ao vivo os principais eventos esportivos do mundo, como Olimpíadas, Copa do 

Mundo Fifa, UEFA Champions League, UEFA Europa League, campeonatos Espanhol, 

Inglês e Alemão, Copa do Brasil, NBA, NFL, Grand Salms de Tênis, entre outros. O canal é 

controlado pela The Walt Disney Company. O Grupo Abril tinha participação, mas vendeu a 

parte que obtinha. Foi a primeira emissora da rede ESPN a ser criada fora dos Estados 

Unidos. 
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2.2.2 A análise tática no futebol 

 

Em seu e-book, intitulado “Análise Tática de futebol no jornalismo esportivo” 

publicado na internet em agosto de 2013, Eduardo Cecconi, jornalista gaúcho, apresenta o que 

é Análise Tática. Segundo ele, equipes de futebol são “organismos vivos”, que tem intensa 

movimentação durante os 90 minutos de jogo.  

 

Por mais que este conteúdo especializado seja vendido como um tabu pelos próprios 

jornalistas esportivos mais ligados ao entretenimento - embora não sejam produtos 

excludentes, e possam conviver pacificamente dentro de qualquer mídia - todos nós 

desempenhamos a tarefa nas arquibancadas ou em frente à tevê. Mesmo sem saber que o 

estamos fazendo (CECCONI, 2013, p. 7). 

 

Além disso, para Cecconi, a análise tática é muito mais do que a identificação dos 

“numerozinhos”, ou seja, o sistema tático inicial utilizado pelas equipes, os famosos 4-4-2, 3-

5-2, 4-3-3 e aí por diante. Isso é só o ponto de partida, é preciso ter uma compreensão dos 

movimentos do jogo, com a bola e sem ela em todos os momentos do jogo. Se aprofundar em 

elementos vinculados a estratégia, como desarme, posse de bola, etc. é indispensável capturar 

esses movimentos, que são organizados a partir do que o treinador pede. 

Conforme o autor, o discurso do treinador e do analista/jornalista é baseado nos 

mesmos conceitos teóricos, porém são diferentes, pois o público alvo é diferente. O treinador 

quer passar as informações aos seus jogadores, o jornalista, aos seus receptores. Por isso, é 

preciso aprimorar o trabalho para conseguir comunicar essas análises de maneira clara, fácil e 

objetiva.  

 

Com um método, com processos encadeados, com uma lógica implícita, com 

qualificação constante, acervo teórico e conteúdo, o comunicador pode transmitir 

ideias claras e fundamentadas sobre os movimentos de uma partida de futebol, sem 

achismo, sem opinião, sem palpite. Informação, em resumo (CECCONI, 2013, p. 10). 

 

Coelho (2011) destaca que a “análise tática sobre jogo de futebol vai sempre valer 

relatos dignos de fazer o torcedor mais fanático se arrepiar tanto quanto a descrição perfeita 

da partida de futebol”.  

Como falamos no capítulo anterior, o comentário também pode ser, além de opinativo, 

informativo. Nas transmissões de futebol, o comentarista, julga-se, é o especialista no assunto. 

É o expert, quem sabe do assunto e consegue decifrar os dados, ações e estratégias, assim 

como fazem os comentaristas de economia e política, por exemplo, para depois repassar aos 

telespectadores.  
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 Para Cecconi (2013), “analisar taticamente uma equipe é decifrar as orientações 

transmitidas pelo técnico aos jogadores. A análise tática serve, principalmente, para transmitir 

informações relevantes à audiência”. 

 Voltando à metáfora feita com os comentaristas de política e economia, podemos 

dizer: o comentarista deve perceber quais são as estratégias usadas pelo técnico para montar 

seu time, bem como qual a função de cada jogador dentro de campo, primordial para a 

estruturação da sua equipe. Como um comentarista político, que deve revelar quais as pessoas 

que ocupam determinados cargos, que assumem respectivas funções para que a estratégia do 

governo dê certo, ou não. 

 Também não é apenas na economia que os números são importantes. O comentarista 

esportivo deve lidar com eles desde o início do jogo, com o esquema tático inicial utilizado 

pela equipe. Depois, com a ajuda da tecnologia, números importantes são fornecidos para que 

o profissional possa relacioná-los com o que aconteceu na partida. São importantes e ajudam a 

contextualizar o que aconteceu no jogo, a posse de bola, o número de chutes ao gol, 

escanteios, faltas, impedimentos, passes, etc. 

 

Estatísticas e mapas de calor são as principais ferramentas de auxilio que o analista 

tático pode encontrar. Eles auxiliam, agregam valor, esclarecem ações, tiram 

dúvidas, mas não falam sozinhos. Não basta, entretanto, apenas divulgá-los. É 

preciso interpretá-los, aplicar a estatística no contexto da análise dos movimentos. 

(CECCONI, 2013, p.66). 

 

 O mais importante, como dissemos no início, é decifrar o que o técnico pediu aos 

jogadores, por isso, a importância da especialização como falamos no capítulo anterior, com a 

busca do profissional por cursos de técnico, entre outros. Pouca gente sabe e uma minoria de 

comentaristas consegue fazer a leitura do jogo. É preciso que o comentarista\analista tático 

distingue aos seus telespectadores a diferença do posicionamento inicial da equipe, quais as 

variações que ocorrem quando ela está atacando ou se defendendo e a diferentes funções que 

cada jogador exerce dentro do campo e claro, qual a sua posição. Isso é muito importante, 

pois é o que define o jogo, e ao não saber detectar isso ou informar de forma errada, o 

comentarista não deixará que o seu telespectador compreenda o jogo de forma correta. 

 Cecconi diz que “análise tática é informação. Ao perceber um 4-4-2 que não existe, o 

comentarista transmite uma informação equivocada, que influencia negativamente a 

compreensão do jogo pela audiência”. 

 Além disso, há vários outros pontos importantes que o comentarista precisa verificar e 

passar ao seu receptor, como as táticas, tanto individuais, como de grupo ou coletiva. Os 

momentos de jogo, como dito anteriormente, a organização no ataque e na defesa. Como é a 
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amplitude, ou seja, se o time quando ataca espalha seus jogadores pelo campo possibilitando 

ter mais opções. Se o time joga em profundidade ou não. Se há marcação individual, por zona, 

ou por setor. Se essa marcação é com pressão sobre a bola ou passiva, sem “agredir” o 

adversário. Se existe o balanço, quando os jogadores acompanham, em suas respectivas 

“linhas”, aonde vai a bola. Se essas linhas jogam em bloco alto, que é quando se pressiona a 

saída de bola adversária. Ou se em bloco médio, um posicionamento normal. Ou quando é 

bloco baixo, com as três linhas, defesa, meio e ataque, se aproximando do seu gol para 

diminuir os espaços do adversário. Conforme Cecconi (2013), “são estas características 

próprias de cada time que, se percebidas, tornam-se diferenciais na análise, pois explicam 

ações contundentes, lances de gol, por exemplo, e até mesmo resultados das partidas”.  

 Para dar um exemplo, como no último caso, a maioria dos torcedores dizem que o seu 

time está muito recuado. Ao comentarista\analista cabe decifrar se isso se deve a uma 

estratégia definida pelo seu treinador, que dá a posse de bola ao adversário para sair no 

contra-ataque, ou se realmente é a outra equipe que está melhor e não dá chances que o time 

do torcedor consiga jogar.  

 

Cabe ao jornalista esportivo fazer esse diagnóstico e informar à audiência porque o 

jogador adversário recebeu livre o lançamento. É uma informação, e a análise tática 

precisa ser trabalhada desta forma. [...] Considero importante que o analista saiba 

diferenciar quando uma equipe está sendo empurrada pelo adversário, 

enclausurando-se na defesa, ou quando ela está oferecendo posse e campo. Fazer o 

diagnóstico correto da proposta ajuda a julgar, no final, se a equipe teve êxito. 

(CECCONI, 2013, p.13 e 38). 

 

 Tão importante quanto os movimentos com a bola rolando, também é necessário que o 

comentarista saiba analisar como é o comportamento de ambos os times com a bola parada, 

ou seja, nas faltas, escanteios, etc.  

 E claro, além de todas essas questões técnicas e táticas, é preciso levar em 

consideração o contexto do jogo. Quais as condições do gramado e do estádio. Se a torcida 

compareceu ou não. Se a equipe vive um bom momento ou passa por turbulência. Qual a 

situação financeira do clube, se está com salários atrasados ou com tudo em dia. Como é a 

estrutura disponível para os jogadores. As condições climáticas. Fatores emocionais e também 

extra-campo.  

 

Situações que interferem no desempenho da equipe, e que não podem, portanto, ser 

ignorados em uma análise. As condições do gramado prejudicam a circulação de 

bola. [...] O local da partida que interfere no comportamento e comprometimento das 

equipes. [...] O regulamento e as possibilidades da equipe na competição interferem, 

das mesma forma, na postura. [...] A preparação física da equipe, e demais fatores 

correspondentes, como o desgaste pela sequência de jogos. [...] Em resumo, o 

analista deve priorizar a tática, mas sem parecer um alienado. O contexto do jogo, 
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seus pormenores, pode ajudar a explicar alterações de padrões de comportamento, e 

são importantes na interpretação do resultado (CECCONI, 2013, p.69). 

 

Tudo isso, com o complemento da análise tática, torna um jornalista, que trabalha 

como comentarista, num excelente profissional. 

 

2.2.3 A UEFA Champions League 

 

A Liga dos Campeões da União Européia de Futebol Associado (UEFA Champions 

League) é considerada a maior competição entre clubes do planeta, por reunir os times 

melhores colocados no ranking da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA). 

Nesta ligam, participam a maioria dos clubes com maior poder econômico da Europa e do 

Mundo, casos de Barcelona e Real Madrid, da Espanha, Manchester City, Manchester United, 

Chelsea e Arsenal, da Inglaterra, Paris Saint-Germain e Mônaco, da França, entre outros.  

 A Champions League foi lançada uma mês após o primeiro congresso da UEFA, 

realizado em Viena, capital da Áustria, em 2 de março de 1955. Porém, não foi uma iniciativa 

da UEFA, já que seus diretores estavam preocupados em criar uma competição para seleções 

do continente, mas sim do jornal francês L’Equipe e seu editor, Gabriel Hanot, que junto com 

seu colega Jacques Ferran, projetaram e desenharam a competição continental destinada a 

clube que movimentaria as noites de quarta-feira no velho continente. 

  Apesar do nome, a competição não reunia apenas os campeões de cada país. 

Inicialmente as equipes participantes eram convidadas pelos organizadores. A primeira edição 

foi organizada em 1955, após os 16 clubes participantes terem aprovado por unanimidade as 

regras em uma reunião realizada nos dias 2 e 3 de abril do mesmo ano. O primeiro jogo foi 

em Lisboa, capital de Portugal, entre o Sporting e o Partizan, da antiga Iugoslávia. A partida 

terminou empatada em 3 a 3. 

 Porém, na temporada de 1992/93 o formato foi alterado. Testada na edição anterior, a 

fase de grupos ao invés das eliminatórias diretas teve êxito e segue até hoje. Esse novo 

sistema teve uma grande aceitação. Além disso, permitiu que mais equipes pudessem 

participar, aumentando de oito para 32 concorrentes ao público. 

 Ao longo de toda a história, 22 clubes de 10 países diferentes já tiveram o prazer de 

levantar a “orelhuda”, como é conhecida a taça entregue ao campeão da competição. O maior 

vencedor é o Real Madrid, da Espanha, com nove títulos, dois a mais que o Milan, da Itália. 

Em seguida vêm Bayern de Munique, da Alemanha e Liverpool, da Inglaterra, com cinco 

conquistas cada. Um título a menos (4) conquistaram Barcelona, da Espanha e Ajax, da 
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Holanda. Internazionale, da Itália e Manchester United, da Inglaterra, são tricampeões.  

Outros quatro times conquistaram a competição duas vezes e outros dez podem dizer que já 

foram os melhores da Europa por pelo menos uma vez.  

 A final da temporada 2013/2014 ocorreu no Estádio da Luz, do Benfica, em Lisboa,  

Portugal. As finais são sempre disputadas em jogo único, com estádio “neutro”, definido por 

sorteio um ano antes da competição.  

 

 

3 O COMENTARISTA PAULO VINICIUS COELHO, O PVC 

 

Paulo Vinicius de Mello Coelho nasceu em São Paulo, dia 30 de agosto de 1969, é 

mais conhecido por PVC, considerado um dos melhores jornalistas esportivos do Brasil. Toda 

essa credibilidade provém de um grande conhecimento histórico sobre clubes de futebol e 

também de partes estratégicas dos times.  

PVC se formou em jornalismo pela Universidade Metodista de São Bernardo do 

Campo, São Paulo, em 1990. Começou a carreira no Diário do Grande ABC, como repórter, 

no mesmo ano em que se formou. Depois perambulou por pequenos jornais da cidade. Em 

1991 começo na Editora Abril, com um estágio na revista Ação e logo foi ser repórter na 

Placar. Em 1997 foi um dos fundadores do diário esportivo impresso Lance!, onde foi repórter 

especial, colunista e editor-chefe. Deixou o Lance! em 2008 e passou a ser colunista da Folha 

de São Paulo. Em 2011, trocou a coluna na Folha por uma no O Estado de São Paulo.  

Mas, antes disso, desde 2000, é comentarista do canal esportivo por assinatura ESPN 

Brasil. É frequentemente enviado para comentar, in loco, partidas da Liga dos Campeões da 

UEFA. De 2002 a 2009, foi chefe de reportagem da ESPN Brasil. 

Cobriu as Copas do Mundo de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. Tem seis livros 

publicados, entre eles, “Jornalismo Esportivo”, publicado em 2011, pela editora Contexto. 

 

3.1 “A ANÁLISE TÁTICA PARA VER UM JOGO É IMPORTANTE” 

 

O comentarista da ESPN Brasil, Paulo Vinicius Coelho, o PVC, conversou conosco 

duas vezes. A entrevista foi feita nos dias 9 e 24 de setembro, por telefone, do Laboratório de 

Produção Radiofônica, do curso de Jornalismo da Unifra. Optamos pelo texto de pergunta e 

resposta, que está a seguir. 
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 Que qualidades um comentarista de futebol deve ter? 

 Tem que conhecer futebol. E conhecer futebol não é ter visto futebol no passado. É ver 

futebol todo o dia e tentar apurar as coisas, ter curiosidade, procurar entender o que 

aconteceu, conversar com gente que ajude a entender. Não dependendo da opinião dele 

próprio.  

 Qual a importância da análise tática no comentário de futebol? 

 Eu acho que a análise tática para ver um jogo é importante, para você entender o que 

cada jogador está fazendo. É impossível dizer se um jogador está jogando bem ou se está 

jogando mal, se você não sabe o que ele está fazendo no jogo. Então, para isso, você precisa 

saber qual é o sistema, como o time está jogando e qual é a função que ele tem no jogo. 

 Quais os aspectos mais importantes que devem ser destacados pelo comentarista 

durante o jogo? 

 Ver o jogo não é olhar o que vai acontecer quando a bola bate na trave ou entra no gol. 

É entender porque a bola vai bater na trave de um lado, entrar no gol de um lado e não do 

outro. Isso tem a ver com a percepção de quem está exercendo melhor as funções que cada 

time atribuiu para os seus jogadores.. 

 Como você avalia o comentarista que apenas dá a sua opinião pessoal? 

 Eu acho que o maior risco de quem vira comentarista ou de quem quer ser 

comentarista é esquecer que comentarista é uma função jornalística, seja o cara jornalista 

formado ou não. Ou seja, para você chegar num jogo, você tem que levar uma bagagem de 

informações. E essas informações são do dia a dia, não são as informações que você viveu, 

tendo jogado, sido repórter ou seja o que for. São as informações dos dois times que você vai 

cobrir. Elas é que vão te dar subsídio para entender o que o jogo está te dizendo e transmitir 

para quem está assistindo.  

 Como você se prepara para comentar os jogos? Como busca informações dos 

confrontos, técnicos e jogadores, principalmente tu que tens uma característica 

marcante que é buscar fatos históricos? 

 Depende muito do jogo. Eu elaboro uma lista de coisas que eu posso dizer se o jogo 

ficar ruim, porque se o jogo ficar bom, o jogo se basta. Se o jogo ficar ruim, eu vou te dar 

histórias do jogador que custou tanto, ou que no passado fez tantos gols no adversário. Eu vou 

tentar elaborar um cardápio mais rico possível e vou torcer para não precisar usar esse 

cardápio.  
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 No jogo analisado, a final da última Champions, além do jogo ter sido bom, tu 

usaste esse cardápio. Tu comentaste do aspecto emocional da outra Champions que o 

Atlético também tinha perdido. 

 Eu falei um pouco quando saiu o gol porque foi absolutamente igual. Até muita gente 

“cornetou” o que eu falei. Ali não foi pelo aspecto emocional eu acho, é que aconteceu uma 

coincidência absurda com um clube, que perdeu duas decisões no último instante. Que jogou 

um jogo extra, no caso de 74, e um tempo extra no caso de 2014, exatamente 40 anos depois 

aconteceu uma situação muito parecida, com um gol no último instante. Tem gente que não 

gosta disso. A coincidência foi muito marcante para eu usar. Não foi nem porque o time tinha 

um aspecto emocional em relação àquela decisão, é porque foi uma coincidência com o clube. 

 Aí vai da preparação não só para esse jogo, mas toda a preparação como 

profissional, para lembrar naquele momento, o que aconteceu 30 anos atrás. Isso é um 

aspecto importante? 

 Tem gente que vai gostar desse comentário e tem gente que não vai gostar, é natural. 

Tem que ter a sensibilidade para saber em que hora usar qual tipo de lembrança, qual tipo de 

informação, porque nem todo mundo vai gostar da informação que você vai dar. O cara pode 

querer que eu diga que o Sérgio Ramos subiu mais que o outro.  

 O Brasil tem bons comentaristas de futebol? 

 Eu acho que sim. Eu acho, no entanto, que a gente está num momento em que está 

discutindo muito pouco o jogo, muito outras coisas do futebol. Seja arbitragem, sejam 

aspectos políticos, a gente tem falado pouco do jogo, a gente precisa aumentar a nossa cultura 

do jogo. O que faz um time ser bom ou não ser tão bom, a gente discute pouco isso. Talvez 

por falta de preparo para entender a formação de uma equipe. Então, eu acho isso. O que mais 

importante é saber por que o cara fez tal escalação, porque tal jogador joga de tal maneira. 

Isso é informação do dia a dia, você vai tentando traçar uma coisa aqui, outra ali, e entender 

como o time funciona, às vezes numa sequência de jogos. Ver o jogo é o que mais ajuda. Às 

vezes, a gente esquece isso. Tem muito mecanismo hoje para ver jogo por meio de análise de 

informação, de estatística, que é ótimo, como recurso, mas não como principal, não como 

ferramenta fundamental. O fundamental é assistir o jogo, se você assistir o jogo repetidas 

vezes, coisas vão te chamar a atenção. Vou te dar um exemplo. Ontem eu cheguei na redação 

e tinha um repórter que tava vendo o mapa de movimentação de Atlético-PR e Palmeiras, 

olhou o mapa e disse assim: “O Diogo jogou por dentro”. Eu respondi: “Não jogou, jogou 

pelo lado”. Aí eu disse para ele uma coisa que já tinha repetido na redação: “A gente tá vendo 

muito o jogo pelo mapa e pouco o jogo pelo jogo. O mapa dizer que o Diogo jogou por dentro 
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é porque quando ele pega a bola, ele se movimenta, então, ele pode ter passado muito tempo 

pela parte central do campo”.  

 Foi retomada a pergunta dos comentaristas no país, no momento em que caiu a 

ligação. 

 Eu acho que a gente tá num momento, no mundo, não só no Brasil, em que as pessoas 

estão dando valor para opinião, na linha “eu acho” e “eu acho” não vale nada. Você tem que 

achar alguma coisa com dado em alguma outra. Temos bons comentaristas, talvez tenhamos 

que reforçar um pouco a nossa cultura de futebol. Estamos discutindo muito a arbitragem e 

pouco o futebol. Mas a gente sabe discutir futebol, a gente tem comentaristas, jornalistas ou 

não, muito competentes.  

 A pesquisa vai nessa linha, não apenas o “eu acho”. Como fazer para sair disso? 

Como tu fazes? 

 A base tem que ter informação. Informação bem apurada. Não é só número, é 

conversar com gente, ouvir gente, entender porque aconteceu tal coisa, levantar histórias, isso 

é o fundamental. Basear em fato. Quanto mais você baseia em fato, mais você reforça a sua 

capacidade de análise e não de “achismo”.  

 Como aproveitar os scouts para fazer o comentário? 

 Não adianta você olhar o mapa de movimentação e achar que ele vai te dar a leitura do 

jogo. A gente não pode ver jogo pelo mapa, a gente tem que ver jogo pelo jogo e comparar 

com o mapa, para saber se a sua observação está certa ou errada. O mapa precisa te dar coisas 

que você não viu e eventualmente corrigir coisas que você viu. Mas o mapa não serve para 

nada se você não tiver visto o jogo. 

 Como foi comentar a final da Champions, onde, teoricamente, os melhores 

técnicos, que pensam mais tática, estão ali? Como conseguir decifrar todo esse 

pensamento e passar o que ocorre dentro do campo para o telespectador? 

 A gente chegou na terça-feira e o jogo foi sábado. O que ajuda muito é ter o 

acompanhamento da carreira dos caras e o acompanhamento de toda a temporada. O que eu 

faço sempre, quando chega a fase final da Champions, é repassar todos os gols. 

Independentemente da tecnologia que temos hoje, com estatística e mapa de movimentação, 

eu gosto de assistir todos os gols dos semifinalistas. Aí faço o meu mapa, ou seja, o time 

constrói a jogada por esse lado; São 40% das jogadas pelo lado direito; são 70% das jogadas 

com o Cristiano Ronaldo; No lado direito, vai passar o Juanfran, vai chegar o Arda Turan e 

entrar em diagonal, abrindo para o outro lateral jogar, isso representa 30% dos gols da 

campanha. Então, você começa a ter condição de sair das suas repetições. Tem dois tipos de 
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importância disso que eu estou dizendo. Uma importância é você não ser repetitivo, é você ter 

mais repertório para tentar mudar de assunto mais vezes. Esse é o interesse do jornalista. Tem 

um outro interesse que é também dar a leitura correta, ou seja, para passar de verdade a 

informação mais precisa para o outro lado. Ou seja, tem um pedaço disso que é ilustrativo e 

tem um pedaço disso que é conteúdo puro 100%. Se você descobre uma curiosidade, e essa 

curiosidade pode não ter tanta importância, mas ela é uma curiosidade, e pode te dar um 

repertório, você amplia o repertório, te ajuda a não ser repetitivo. Quando mais elementos 

você conseguir juntar, quanto mais histórias você tiver, quanto mais conhecimento você tiver 

acumulado do passado, melhor. Eu posso falar sobre como o Ancelotti jogava no Milan, de 

Arrigo Sacchi, e como Arrigo Sacchi interfere no trabalho do Ancelotti, porque eu vi o 

Ancelotti jogando e eu sei como ele jogou no time do Sacchi. Acumular conhecimento, a 

gente não pode perder de vista que o nosso trabalho é de transferência de conhecimento, 

transferência de informação. Quanto mais informação você tiver capacidade de cruzar, porque 

você leu hoje de manhã ou porque você pode cruzar com uma coisa que você viu 15 anos 

atrás, maior vai ser a sua capacidade de análise.  

 Quem te inspirou a ser comentarista e quando de fato passaste a ser 

comentarista? 

 Eu gostava muito, 20 anos atrás, do Mario Sérgio comentando. Gostava muito, achava 

que ele ajudava muito a ver o jogo. Eu não sou um cara que tenha ídolos, mas eu gosto da 

percepção de quem vê o jogo bem. Isso significa olhar atentamente ao jogo. É principalmente 

isso, da percepção de ter visto bem o jogo. Gosto da ideia de que eu não estou falando uma 

coisa que vai causar efeito, diferente de quando você faz para ser uma curiosidade que vai ter 

efeito. Mas o X da questão não pode ser efeito, o X da questão tem que ser a explicação, tem 

que ser o entendimento, a explicação não, o entendimento, a percepção, a análise certa. 

 Qual a tua avaliação sobre essa “nova moda” de jogadores comentaristas, há 

campos para o comentarista jornalista e para o comentarista jogador? 

 Não acho que isso seja uma coisa nova. Leônidas da Silva foi comentarista antes da 

Copa de 70. O João Saldanha não foi jogador, mais foi técnico antes de ser jornalista. Ele foi 

dirigente do Botafogo e técnico antes de ser jornalista. Então, não é uma coisa nova. Isso se 

responde dando a resposta sim a uma de duas perguntas. Um: a qualidade que ele passa na 

transmissão é satisfatória? Sim, ponto. Dois: se ele não atender a primeira pergunta. Ele é uma 

grife? Se responder sim, eu ainda vou escolher o que atender a primeira pergunta, qualidade. 

Se ele juntar as duas coisas, melhor. Agora, o que acontece, muitas vezes, é que se contrata o 

ex-jogador como comentarista, pela grife, achando que todo mundo sabe que aquele cara foi 
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jogador e, muitas vezes, o cara não sabe qual dos comentaristas foi jogador e qual não foi. 

Então, a principal questão a responder é qualidade, é a principal. O jogador sempre vai ter 

uma coisa que o jornalista não teve, a experiência de dentro do campo. Mas o jogador 

raramente agrega uma coisa que o jornalista tem que ter, apuração. Esse é o ponto. O jogador 

tem que saber que na hora que ele vira jornalista, ele tem que ser jornalista e aí tem ética de 

jornalismo, que é importante. Eu não vou deixar de dizer uma coisa porque o cara é meu 

amigo. Eu vou publicar porque é notícia. Eu vou dizer porque é importante. 

 O que você espera do futuro do jornalismo esportivo no Brasil e, 

particularmente, para os comentaristas? 

 Eu espero que tenha espaço para a coisa mais moderna que existe em jornalismo no 

mundo, que é a informação. Não é importante se o cara é uma celebridade, o jornalista e o 

comentarista não são para ser celebridade, são para serem jornalistas, sendo formado ou não, 

o exercício é de passar informação e conteúdo, e é isso que eu espero que a gente possa 

manter e ter cada vez em maior nível. 

 

4 ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS 

 

Neste capítulo, vamos falar sobre estratégias discursivas, o que são e como o 

comentarista da ESPN Brasil, Paulo Vinicius Coelho, o PVC, as utiliza ao emitir seus 

comentários na final da UEFA Champions League 2013/2014. Ao anunciarmos um discurso, 

deve-se levar em conta o contexto histórico-social, os próprios interlocutores, o lugar de onde 

falam e, claro, o assunto que é tratado. É preciso desconstruir o discurso para entender as 

escolhas enunciativas que vão construir as marcas textuais do produtor midiático, no caso, o 

comentarista PVC. 

 Para Iñiguez (2004), a desconstrução serve para além do que se diz, para chegar à 

conclusão de como se diz. “O trabalho analítico consiste em examinar cuidadosamente os 

textos, buscando todas as possíveis leituras, e identifica os efeitos mais conectados com a 

relação social que queremos elucidar” (IÑIGUEZ, 2004, p. 139). 

 O discurso, elemento básico da comunicação, apresenta o tradicional esquema em que 

um emissor transmite uma mensagem a um receptor e esse receptor entende a mensagem 

exatamente como ela foi emitida. Porém, mais do que apenas soltar esse texto no ar, antes, o 

enunciador precisa construir a sua fala. 

 Freitas (2013) reforça que as estratégias discursivas são opções previamente pensadas 

e feitas pelo enunciador ao elencar assuntos noticiosos, para ordenar a importância das 
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notícias, selecionar as palavras, projetar as marcas discursivas (textuais e gestuais), a fim de 

construir uma identificação do telespectador e aproximá-lo da atração. “Todo ato de 

linguagem traz consigo uma função. Falar é produzir discursos e produzir discursos é inserir-

se em um mundo de interpretações e subjetividades. Assim acontece com os produtos 

televisivos”, diz Cavenaghi (2013, p.1). 

 Nota-se nos comentários de PVC que ele sabe bem utilizar os seus dois métodos. A 

partir das interpretações, principalmente de estatísticas, mas também a partir da análise que 

faz do que acontece na partida, emite o seu comentário, digamos, técnico. Na subjetividade, o 

jornalista parte das experiências e, principalmente, das recordações que tem. Uma estratégia 

importante utilizada por PVC é o resgate histórico, quando ele traz à tona, acontecimentos que 

envolvem os times, jogadores e/ou técnicos presentes naquela partida. 

 Assim como um dos principais pilares deste trabalho, a tática é usada também no 

discurso, não no mesmo contexto, mas sim no mesmo sentido. Tais quais as estratégias usadas 

dentro de campo para dominar as ações e vencer o adversário. No discurso, elas servem para 

convencer o seu receptor, como diz Rosário (2004):  

 
As estratégias estão ligadas à noção de jogo ou de atividades de guerra e estendem seu 

sentido para todos os âmbitos da vida em sociedade e, principalmente ao da 

comunicação. Estratégia, portanto, remete à organização de um plano de operações, de 

ações ordenadas para a vitória e, nesse sentido, ela é ação potencial, é planejamento, é 

virtualidade (ROSÁRIO, 2004, p.116). 

 

 Sodré (2006) afirma que tática e estratégia estão ligadas para, ao escrever, conseguir 

que o sentido desejado seja o mais próximo do real e tenha o objetivo pensado quando da sua 

formulação. 

 

Tem de calcular os aspectos de começo e de fim da ação e não se confinar ao 

detalhamento concreto da manobra a que se dispõe. Esta última cabe à tática, 

responsável pela contingência do agir e confinada ao tempo presente. Estratégia e 

tática podem estar referidas a jogos de guerra, de comércio, de política, de 

entretenimento ou de comunicação (SODRÉ, 2006, p. 10). 

 

 Peruzzolo (1994) chama as estratégias discursivas de estratégias de convencimento. O 

“resultado final” é o mesmo, ou seja, deflagrar o discurso com os efeitos pretendidos, 

servindo de persuasão para que se convença o enunciatário da veracidade do que diz no seu 

texto. Por mais que o caso analisado seja uma transmissão televisiva, o modus operandi 

destaca pouco visualmente o comentarista, que faz suas interferências enquanto a bola está 

rolando, o que reforça ainda mais a importância das estratégias discursivas usadas por PVC 

para que se faça entender. 
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As estratégias discursivas ordenam, interpelam e seduzem a audiência através da 

linguagem. O fato de existir uma tela ligada poderá comprometer um encontro dos 

sujeitos. De um lado tem-se o espectador, que pretende assistir à determinada 

programação. De outro está o apresentador, que diz e mostrar, objetivando ser visto e 

ouvido pela audiência. Os dois pólos de interação do processo comunicacional criam 

um vínculo, uma força, uma identidade visual que, por sua vez, produz o enunciado da 

televisão (PERUZZOLO, 2004, p. 28). 

 

 Duarte (2006) fala que as estratégias discursivas não passam de um “projeto”, que 

obedecem critério de seleção e relevâncias e que dizem respeito a decisões tomadas no 

processo de produção, responsáveis também pelos mecanismos de expressão adequados à 

manifestação dos conteúdos desejados. 

 PVC deixa isso claro em sua entrevista ao pesquisador, quando projeta o que pode e o 

que possivelmente vai falar durante a transmissão. O comentarista observa que antes das 

partidas elabora uma série de aspectos que pode falar caso o jogo fique “chato”. Mas que, 

caso contrário, se o jogo for bom, além de ele ter esse leque a mais de informações, que lhe 

permitem não ser repetitivo, os acontecimentos da partida vão propiciar que, através das suas 

interpretações, baseadas em fatos, faça o seu comentário. 

 Mas, mesmo que essas construções sejam feitas de duas maneiras, planejadas antes do 

jogo, como opção, e as ideias criadas no momento da partida, a partir do que acontece no 

campo, o discurso nunca fica solto. PVC faz uma costura de suas ideias, como explica Orlandi 

(2007): “Não há discurso que não se relacione com outros, afinal, os sentidos resultam de 

relações. Sendo assim, um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como para 

dizeres futuros”. 

 Além disso, para que este discurso não seja vago, para que o “eu acho” dê lugar para a 

sustentação que Orlandi (2007) fala e que seja legitimado, PVC baseia-se em fatos, dados e 

estatísticas, como reforça Coelho (2005): “A legitimidade de um discurso depende de um 

conjunto de características contextuais, tais como poder e autoridade do falante, localização 

institucional e objetivos específicos”. A figura de PVC, vencedor de vários prêmios da área de 

comunicação, como o Comunique-se, também é importante. Coelho (2005) diz que a 

legitimação também está na voz das autoridades, de especialistas que no contexto 

social/institucional têm autoridade para expressar opiniões. 

 Porém, muitas vezes, não há muito tempo para que PVC formule o comentário. Em 

um lance de gol, por exemplo, o espaço entre a descrição do narrador e a entrada do 

comentarista para explicar o lance é muito pequeno. Por isso, Vizeu (2008) defende que não é 

em todos os momentos que o enunciador emite o discurso da maneira que gostaria, mas o 



32 

 

objetivo é sempre o mesmo, construir a realidade de maneira que ele a enxerga e passar aos 

destinatários a mensagem de acordo com o seu olhar sobre o objeto/temática: 

 

A seleção dos acontecimentos que o jornalista enuncia pressupõe, da sua parte, um 

julgamento, na maior parte dos casos implícito, acerca da relevância e do seu interesse 

público. A formação desse julgamento está relacionada implicitamente a uma visão de 

mundo interiorizada pelo próprio jornalista. Ele pode recorrer aos processos 

metalingüísticos, de redundância e contextualização, para se fazer compreendido. Mas 

não tem, ao seu alcance, a heterogeneidade de sentidos que seu discurso dá origem, já 

que não pode identificar todos e cada um dos seus interlocutores, nem pode, 

consequentemente, no decurso do processo enunciativo, controlar as hipóteses 

interpretativas a partir das quais cada um infere aqui que pretende fazer (VIZEU, 

2008, p. 113-114). 

 

Assim como em qualquer contexto, a subjetividade do sujeito que transmite uma 

mensagem também deve ser levada em conta. As suas experiências de vida e a visão de 

mundo interferem no seu discurso. Conforme Orlandi (2007), o discurso está diretamente 

ligado às Ciências Sociais, já que a linguagem está materializada na ideologia do sujeito e 

essa ideologia acaba se manifestando na língua. Portanto, há uma relação entre língua-

discurso-ideologia. Assim como diz Pêcheux (1975), não há discurso sem sujeito e não há 

sujeito sem ideologia: o individuo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a 

língua faz sentido. 

 

O discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, 

compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os sujeitos. A análise do 

discurso considera que a linguagem não é transparente. Desse modo ela não procura 

atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. A questão que ele como é: 

como esse texto significa? (ORLANDI, 2007, p. 17). 

 

 A análise de discurso, citada por Orlandi (2007), é um braço que existe dentro das 

estratégias discursivas, justamente para conseguir entender o que esse enunciado significa.  

 

A análise do discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata da 

gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a palavra 

discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de 

movimento. O discurso é assim, palavra em movimento, prática de linguagem: com o 

estudo do discurso observa-se o homem falando (ORLANDI, 2007, p. 17). 

 

A análise de discurso teoriza a interpretação, ou seja, coloca a interpretação em 

questão, visando compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos através da 

análise de gestos que consideramos como atos simbólicos que intervêm no real sentido do 

discurso. 

 

Em suma, a análise de discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico 

produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. Essa 

compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o texto organiza os gestos de 
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interpretação que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim novas práticas de 

leitura (ORLANDI, 2007, p. 26). 

A autora diz que a análise depende de cada analista, dependendo a questão e dos 

conceitos que ele formula, por isso, uma análise nunca será igual a outra, justamente pelos 

levantamentos que acabam resultando em conclusões diferentes, já que tudo depende do 

domínio disciplinar do analista, seja político, sociológico, antropológico e, no nosso caso, 

jornalístico. 

 

O que define a forma do dispositivo analítico é a questão posta pelo analista, a 

natureza do material que analisa e a finalidade da análise. Daí a riqueza da análise de 

discurso, que permite explorar de muitas maneiras essa relação trabalhada com o 

simbólico (ORLANDI, 2007, p. 28). 

 

 Portanto, conforme a teoria de estratégias discursivas e a análise de discurso 

apresentadas pelos autores, buscamos, no próximo capítulo, descobrir os sentidos emitidos 

por meio do discurso de Paulo Vinicius Coelho.  

 

 

5 METODOLOGIA 

 

A história deste Trabalho Final de Graduação (TFG) começa bem antes do nosso 

ingresso na academia. Apaixonado por futebol desde criança, os finais de semana sempre 

foram ocupados por jogos de futebol, seja na televisão, no vídeo-game ou mesmo nos campos 

e quadras. A partir de 2011, depois da entrada na faculdade e de começar a conhecer as teorias 

do jornalismo e os principais objetivos do jornalista, passamos a ver as transmissões de jogos 

de futebol com outro olhar. A partir de um ditado popular que diz que todo brasileiro também 

é técnico, passamos a pensar sobre a função do comentarista de futebol, aquele que avalia, 

analisa e opina sobre o papel do treinador durante as partidas e como suas escolhas 

influenciam dentro do campo. Descobrimos, preliminarmente, que alguns jornalistas utilizam 

a análise tática para interpretar as ações dentro das quatro linhas e passá-las ao seu receptor, 

antes de apenas opinar. 

 Os jogos de futebol deixaram de ser apenas um entretenimento para se tornar também 

um objeto de observação. Notamos que, em transmissões de diversas emissoras, havia um 

grave problema na principal questão do jornalismo, a informação. Já no início da transmissão, 

quando eram divulgadas as escalações das equipes com suas prováveis distribuições táticas no 

campo, na maioria das vezes, essa distribuição inicial está errada. Ainda durante a 

transmissão, foram poucas as vezes em que os comentaristas explicaram sobre o esquema 
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tático utilizado pela equipe, quais suas variações e a forma de jogar do time. Assim, chegamos 

à ideia da pesquisa. 

 No segundo semestre de 2013, na disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Comunicação, ministrada pelo professor-doutor Maicon Elias Kroth, começamos a estruturar 

como seria o trabalho. Primeiro, definiu-se o tema: comentaristas de futebol. Depois o meio, 

televisão. A dúvida pairou em pesquisar sobre o erro das emissoras ou sobre quem 

supostamente faria o comentário de forma correta. Decidimos, então, escolher a segunda 

opção. O objeto seria o jornalista esportivo premiado pelo Prêmio Comunique-se, Paulo 

Vinicius Coelho, o PVC, do canal televisvo por assinatura ESPN Brasil. Durante aquele 

semestre, foi possível fazer a justificativa, delimitação do tema, definição dos objetivos e 

descrição dos objetos. 

 Também foram feitos, no período, a determinação dos objetivos, geral e específicos, e 

a pesquisa sobre a história do objeto, o jornalista Paulo Vinicius Coelho, e também da 

emissora pela qual ele transmite os jogos e a competição da partida em questão. 

 Ao passar para o primeiro semestre de 2014, na disciplina de Trabalho Final de 

Graduação I, com a orientação do professor-mestre e doutorando Gilson Piber, definimos 

algumas outras questões pendentes. Para delimitar o trabalho, escolhemos uma partida. Em 

tese, a partida mais importante de todo o ano, não só para os times, mas também para a 

emissora, já que, sempre na teoria, por ser uma final, tem um público interessado maior que 

os demais. A final da Uefa Champions League é o auge, inclusive com os jornalistas indo 

para a cidade da decisão, no caso deste ano foi Lisboa, em Portugal, para o jogo entre os 

madrilenhos, Real e Atlético. Para descobrir como PVC faz para comentar sem apenas dar a 

sua opinião pessoal, mas com embasamento e interpretação, escolhemos buscar as estratégias 

discursivas usadas pelo comentarista. 

 A partir de todas essas escolhas, passamos a pensar no referencial teórico que daria 

embasamento ao nosso trabalho. Um dos principais autores usados foi Eduardo Cecconi, que 

publicou, em 2013, o e-book “A análise tática no jornalismo esportivo”, talvez um dos únicos 

materiais que teoriza sobre o assunto em específico. Por isso, também, a importância desta 

pesquisa para que o assunto seja ampliado e ajude a melhorar o jornalismo esportivo. A teoria 

de Cecconi é utilizada no capítulo “Análise Tática”. 

 Ainda completam o referencial teórico os capítulos sobre “Jornalismo Esportivo”, 

tendo como referências autores como Coelho, Barbeiro e Rangel, e Erbolato. Neste espaço, 

fazemos um breve histórico do jornalismo esportivo no Brasil e também a importância da 

análise tática como aliada na transmissão de informações. Em seguida, temos o capítulo que 
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trata sobre o “Telejornalismo Esportivo”, onde também se faz um resgate histórico sobre as 

teorias do meio. 

 Em seguida, concluímos o referencial teórico descrevendo as teorias sobre o que são 

Estratégias Discursivas. Vários autores foram usados para embasar o pesquisador na análise 

do discurso do objeto. Entre os principais, estão Peruzzolo, Vizeu e Orlandi. 

 Logo após a realização da final da Uefa Champions League, em maio de 2014, o 

pesquisador assistiu ao videoteipe da partida para fazer a transcrição das participações de 

Paulo Vinicius Coelho durante a transmissão. Depois disso, partimos para a análise do 

discurso, com vistas as classificações conforme as estratégias discursivas descobertas. 

 Antes disso, uma ação que não estava planejada no início da pesquisa, mas que foi 

possível a partir da busca do pesquisador por contatos com o objeto estudado, foi possível 

fazer uma entrevista com Paulo Vinicius Coelho. Nas duas ocasiões que conversamos por 

telefone, PVC contou como se prepara, quais suas avaliações sobre o jornalismo esportivo e o 

comentário de futebol. 

 

6 A DESCRIÇÃO DO JOGO REAL MADRID X ATLÉTICO DE MADRID 

 

A seguir, descrevemos parte da transmissão feita pela ESPN Brasil, do jogo entre Real 

Madrid e Atlético de Madrid, pela final da ChampionsLeague. A partida foi disputada no dia 

12 de maio de 2014, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. São destacados alguns diálogos 

entre o narrador da ESPN Brasil, Paulo Andrade, e os comentaristas Paulo Vinicius Coelho, o 

PVC, e Paulo Calçade antes, durante e depois do jogo, que teve até prorrogação. A atenção 

está voltada para os comentários de PVC. 

 

6.1 ANTES DA BOLA ROLAR 

 

Paulo Andrade: “Tá ficando cheio, táficando lotado o Estádio da Luz. É bonito o 

Estádio da Luz, PVC? 

 PVC: “É muito bonito o Estádio da Luz. Ele é mais aconchegante do que Wembley, 

porque é menor, o que causou, para muita gente, problemas para conseguir ingressos. Agora a 

pouco passou um torcedor carioca, veio do Rio de Janeiro sem ingresso para Lisboa. 

Comprou, conseguiu, mil e quinhentos euros o cara pagou.” 

Paulo Andrade: “PVC, Foram quatro jogos entre as duas equipes na temporada. Uma 

vitória do Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol jogando no Bernabeu, um empate 
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no Calderón e duas vitórias do Real Madrid em partidas das semifinais da Copa do Rei da 

Espanha. De que forma essas partidas pode mexer com o jogo de hoje?” 

PVC: “Eu vou descartar a quarta por uma razão: o Atlético de Madrid jogou muito 

remendado. Nove reservas praticamente. Aí você tem o retrato do equilíbrio. Uma vitória pra 

cada lado e um empate. O Atlético tem, estamos em Portugal, então eu vou mostrar aqui a 

Bíblia do Atlético de Madrid e a Bíblia do Real Madrid. O Evangelho segundo Diego 

Simeone.” 

Paulo Andrade: “Deixa eu segurar uma dela aqui. A do Atlético e você fica com a do 

Real.” 

PVC: “Terra de José Saramago. O evangelho segundo Diego Simeone: Bola parada, 

36% dos gols saem assim. E o Atlético fez gol assim também. O evangelho segundo Carlo 

Ancelotti: contra-ataque, 27% dos gols do Real Madrid nasceram assim na Champions 

League.” 

 

6.2 COMEÇA O JOGO 

 

Paulo Andrade: “Paulo Vinicius Coelho, Paulo Calçade, estão de olho no jogo, a bola 

também está com vocês.” 

PVC: “A última dúvida desfeita, o Real vem no 4-3-3. O Bale faz o lado direito e é 

uma linha de três homens no meio campo. Khedira primeiro volante, Modric pela direita, Dí 

Maria pela esquerda. Pode variar, o Bale pode vir fazer uma linha de quatro homens? Pode. 

Mas, não começa assim não.” 

PVC: “O duro é que tem doze do Atlético, né? Torcida bem mais barulhenta do lado 

esquerdo, o lado vermelho e branco.” 

6min - PVC: “É claro que o Atlético espera mais, mas você viu agora, né: seis minutos 

e bola perdida no ataque. Pela primeira vez, havia para o Real Madrid, a possibilidade de 

contra-atacar.” 

 9min – PVC: “Vai passar sebo de carneiro que a placenta de égua não deu certo. 

Queimou. Não é pra isso, não era pra isso. Ou você tem segurança de que pode jogar ou tira 

do jogo de vez. Perde muito o Atlético.” 
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10min – Paulo Andrade: “Em relação a pergunta, PVC, você concorda com o fã do 

esporte conectado no ESPN Sync. O Arda Turan faz mais falta ao Atlético do que o Xabi 

Alonso ao Real?” 

PVC: “Não. Eu acho o aposto. Eu acho que o XabiAlondo faz falta demais para o Real 

Madrid. Embora os números não digam que faça tanta falta. O Real Madrid , sem ele, sem 

Xabi Alonso na temporada, ganhou 81% dos pontos que disputou.” 

Paulo Andrade: “Curtois saiu para fazer firme defesa. O homem que conquistou 

vitórias para o Atlético de Madrid, o Curtois.   

13min – PVC: “48 jogos entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, 25 vezes 

o Curtois não sofreu gol, mais da metade.” 

Paulo Andrade: “E nessa história de não sofrer gols, o Cassillas tem um número 

extraordinário também, né, PVC?” 

PVC: “23 jogos na temporada, jogou menos, porque não jogou como titular o 

Campeonato Espanhol. Trezes vezes ele não foi vazado, também, mais de 50% das vezes.” 

14min – PVC: “Agora, não é aquele jogo com o Atlético só esperando. O Atlético não 

renuncia, o Atlético sai para trabalhar a bola, com seus volantes, com Gabi agora, vamos ver... 

A questão é: o Atlético vai agredir e tem qualidade para ameaçar o Cassillas. Mas também 

oferece o campo que o Real Madrid gosta. Vai ter em alguns momentos possibilidades de 

contra-ataques na velocidade do Bale e do Cristiano Ronaldo” 

15min – Paulo Andrade: “Os dois agora se estranham. Depois da falta marcada, os 

dois se estranham, encarada do Coentrão no Gabi. São sempre muito quentes, os derbys de 

Madrid.” 

PVC: “Mesmo quando jogando em Lisboa com 17graus.” 

19 min – PVC: “Segundo substituição mais rápida da história das decisões de Liga dos 

Campeões. Em 75 saiu Georg Anderson, do Bayern de Munique, e o Bayern superou. Havia 

só duas alterações naquela época possíveis, e o Bayern de Munique mesmo assim venceu o 

Leeds Uniter, em Paris, naquela decisão 39 anos atrás.” 

21min – PVC: “Me chama a atenção a movimentação do Cristiano Ronaldo. Você viu, 

no lance anterior, quando a bola cruzou da esquerda para a direita, para chegar no Juanfran, 

depois que o Raul Garcia passou da bola junto com o Fábio Coentrão, quem veio 

acompanhando o Juanfran foi o Bale, que precisa acompanhar o Felipe Luís. Se não 

acompanhar, se ninguém acompanhar o Juanfran, vai ser o foco de jogadas de mais perigo do 

Atlético de Madrid como foi lá em Londres, contra o Chelsea. Já citamos durante a semana, 

54% dos gols do Atlético nascem pelo lado direito, vários com o Juanfran.” 
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21min – Paulo Andrade: “O Gabi da um puxão no Dí Maria, o Coentrão divide, ia 

escapando dos dois marcadores do Atlético de Madrid e o árbitro parou a jogada. O Real, de 

qualquer forma, tem uma falta perigosa para bater”. 

PVC: “Eu achei que ele se precipitou. Podia ter dado a vantagem que o Coentrão saía 

em condição de fazer o cruzamento.” 

25min – PVC: “No lance anterior quem chegou com o Juanfran foi o Dí Maria, na 

sequência o Tiago não teve condições de virar para o Juanfran porque aí o Cristiano Ronaldo 

tava com ele. Mas na intermediária, que é o contra-ataque, mas o Atlético não oferece tantas 

vezes. Começa a ter superioridade o Atlético.” 

26min – PVC: “Aí se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem superioridade o 

Atlético, tem a posse de bola, mas oferece espaço e vai ter contra-ataque. Foi o Dí Maria que 

conseguiu puxar.” 

31min – PVC: “Essa é uma diferença que o Atlético tem em relação ao Real. Mesmo 

com a liberdade menor que o Paulo Calçade já destacou do Modric. O Modric acerta 91% dos 

passes. O Tiago erra 36%. Não pode, nunca cruzar uma bola deste tipo. Incrível como o Bale 

carrega corretamente e chuta equivocadamente e perde a grande chance do jogo.” 

36min - PVC: “É a bola parada infalível do Atlético de Madrid. É a bola parada do 

lado direito, o lado mais forte do time que mais sabe posicionar sua equipe dentro da grande 

área. Posicionar como o Cassillas não soube. Foi fazer o quê no meio da grande área? É o 

segundo gol do Godin na Uefa ChampionsLeague.” 

37min – PVC: “Tem uma questão que eu tinha levantado já, do ponto de vista 

defensivo, mas ofensivamente também, o Cristiano Ronaldo não ta bem. E é física a questão. 

Ele não está com pernas suficiente para voltar e acompanhar o Juanfran. Ele não ta com perna 

suficiente para explodir, como gosta de fazer. 

44min – PVC: “O que o Calçade destacou, o Koké é o segundo melhor passador do 

Atlético, só o Felipe Luís, só que o Koke é homem de meio-campo, o melhor passador do 

setor de criação” 

45 – PVC: “Melhor o Atlético de Madrid no primeiro tempo desde aqueles 25 minutos 

quando eu disse que o Atlético começava a ter superioridade. Ofereceu o contra-ataque em 

algumas oportunidade, o Bale teve a chance no passe errado do Tiago, que gerou um tipo de 

contra-ataque. O Real deu mais o jogo que o Atlético precisa. Dois escanteios e uma falta 

lateral. Em um dos escanteios o gol da vitória parcial.” 

 

6.3 INTERVALO DE JOGO 



39 

 

 

Paulo Andrade: “Fiquem à vontade com os melhores momentos. A sua análise, PVC: 

Calçade: “Com o passar do tempo, né, PVC, o jogo acabou ficando com a cara do Atlético de 

Madrid” 

PVC: “Eu marquei a superioridade do Atlético a partir dos 25. Ali o Atlético começa a 

ter superioridade, só que ainda oferecia contra-ataque, que o Real Madrid não aproveitava, 

exceto naquela bola aos 31 minutos, quando o Bale aproveitou o passe errado do Thiago e 

quase marcou, quase fez um a zero. O Atlético já era melhor, no entanto. Grande participação 

do Koke, participa muito na marcação, cria, dá o passe certo. Quem erra mais é o Thiago. 

Muito erro de passe dos volantes, mas participação efetiva do Koke de um lado para fazer a 

bola chegar a frente. E da bola parada, o Real errou porque deu o que Atlético quer. O 

escanteio que marcou o primeiro gol. Foram três ao todo na primeira etapa e mais uma falta 

lateral. O Atlético quer o lado direto, mais forte e a bola parada e fez um a zero porque o Real 

deu essa oportunidade. 

PVC: “A gente pode discutir muito a participação do Cristiano Ronaldo em jogos 

decisivos. Jogos deste tipo, como Roma, quando o Manchester perdeu pro Barcelona, Moscou 

quando ele perdeu o pênalti na decisão contra o Chelsea, mas hoje a questão é física, ele tem a 

proteção, pode ser a questão da personalidade também, pode ter uma mistura. Mas a questão 

física é importante, ele não volta acompanhando o Juanfran. Ora é o Dí Maria, ora é o Bale 

que veio acompanhar o Juanfran aqui na linha de fundo. E não consegue dar um toque na 

frente pra explodir, pra chegar com a velocidade que é a sua marca registrada.” (Gestual) 

 

6.4 A BOLA ROLA NA ETAPA FINAL 

 

48min – PVC: “Agora quem quer o contra-ataque é o Atlético. Não vai renunciar o 

jogo como disse no primeiro tempo, mas ele ta atraindo mais. O Real vai ter que jogar, vai ter 

que sair, vai ter que ocupar espaço no campo ofensivo. Velocidade é a arma do Atlético agora. 

Vale lembrar que no ano passado, no Bernabéu, gol de Diego Costa e o Atlético empatou o 

jogo lá no Bernabéu na final da Copa do Rey em contra-ataque.” 

51min – “Não vai ser momentâneo não, o Adrián vai acompanhar o Carvajal mesmo e 

é a tentativa que o Atlético vai ter, o estilo do Atlético no segundo tempo. O Tiago joga um 

pouquinho atrás em relação ao Gabi e ao Koke, os três centralizados, pela direita Raul Garcia, 

pela esquerda o Adrián, o Villa como a flecha. A tentativa do contra-ataque vai chegar, vai 

usar o Villa, eventualmente o Adrián escapa da ponta esquerda para se juntar a ele.” 
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52min – PVC: “Segunda vez que o Dí Maria vai se infiltrando, no comecinho do 

primeiro tempo cavou, conseguiu uma falta, cavou não, a falta houve. Se infiltrando com a 

bola dominada, como agora, quando obrigou o Miranda, praticamente, a evitar que ele 

invadisse a grande área.” 

54min – PVC: “Segue muito mais barulhenta. A gente tem visitado os dois estádios de 

Madrid. Historicamente a torcida do Atlético faz mais barulho. Hoje são 12 no time do 

Atlético e o Real tem onze, ou dez, porque o Cristiano Ronaldo continua mal na partida. 

Apareceu agora, né, três finalizações.” 

58min – PVC: “Sai o Khedira também. Ele vai botar o Modric de primeiro volante, 

juntou com o Isco por ali e vai fazer uma linha de quatro. Provavelmente o Dí Maria vai para 

o lado esquerdo, o Bale vem um pouquinho para trás e pode até manter o 4-3-3, nesse caso o 

Modric é o primeiro volante e o Isco o meia-direita. E o Marcelo vai der um pouco mais de 

capacidade na saída de bola, pra quebrar a defesa do Atlético num drible, vai ter o combate do 

Raul Garcia. Quem marca agora o Isco é o Koke, porque o Modric vai jogar um pouquinho 

mais recuado, vai ter que criar o jogo desde o primeiro passe, como primeiro volante.” 

62min – PVC: “Ele (Cristiano Ronaldo) tá aparecendo um pouquinho mais, ta 

brigando mais pelo menos, com o vigor físico que ele não tem e tá tentando um pouquinho 

mais. É a quarta vez que ele tenta finalizar, teve aquela sequência de três bolas em que 

finalizou. O Marcelo vai dar muito mais qualidade, mas se não tomar cuidado toma bola nas 

costas como tomou no lance anterior. É perigoso quando sobe o Juanfran, e a gente já 

salientou, tem pouca companhia, pouca marcação o lateral-direito do Atlético de Madrid. 

Marcelo marca menos que o Coentrão.” 

63min – PVC: “Se o Koke marca o Isco, o Isco vai ter que marcar o Koke também. O 

Koke sabe jogar, como mostrou agora.” 

64min – PVC: “Agora o ponto é que o Real Madrid, com as alterações, ele pode ser 

um pouquinho mais agudo, ele pode ter o Modric com a qualidade de passe no primeiro passe, 

mas ele não equilibrou as ações no meio-campo. O meio-campo, o setor vital do jogo é do 

Atlético de Madrid, e é desde a metada da primeira etapa” 

65min - Paulo Andrade: “Raul Garcia dá lugar a Sosa. Alteração do Diego Simeone. 

Aí não muda muito, né?” 

PVC: “Sosa vai marcar um pouco mais que o Raul Garcia, vai acompanhar um pouco 

mais o Marcelo de perto e tem qualidade no passe pro cruzamento também. Sosa que sempre 

diz, aprendeu muito a bater na bola com Verón, com quem jogou no Estudiantes de La Plata.” 
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68min – PVC: “Hoje o Felipe Luis fez uma boa partida também. Ta contendo o Bale. 

O Bale só apareceu naquela jogada por dentro, no primeiro tempo, num erro do Tiago.” 

70min – PVC: “O cara que pode resolver alguma coisa e que ta tentando resolver 

alguma coisa é o Dí Maria. É que domina, quem parte pra cima, quem tenta o mano a mano, 

quem faz o cruzamento, quem preenche o meio-campo. É ainda Dí Maria ou nada, porque o 

Cristiano ta brigando um pouco mais do que na primeira etapa, mas não joga bem. O Bale e o 

Benzema tecnicamente não estão bem e o Modric aqui atrás armando muito pouco.” 

72min – PVC: “A jogada saiu no setor do Marcelo de novo, né. O Marcelo é muito 

melhor tecnicamente, indiscutivelmente, mas obriga toda hora o Sérgio Ramos a sair da área 

também como saiu agora na cobertura. Descobre dois setores. Marcelo toma bola nas costas e 

o Sérgio Ramos desguarnece o miolo da defesa.” 

76min – PVC: “Importante de novo é salientar o ambiente do estádio. O lado branco 

sentado e mudo. O lado vermelho e branco, tenso, mas grita, participa. É o reflexo do jogo, o 

Atlético não tem a condição ainda de contra-atacar pra matar o jogo, pra chegar frente a frente 

com o Cassillas. O Real Madrid tem a posse de bola, mas não tem a criação.” 

77min – PVC: “E essa não teve o Felipe Luis, né. Essa foi o Godin que teve que sair 

na cobertura e perdeu na velocidade do Bale. Essa é a terceira bola que o Bale tem a chance 

de finalizar e não consegue. Vem Morata agora.” 

80min – PVC: “Tá virando um micro-ônibus, né, porque o Real vai se aproximando da 

grande área, sem criatividade, mas forçando o Atlético a só se defender, o que é um risco. 

Morata em campo lembra o um a zero no primeiro turno na Liga Espanhol, em um voleio ele 

quase empatou o jogo no final.” 

82min – PVC: “Fez boa partida, 83% de aproveitamento de passe, correu 9km e 300m, 

não pela questão da participação nos números, mas entre outras coisas, o Bale jogou muito 

pouco.” 

 85min – Calçade: “PVC, Cristiano tá no campo?” 

PVC: “O segundo tempo dele foi ruim também, mas ele brigou um pouco mais. Agora 

tem uma coisa que me chamou a atenção na bola que o Modric clareou pra chutar. O Miranda 

disse durante a semana: O Real tem uma arma, o chute de fora da área. Não teve. Salvo nas 

bolas paradas, nas faltas, o Real não chutou uma vez de fora da área.” 

92min – “Veio o Koke para desarmar aqui, outro que fez uma grande partida. Gabi, 

Koke, Godin, heróis do Atlético de Madrid até aqui.” 
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93min – PVC: “Incrivelmente a história se repete 40 anos depois. Com gol do 

zagueiro que virou centroavante, mas que foi ao ataque como Schuazembech em 74, foi o 

Sérgio Ramos, pra marcar o sétimo gol dele na temporada.” 

 

6.5 ENTRE O FIM DO JOGO E A PRORROGAÇÃO 

 

Calçade: “E agora a questão né PVC, é como recuperar emocionalmente um time em 5 

minutos.” 

PVC: “Foi o que disse o Adelardo, jogador daquele Atlético de Madrid de 74, que 

durante a semana, ao diário El País, na Espanha, retratou exatamanete isso. Naquela época, 

não havia pelo regulamento uma prorrogação, havia um jogo extra dois dias depois. E o 

Adelardo e o Reina falaram exatamente sobre isso. O gol nos acréscimos derrotou 

emocionalmente aquele Atlético de Madrid, com empate por um a um. A situação é idêntica e 

o Atlético tem que se recuperar emocionalmente agora.” 

PVC: “É esse o ponto, o retrato do momento psicológico é a torcida vermelha, que 

passou o jogo inteiro em pé, sentada. E a branca, que passou o jogo inteiro sentada, em pé. 

Inverteu-se e esse é o trabalho que o Atlético vai ter que fazer. O Real pressionou, buscou o 

gol, teve mais posse de bola, mas não jogou um grande segundo tempo. Não foi um jogo 

criativo, não foi um time que conseguisse furar os espaços, exceto com os cruzamentos, e com 

escanteio, que é normalmente a arma do Atlético, mas que foi arma do Real Madrid, com um 

fantástico Sérgio Ramos pra cabecear.” 

 

6.6 JOGO NA PRORROGAÇÃO 

 

PVC: “Clareou é para finalizar, fez certinho o Modric agora. O Sérgio Ramos ta 

saindo porque quer conduzir o jogo, porque está se comportando como armador pela liderança 

que tem e não ta errado, mas ele tem que tomar cuidado com a bola nas costas. O Atlético 

segue com dificuldade para fazer a bola chegar no ataque, mas oferece espaço quando se 

lança tanto o herói do Real Madrid, Sérgio Ramos, autor do gol de empate.” 

PVC - Gol 2 a 1 - “Veio por vias tortas pela questão física, que o Calçade chamou a 

atenção, em cima do Juanfran. Mais na jogada característica da temporada do Real Madrid, o 

contra-ataque. Velocidade com Angel Dí Maria, 25 passes pra gol na temporada, o sexto na 

ChampionsLeague. O Rei das assistências na Europa.” 
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PVC - Gol 3 a 1 - “Com o Marcelo carregando e o que ele fez de melhor depois de 

entrar. Teve uma bola nas costas que eu chamei a atenção no segundo tempo. Foi forte no 

ataque e ganhou na força que ele tem, no talento que possui e contra o Atlético de Madrid que 

se arrasta nos minutos finais da prorrogação, física e emocionalmente. Segundo gol do 

Marcelo na temporada.” 

PVC – 4 a 1 - “51 vezes na temporada e é difícil dizer o que é mais impressionante, 

porque você já deu outro número que é fabuloso. 17 gols na Liga dos Campeões, sem jogar o 

que ele podia por uma questão física, principalmente física. Agora que essa decisão, pro 

Atlético, é igual a 74, é impressionante. O time desabou emocionalmente depois de levar o 

gol nos acréscimos, de novo, 40 anos depois.” 

 

6.7 FIM DE JOGO 

 

PVC: “Foi merecido pelo jogo. Buscou o empate até o último instante. Mas foi 

merecido, principalmente, pela temporada. A temporada do Real Madrid, ainda que tenha sido 

terceiro colocado. Cristiano Ronaldo ganhando o título em Lisboa. Primeiro jogador a fazer 

gol em duas decisões diferentes por dois clubes diferentes. Dá um abraço no amigo que 

carrega a camisa com o seu nome e vai chorar porque merece. Melhor ataque da temporada 

européia, 159 gol em 60 partidas, foi um time que deu pista lá atrás que podia ser campeão, e 

foi, só que com requintes de crueldade.” 

PVC: “Na história da Uefa ChampionsLeague o Barcelona de 2000, que não foi 

campeão, fez 45 gol, mas fez em 13 jogos, aliás 17 jogos.. Hoje o Real Madrid faz o recorde, 

nesse recorte de competição com 13 partidas. Com o melhor jogador do mundo, com o melhor 

ataque da temporada européia. Mas, vamos conversar muito porque tem toda a dramaticidade, 

toda a questão física que envolveu a prorrogação. É muito marcante no lance do segundo gol, 

que o Calçade chamou a atenção com o Juanfran esgotado, mas com o Dí Maria monstruoso. 

Que temporada fez o argentino Angel Dí Maria.” 

Paulo Andrade: “E a responsabilidade do Ancellotti na armação desse time, Paulo 

Vinicius?” 

PVC: “Acho que antes de tudo é a tranqüilidade que ele conseguiu dar para o time, 

para o vestiário, para tirar essa ansiedade de ganhar a Liga dos Campeões. Um time que tem 

nove Liga dos Campeões, tinha nove, agora tem dez, não precisa ter a pressa de ganhar no ano 

que vem, necessariamente. Precisa ter a tranqüilidade de saber que tem os melhores jogadores 

e que vai conquistar a taça. Três semifinais o time desabou contra Barcelona, Bayer de 
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Munique, Borussia Dortmund, porque faltou um pouco dessa paz. Ancellotti durante tanto 

tempo deve ter ouvido que o Mourinho ou o Guardiola iriam igualar o Bob Paislay e é ele que 

iguala. 30 anos de experiência em finais de Liga dos Campeões, porque fazia parte do elenco 

da Roma derrotado no estádio Olímpico em 84” 

PVC: “Tem uma coisa que é impressionante, várias vezes na temporada a gente falou 

de partidas que o Atlético de Madrid venceu porque se dedicou mais que os seus adversários. 

E muitas vezes, eu discuti isso, porque se você se dedicar demais e o adversário tiver mais 

qualidade, o adversário vai vencer. E o jogo de hoje, a decisão do torneio mais importante da 

temporada, o Atlético perdeu porque o Real Madrid se dedicou até o fim, se dedicou 

intensamente em buscar o gol. Eu até acho que em alguns momentos o time abusou em 

cruzamentos, o time tinha a ansiedade em buscar o gol, mas com menos repertório que vi 

outras vezes o Real Madrid ter. Foi na base da vontade, da disposição, que em outros 

momentos da temporada premiou o Atlético” 

PVC: “Hoje o Sérgio Ramos foi um herói. Mais do que o melhor jogador da partida 

ele foi um herói. Foi subir no 5º andar para cabecear a última bola da partida aos 47min da 

segunda etapa. Não era a última porque tinha mais três minutos de acréscimo”. 

 

7 ANÁLISE DO JOGO REAL MADRID X ATLÉTICO DE MADRID 

 

 Durante a observação do jogo e, posteriormente, com a análise das intervenções do 

comentarista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, durante a transmissão da final da UEFA 

Champions League 2013/2014, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, classificamos seus 

comentários em sete categorias: dados históricos, estatísticas, análise tática, avaliação técnica, 

avaliação emocional, avaliação física e descrição do ambiente. 

 Percebemos que, durante a transmissão, PVC fez resgates históricos que tinham 

ligação com os times que disputaram a partida e também recordou dados sobre a competição e 

as próprias equipes. Além disso, histórias de jogadores, lances, situações e gols foram trazidos 

à tona para comparar com a partida que estava acontecendo. Na entrevista realizada com o 

jornalista, ele confessou que essa é uma estratégia que utiliza por ele para ter mais opções 

durante a transmissão, evitando que seus comentários tornem-se repetitivos. Ele prepara esse 

material sempre antes das partidas. 

 Outra estratégia descoberta com a análise do discurso de PVC foi o uso de estatísticas, 

como posse de bola, porcentagem de vitórias com determinado jogador em campo, 

porcentagem de gols marcados pelo lado direito do campo, número de gols sofridos, número 
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de gols feitos, confrontos entre as equipes, quantidade de vitórias, de derrotas e de empates, 

entre outros. Neste sentido, o próprio PVC, em entrevista concedida ao pesquisador, afirmou 

que as estatísticas são grandes aliadas para o comentarista conseguir entender o jogo e, desta 

forma, passar não só a opinião pessoal ao telespectador, mas, sobretudo, informação. Cecconi 

(2013), principal autor usado neste trabalho para falar sobre análise tática, vai na mesma linha 

ao dizer que: 

 

Estatísticas e mapas de calor são as principais ferramentas de auxilio que o analista 

tático pode encontrar. Eles auxiliam, agregam valor, esclarecem ações, tiram 

dúvidas, mas não falam sozinhos. Não basta, entretanto, apenas divulgá-los. É 

preciso interpretá-los, aplicar a estatística no contexto da análise dos movimentos 

(CECCONI, 2013, p. 66). 

 

 Por isso, a estatística, como mapas de calor, citado por Cecconi, em que os principais 

trechos de movimentação dos jogadores ficam evidentes, são muito importantes. Mas, em sua 

entrevista, PVC também ressaltou que, apesar de ser uma grande aliada para o comentarista, 

as estatísticas devem servir como base para o jornalista/analista tático tirar dúvidas e 

confirmar interpretações, nunca podem ser analisadas friamente. O jogo tem que ser 

comentado pelo jogo, e não pelas estatísticas, que devem ser usadas como embasamento. 

 Uma das principais categorias listadas é a análise tática, uma das principais áreas de 

interesse da pesquisa. Nas intervenções de PVC em que essa estratégia foi utilizada, ficou 

evidente a sua importância para auxiliar o comentarista a fazer o telespectador entender como 

o time para o qual torce se distribui em campo e qual a sua maneira de jogar. Uma de suas 

primeiras intervenções já se encaixa nesta categoria e, ao longo da transmissão, PVC 

contextualizou as ações dos times e treinadores, para que o receptor entenda o jogo de forma 

clara. 

 Por isso, novamente, Cecconi (2013) e PVC concordam. Na entrevista, o jornalista da 

ESPN afirmou que sem a análise tática é praticamente impossível você saber se o jogador está 

jogando bem ou não, se não sabe qual a função dele na partida, qual o sistema que o seu time 

utiliza. Informação, ponto. Cecconi (2013) reforça ao dizer que, se o comentarista perceber 

um 4-4-2 que não existe, ele está transmitindo informação equivocada, e isso influencia 

negativamente na compreensão do jogo pela audiência. 

 A avaliação técnica, ou seja, o desempenho de cada jogador durante a partida, 

também, é uma estratégia utilizada por PVC. Estritamente ligada à análise tática, como 

explicado no parágrafo anterior. É inevitável dizer se um jogador está jogando bem ou mal, 

mas, mesmo assim, é preciso ter um embasamento para afirmar isso, não apenas falar porque 

“acha”. 
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 A avaliação emocional também faz parte do leque de estratégias utilizadas por PVC. 

Fator determinante durante uma partida, o estado psicológico dos jogadores precisa ser 

comentado pelo jornalista, já que interfere em determinadas jogadas. Assim como a avaliação 

física. O desempenho de jogadores depende muito da sua condição física. Para que isso possa 

ser feito, já que o jornalista é jornalista e não médico, é preciso um conceito básico do 

jornalismo e, talvez, o mais enfatizado por PVC em sua entrevista concedida para o trabalho: 

apuração. É preciso apurar antes de cada partida como estão as condições físicas de cada 

atleta e o quanto elas podem lhe prejudicar ou ajudar durante a partida. 

 Por fim, a última estratégia listada é a descrição do ambiente. No jogo analisado, PVC 

destacou, algumas vezes, o ambiente do estádio e as condições do local de jogo. Em especial, 

a participação das torcidas. Em seguida, vamos mostrar os principais trechos que evidenciam 

essas estratégias utilizadas pelo comentarista. 

 

7.1 DADOS HISTÓRICOS 

  

Como explicamos nos parágrafos anteriores, PVC faz um resgate histórico de dados e 

acontecimentos que envolve as equipes, a competição e até mesmo os jogadores que estão 

disputando a partida. Outro ponto a se destacar é o diálogo que existe entre ele, o outro 

comentarista, Paulo Calçade e o narrador, Paulo Andrade. Nesta categoria de análise teremos 

um exemplo, assim como nas outras. Separamos três enunciados de PVC que deixam claro 

essa estratégia que elencamos antes mesmo de realizar a entrevista em que ele confessou que 

utiliza esses dados para ter um cardápio maior nos seus comentários durante a transmissão. 

Fica claro nos três exemplos acima o resgate histórico feito por PVC para fazer seus 

comentários, trazendo nos três casos, os anos dos acontecimentos. No enunciado um, antes de 

fazer este comentário, ele fala sobre as questões físicas para a substituição do hispano-

brasileiro Diego Costa. Além disso, para ampliar a sua participação e trazer algo diferente, 

PVC traz esse dado, que aquele acontecimento entra para a história da competição, já que o 

recorde aconteceu em 1975. Ele ainda informa qual foi o jogo, as equipes e o vencedor na 

ocasião. 

 “Segunda substituição mais rápida da história das decisões de Liga dos 

Campeões. Em 75 saiu Georg Anderson, do Bayern de Munique, e o Bayern superou. 

Havia só duas alterações naquela época possíveis, e o Bayern de Munique mesmo assim 

venceu o Leeds Uniter, em Paris, naquela decisão 39 anos atrás.” (Enunciado 1, aos 19 

minutos do primeiro tempo) 
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Calçade: “E agora a questão né PVC, é como recuperar emocionalmente um time 

em 5 minutos.” 

PVC: “Foi o que disse o Adelardo, jogador daquele Atlético de Madrid de 74, que 

durante a semana, ao diário El País, na Espanha, retratou exatamanete isso. Naquela 

época, não havia pelo regulamento uma prorrogação, havia um jogo extra dois dias 

depois. E o Adelardo e o Reina falaram exatamente sobre isso. O gol nos acréscimos 

derrotou emocionalmente aquele Atlético de Madrid, com empate por um a um. A 

situação é idêntica e o Atlético tem que se recuperar emocionalmente agora.” (Enunciado 

2, conversa entre os comentaristas entre o fim do jogo e o início da prorrogação) 

No enunciado dois, PVC é interpelado por seu parceiro comentarista sobre um aspecto 

emocional. Para dar embasamento ao seu comentário, o jornalista usa de um dos principais 

artifícios do jornalismo, a apuração. Ele acompanhou os fatos que antecederam o jogo e 

aproveitou para trazer a declaração de um jogador do Atlético de Madrid que disputou uma 

final de Champions League em 1974. Para que o telespectador se situasse ele contextualizou 

também como era a competição naquela época e quem foi o vencedor. 

“Na história da Uefa ChampionsLeague o Barcelona de 2000, que não foi 

campeão, fez 45 gol, mas fez em 13 jogos, aliás 17 jogos. Hoje o Real Madrid faz o 

recorde, nesse recorte de competição com 13 partidas. Com o melhor jogador do mundo, 

com o melhor ataque da temporada européia. Mas, vamos conversar muito porque tem 

toda a dramaticidade, toda a questão física que envolveu a prorrogação. É muito 

marcante no lance do segundo gol, que o Calçade chamou a atenção com o Juanfran 

esgotado, mas com o Dí Maria monstruoso. Que temporada fez o argentino Angel Dí 

Maria.” (Enunciado 3, após o fim da partida) 

No último exemplo desta categoria de análise, o enunciado três, PVC comenta sobre 

um novo recorde da competição. Para saber que esse é um novo recorde é preciso saber qual 

era o anterior. Então ele traz dados do ano 2000 para justificar seu comentário. Além disso, 

esse enunciado também poderia se encaixar nas estratégias de avaliação emocional, avaliação 

física e avaliação técnica, já que o comentarista utiliza a estratégia de dados históricos para 

começar o comentário e por fim contextualiza para justificar o porque do time ter batido o 

recorde anterior. 

Esta estratégia de trazer dados históricos se mostra muito importante e é uma das mais 

utilizadas pelo jornalista nas transmissões em que participa. Fica claro nos três exemplos 

mostrados o quanto eles acrescentam à transmissão, já que possibilita exatamente o que PVC 

justifica em sua entrevista, além de servir como embasamento para alguns comentários, 
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permite que o comentarista tenha um leque maior de informações que podem ser repassadas 

ao telespectador e que na maioria dos casos são ignoradas. 

 

7.2 ESTATÍSTICAS 

 

 Todas as sete categorias listadas têm sua importância durante a transmissão. Podemos 

até enumerá-las. A Análise Tática sem dúvida, já que é um dos objetos da pesquisa, é a mais 

importante, mas as estatísticas vem logo em seguida. Elas ajudam a clarear quais são os 

pontos fortes e fracos da equipe, como saem à maioria dos gols, entre outros. Mas, é 

importante ressaltar novamente, o que Cecconi e PVC dizem, que as estatísticas ajudam, mas 

não falam sozinhas, é preciso que o comentarista analise, interprete e faça a relação com o 

jogo. Agora, vamos ver como essa estratégia é utilizada por Paulo Vinicius Coelho. 

Nessa categoria de estratégias as estatísticas são usadas para passar informações 

complementares, curiosidades, mas na maioria dos casos para sustentar os comentários de 

PVC. No enunciado um, o narrador começa uma conversa com o comentarista, que traz dados 

sobre os confrontos, para logo em seguida, apresentar os principais pontos fortes das equipes 

com base na porcentagem por onde mais os times marcam os gols.  

Paulo Andrade: “PVC, Foram quatro jogos entre as duas equipes na temporada. 

Uma vitória do Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol jogando no Bernabéu, 

um empate no Calderón e duas vitórias do Real Madrid em partidas das semifinais da 

Copa do Rei da Espanha. De que forma essas partidas podem mexer com o jogo de 

hoje?” 

PVC: “Eu vou descartar a quarta por uma razão: o Atlético de Madrid jogou 

muito remendado. Nove reservas praticamente. Aí você tem o retrato do equilíbrio. Uma 

vitória pra cada lado e um empate. O Atlético tem, estamos em Portugal, então eu vou 

mostrar aqui a Bíblia do Atlético de Madrid e a Bíblia do Real Madrid. O Evangelho 

segundo Diego Simeone” 

Paulo Andrade: “Deixa eu segurar uma delas aqui. A do Atlético e você fica com a do 

Real” 

PVC: “Terra de José Saramago. O evangelho segundo Diego Simeone: Bola 

parada, 36% dos gols saem assim. E o Atlético fez gol assim também. O evangelho 

segundo Carlo Ancelotti: contra-ataque, 27% dos gols do Real Madrid nasceram assim 

na Champions League.” (Enunciado 1, antes do começo do jogo) 
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Paulo Andrade: “Em relação a pergunta, PVC, você concorda com o fã do 

esporte conectado no ESPN Sync. O Arda Turan faz mais falta ao Atlético do que o Xabi 

Alonso ao Real?” 

PVC: “Não. Eu acho o oposto. Eu acho que o Xabi Alondo faz falta demais para o 

Real Madrid. Embora os números não digam que faça tanta falta. O Real Madrid , sem 

ele, sem Xabi Alonso na temporada, ganhou 81% dos pontos que disputou.” (Enunciado 

2, aos 10 minutos do primeiro tempo) 

No enunciado dois, em uma ferramenta interativa chamada ESPN Sync o telespectador 

indagou o comentarista sobre a importância de dois jogadores que desfalcaram cada time. 

Qual deles faz mais falta para o seu time. O comentarista então apresentou números que 

diziam que a equipe não sentia tanto a ausência do jogador, já que ganhou a maioria dos 

jogos. Mas, mesmo assim, o comentarista contraria os dados por conta da sua visão do jogo. 

PVC:“48 jogos entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, 25 vezes o 

Curtóis não sofreu gol, mais da metade.” 

Paulo Andrade: “E nessa história de não sofrer gols o Cassillas tem um número 

extraordinário também, né, PVC?” 

PVC: “23 jogos na temporada, jogou menos, porque não jogou como titular o 

Campeonato Espanhol. Treze vezes ele não foi vazado, também mais de 50% das vezes.” 

(Enunciado 3, aos 13 minutos do primeiro tempo) 

No enunciado três o comentarista compara os goleiros das duas equipes. Ele apresenta 

o número de jogos de cada um e a quantidade de jogos em que não tomaram gols. É este 

embasamento que o diferencia dos demais comentaristas, ele apresenta fatos para justificar a 

sua opinião. 

“Essa é uma diferença que o Atlético tem em relação ao Real. Mesmo com a 

liberdade menor que o Paulo Calçade já destacou do Modric. O Modric acerta 91% dos 

passes. O Tiago erra 36%. Não pode nunca cruzar uma bola deste tipo. Incrível como o 

Bale carrega corretamente e chuta equivocadamente e perde a grande chance do jogo.” 

(Enunciado 4, aos 31 minutos do primeiro tempo) 

No enunciado quatro PVC volta a utilizar a porcentagem, como na maioria dos 

enunciados utilizados para explicar essa estratégia. O comentarista compara o desempenho de 

dois jogadores no jogo a partir da quantidade de passes certos e errados e o quanto isso 

influencia no andamento do jogo. 
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 “O que o Calçade destacou, o Koke é o segundo melhor passador do Atlético, só 

o Felipe Luís é melhor, só que o Koke é homem de meio-campo, o melhor passador do 

setor de criação”. (Enunciado 5, aos 44 minutos do primeiro tempo) 

No enunciado cinco o comentarista informa ao telespectador quem é o jogador que 

melhor passa a bola no time. Porém, alerta que o segundo só não é melhor porque atua em 

uma posição que lhe exige mais situações de passe e que, conseqüentemente, é mais exposto 

ao erro.  

“Fez boa partida, 83% de aproveitamento de passe, correu 9km e 300m, não pela 

questão da participação nos números, mas entre outras coisas, o Bale jogou muito 

pouco.” (Enunciado 6, aos 82 minutos, no segundo tempo) 

No enunciado seis PVC analisa a participação de um jogador que foi substituído 

através de números mostram a sua contribuição no jogo. E faz seu comentário, que mesmo os 

números sendo bons, o jogador não teve uma boa jornada.  

“Veio por vias tortas pela questão física, que o Calçade chamou a atenção, em 

cima do Juanfran. Mais na jogada característica da temporada do Real Madrid, o 

contra-ataque. Velocidade com Angel Dí Maria, 25 passes pra gol na temporada, o sexto 

na Champions League. O Rei das assistências na Europa.” (Enunciado 7, após o gol de 2 a 

1 marcado pelo Real Madrid, na prorrogação) 

No enunciado sete, o jornalista, ao invés de apenas descrever a jogada do gol, como é 

de costume, traz aquele algo a mais. Sai da simplicidade, do usual. Para contribuir com uma 

informação adicional, PVC traz o número de assistências (passes para gol), que deu aos seus 

companheiros.  

“Foi merecido pelo jogo. Buscou o empate até o último instante. Mas foi 

merecido, principalmente, pela temporada. A temporada do Real Madrid, ainda que 

tenha sido terceiro colocado. Cristiano Ronaldo ganhando o título em Lisboa. Primeiro 

jogador a fazer gol em duas decisões diferentes por dois clubes diferentes. Dá um abraço 

no amigo que carrega a camisa com o seu nome e vai chorar porque merece. Melhor 

ataque da temporada européia, 159 gols em 60 partidas, foi um time que deu pista lá 

atrás que podia ser campeão, e foi, só que com requintes de crueldade.” (Enunciado 8, 

após o final da partida) 

No penúltimo enunciado listado, o oito, PVC justifica o porquê do time ter vencido a 

partida e volta a aliar duas estratégias, a estratégia e a de dados históricos ao informar que o 

jogador se tornou o primeiro a marcar em duas finais por clubes diferentes. Para dar 

sustentação ao seu comentário de que a equipe mereceu ser campeã, fala da sua principal 
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característica, o ataque, e traz o número de gols marcados, que lhe torna o melhor ataque da 

Europa. 

Paulo Andrade: “E a responsabilidade do Ancellotti na armação desse time, 

Paulo Vinicius?” 

PVC: “Acho que antes de tudo é a tranqüilidade que ele conseguiu dar para o 

time, para o vestiário, para tirar essa ansiedade de ganhar a Liga dos Campeões. Um 

time que tem nove Liga dos Campeões, tinha nove, agora tem dez, não precisa ter a 

pressa de ganhar no ano que vem, necessariamente. Precisa ter a tranqüilidade de saber 

que tem os melhores jogadores e que vai conquistar a taça. Três semifinais o time 

desabou contra Barcelona, Bayer de Munique, Borussia Dortmund, porque faltou um 

pouco dessa paz. Ancellotti durante tanto tempo deve ter ouvido que o Mourinho ou o 

Guardiola iriam igualar o Bob Paislay e é ele que iguala. Trinta anos de experiência em 

finais de Liga dos Campeões, porque fazia parte do elenco da Roma derrotado no 

estádio Olímpico em 84”. (Enunciado 9, depois do término do jogo) 

No enunciado nove, o último, ainda justificando a conquista do título pela equipe 

campeã, PVC apresenta o número de título, a quantidade de vezes em que o time fracassou 

nos últimos anos e os anos de experiências de seu técnico. 

Nesta estratégia fica clara a importância de se ter dados, e isso vem de uma questão 

fundamental do jornalismo e ressaltada por PVC em sua entrevista: apuração. Com apuração e 

pesquisa antes dos jogos é possível trazer dados que dêem sustentação ao seu comentário e 

que traga dados concretos e diferentes ao telespectador. 

 

7.3 ANÁLISE TÁTICA 

  

Chegamos àquele que é um dos temas de pesquisa deste trabalho e a principal 

estratégia utilizada para ajudar que o comentarista consiga transmitir ao telespectador o que 

acontece dentro das quatro linhas, para que o seu receptor consiga ter um melhor 

entendimento do jogo. A análise tática, tanto para Cecconi, que escreveu o seu primeiro livro 

justamente sobre como a estratégia atua como aliada do jornalismo esportivo como para PVC, 

são importantes para uma leitura correta do jogo, como nos disse na entrevista. Vejamos a 

seguir como PVC repassa aos seus telespectadores as questões táticas. 

Nesta que é considerada pela nossa pesquisa a estratégia mais importante, já temos 

essa afirmação confirmada pelo primeiro comentário de PVC no jogo. Com menos de cinco 

minutos de bola rolando o comentarista situa o seu receptor ao informar qual é o esquema 
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tático utilizado pela equipe, quais as funções que determinados jogadores ocupam no campo e 

quais as possibilidades de variações possíveis. Esse comentário inicial é de extrema 

importância para que o telespectador compreenda o jogo. 

“A última dúvida desfeita, o Real vem no 4-3-3. O Bale faz o lado direito e é uma 

linha de três homens no meio campo. Khedira primeiro volante, Modric pela direita, Dí 

Maria pela esquerda. Pode variar, o Bale pode vir fazer uma linha de quatro homens? 

Pode. Mas, não começa assim não.” (Enunciado 1, no início do jogo) 

 “Agora, não é aquele jogo com o Atlético só esperando. O Atlético não renuncia, 

o Atlético sai para trabalhar a bola, com seus volantes, com Gabi agora, vamos ver... A 

questão é: o Atlético vai agredir e tem qualidade para ameaçar o Cassillas. Mas também 

oferece o campo que o Real Madrid gosta. Vai ter em alguns momentos possibilidades de 

contra-ataques na velocidade do Bale e do Cristiano Ronaldo”. (Enunciado 2, aos 14 

minutos do primeiro tempo) 

No enunciado dois, depois de dez minutos da primeira análise tática, o comentarista 

informa qual é a postura do time adversário e novamente situa seu telespectador, além de falar 

sobre as possibilidades de jogadas que o outro time pode aproveitar devido à postura da 

equipe rival. 

“Me chama a atenção a movimentação do Cristiano Ronaldo. Você viu, no lance 

anterior, quando a bola cruzou da esquerda para a direita, para chegar no Juanfran, 

depois que o Raul Garcia passou da bola junto com o Fábio Coentrão, quem veio 

acompanhando o Juanfran foi o Bale, que precisa acompanhar o Felipe Luís. Se não 

acompanhar, se ninguém acompanhar o Juanfran, vai ser o foco de jogadas de mais 

perigo do Atlético de Madrid como foi lá em Londres, contra o Chelsea. Já citamos 

durante a semana, 54% dos gols do Atlético nascem pelo lado direito, vários com o 

Juanfran.” (Enunciado 3, aos 21 minutos do primeiro tempo) 

No terceiro enunciado PVC comenta sobre uma determinada jogada e suas 

conseqüências. Ele fala sobre a função que o jogador deveria cumprir e não o fez e no que 

isso pode acarretar. Além de utilizar de outra estratégia, as estatísticas, para embasar seu 

comentário de que desta maneira a probabilidade de que aconteça gols aumenta. 

“No lance anterior quem chegou com o Juanfran foi o Dí Maria, na sequência o 

Tiago não teve condições de virar para o Juanfran porque aí o Cristiano Ronaldo tava 

com ele. Mas na intermediária, que é o contra-ataque, mas o Atlético não oferece tantas 

vezes. Começa a ter superioridade o Atlético.” (Enunciado 4, aos 25 minutos do primeiro 

tempo) 
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“Aí se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem superioridade o Atlético, 

tem a posse de bola, mas oferece espaço e vai ter contra-ataque. Foi o Dí Maria que 

conseguiu puxar.” (Enunciado 5, aos 26 minutos do primeiro tempo) 

No enunciado quatro o jornalista volta a chamar a atenção do telespectador sobre a 

jogada que havia comentado anteriormente e informa que agora os jogadores do time atacado 

cumpriram corretamente as suas funções. PVC também emite sua opinião sobre a equipe que 

está melhor em capo e justifica o seu comentário informando que a maneira como a equipe 

está jogando não permite que o adversário explore a sua principal jogada. Um minuto depois, 

no enunciado cinco, PVC volta a ressaltar a superioridade da equipe, mas alerta que agora ela 

oferece a possibilidade do adversário tentar a sua jogada preferida. 

“Agora quem quer o contra-ataque é o Atlético. Não vai renunciar o jogo como 

disse no primeiro tempo, mas ele ta atraindo mais. O Real vai ter que jogar, vai ter que 

sair, vai ter que ocupar espaço no campo ofensivo. Velocidade é a arma do Atlético 

agora. Vale lembrar que no ano passado, no Bernabéu, gol de Diego Costa e o Atlético 

empatou o jogo lá no Bernabéu na final da Copa do Rey em contra-ataque.” (Enunciado 

6, aos 48 minutos, no segundo tempo) 

No enunciado seis, já no início do segundo tempo, o jornalista contextualiza como se 

apresenta o jogo no novo tempo. Com a vantagem no placar a equipe mudou de estratégia, 

permitindo que o adversário ocupe o seu campo e aproveitando para sair nos contra-ataques. 

Além disso, ele aponta quais os pontos que a equipe que está atrás no placar precisar explorar 

e qual a principal característica que o time vencedor deve adotar para aproveitar as falhas do 

outro. 

“Não vai ser momentâneo não, o Adrián vai acompanhar o Carvajal mesmo e é a 

tentativa que o Atlético vai ter, o estilo do Atlético no segundo tempo. O Tiago joga um 

pouquinho atrás em relação ao Gabi e ao Koke, os três centralizados, pela direita Raul 

Garcia, pela esquerda o Adrián, o Villa como a flecha. A tentativa do contra-ataque vai 

chegar, vai usar o Villa, eventualmente o Adrián escapa da ponta esquerda para se 

juntar a ele.” (Enunciado 7, aos 51 minutos, no segundo tempo) 

“Sai o Khedira também. Ele vai botar o Modric de primeiro volante, juntou com 

o Isco por ali e vai fazer uma linha de quatro. Provavelmente o Dí Maria vai para o lado 

esquerdo, o Bale vem um pouquinho para trás e pode até manter o 4-3-3, nesse caso o 

Modric é o primeiro volante e o Isco o meia-direita. E o Marcelo vai der um pouco mais 

de capacidade na saída de bola, pra quebrar a defesa do Atlético num drible, vai ter o 

combate do Raul Garcia. Quem marca agora o Isco é o Koke, porque o Modric vai jogar 
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um pouquinho mais recuado, vai ter que criar o jogo desde o primeiro passe, como 

primeiro volante” (Enunciado 8, aos 58 minutos, no segundo tempo) 

No sétimo enunciado, PVC explica como fica a distribuição tática da equipe no campo 

após uma substituição. Ele informa ao telespectador qual a posição dos jogadores do meio-

campo e do ataque e quais suas funções a partir daquele momento, os pontos a serem 

explorados e qual as opções que o adversário vai possibilitar. No comentário seguindo, sete 

minutos depois, no enunciado oito, o comentarista faz o mesmo, porém, desta vez, após 

substituição do outro time. Novamente o jornalista explica como o time fica distribuído em 

campo, o que cada jogador vai fazer , qual o esquema tático e como a equipe adversária deve 

se comportar para conter as jogadas do rival.  

“Ele (Cristiano Ronaldo) tá aparecendo um pouquinho mais, ta brigando mais 

pelo menos, com o vigor físico que ele não tem e tá tentando um pouquinho mais. É a 

quarta vez que ele tenta finalizar, teve aquela sequência de três bolas em que finalizou. 

O Marcelo vai dar muito mais qualidade, mas se não tomar cuidado toma bola nas 

costas como tomou no lance anterior. É perigoso quando sobe o Juanfran, e a gente já 

salientou, tem pouca companhia, pouca marcação o lateral-direito do Atlético de 

Madrid. Marcelo marca menos que o Coentrão.” (Enunciado 9, aos 62 minutos, no 

segundo tempo) 

“Se o Koke marca o Isco, o Isco vai ter que marcar o Koke também. O Koke sabe 

jogar, como mostrou agora.” (Enunciado 10, aos 63 minutos, no segundo tempo) 

“Agora o ponto é que o Real Madrid, com as alterações, ele pode ser um 

pouquinho mais agudo, ele pode ter o Modric com a qualidade de passe no primeiro 

passe, mas ele não equilibrou as ações no meio-campo. O meio-campo, o setor vital do 

jogo é do Atlético de Madrid, e é desde a metade da primeira etapa.” (Enunciado 11, aos 

64 minutos, no segundo tempo) 

Paulo Andrade: “Raul Garcia dá lugar a Sosa. Alteração do Diego Simeone. Aí 

não muda muito, né?” 

PVC: “Sosa vai marcar um pouco mais que o Raul Garcia, vai acompanhar um 

pouco mais o Marcelo de perto e tem qualidade no passe pro cruzamento também. Sosa 

que sempre diz, aprendeu muito a bater na bola com Verón, com quem jogou no 

Estudiantes de La Plata.” (Enunciado 12, aos 65 minutos, no segundo tempo) 

No enunciado nove PVC chama a atenção para uma falha defensiva em uma das 

equipes e o que a equipe deveria fazer para evitar que sofresse com as jogadas do time 

adversário. No comentário seguinte, o enunciado dez, o jornalista informa quais as funções de 
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dois jogadores que se enfrentam no campo. No enunciado onze, um minuto depois do 

anterior, o comentarista tece sua opinião sobre quais as conseqüências devido às alterações 

nas equipes, os prós e os contras e como os times passaram a se comportar no campo. 

Também um minuto depois, no enunciado doze, mostrando uma intensa participação na 

transmissão, PVC responde à afirmação feita pelo narrador. Mais uma vez ele comenta sobre 

a função de um jogador que acabou de entrar em campo e como isso vai refletir no 

desempenho da sua equipe e do time adversário. 

“A jogada saiu no setor do Marcelo de novo, né. O Marcelo é muito melhor 

tecnicamente, indiscutivelmente, mas obriga toda hora o Sérgio Ramos a sair da área 

também como saiu agora na cobertura. Descobre dois setores. Marcelo toma bola nas 

costas e o Sérgio Ramos desguarnece o miolo da defesa.” (Enunciado 13, aos 72 minutos, 

no segundo tempo) 

“E essa não teve o Felipe Luis, né. Essa foi o Godin que teve que sair na 

cobertura e perdeu na velocidade do Bale. Essa é a terceira bola que o Bale tem a chance 

de finalizar e não consegue. Vem Morata agora.” (Enunciado 14, aos 77 minutos, no 

segundo tempo) 

No enunciado treze o comentarista explica ao telespectador quais as conseqüências, os 

problemas e as soluções para que o time consiga consertar um erro defensivo da equipe. 

Cinco minutos depois, no enunciado quatorze, PVC faz novas ressalvas, desta vez sobre 

problemas no adversário e o porquê daquilo estar acontecendo. 

“Tá virando um micro-ônibus, né, porque o Real vai se aproximando da grande 

área, sem criatividade, mas forçando o Atlético a só se defender, o que é um risco. 

Morata em campo lembra o um a zero no primeiro turno na Liga Espanhol, em um 

voleio ele quase empatou o jogo no final.” (Enunciado 15, aos 80 minutos, no segundo 

tempo) 

“Melhor o Atlético de Madrid no primeiro tempo desde aqueles 25 minutos 

quando eu disse que o Atlético começava a ter superioridade. Ofereceu o contra-ataque 

em algumas oportunidades, o Bale teve a chance no passe errado do Tiago, que gerou 

um tipo de contra-ataque. O Real deu mais o jogo que o Atlético precisa. Dois escanteios 

e uma falta lateral. Em um dos escanteios o gol da vitória parcial.” (Enunciado 16, aos 45 

minutos do primeiro tempo) 

No penúltimo enunciado, o quinze, PVC faz uma avaliação sobre como as duas 

equipes se comportam em campo e como cada caso é benéfico e prejudicial para cada uma. 

No último enunciado, o dezesseis, no intervalo do jogo, o comentarista elabora um 
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comentário geral sobre os principais acontecimentos do primeiro tempo e ressalta o que os 

times fizeram em campo e quais as possibilidades de jogadas e estratégias que oportunizaram 

um ao outro. 

Sem dúvidas esta estratégia, a análise tática, aliada ao jornalismo, ajuda muito ao 

comentarista entender o jogo e possibilita que o jornalista consiga passar ao telespectador 

tudo o que acontece em campo. Quais as estratégias, o que cada jogador faz em campo, as 

principais jogadas das duas equipes e as conseqüências disso tudo, de maneira simples para 

que o seu receptor entenda claramente como as duas equipes jogam. 

 

7.4 AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 

 A avaliação técnica é a segunda estratégia mais utilizada por PVC, só ficando atrás da 

análise tática. Mas, para fazê-la é preciso utilizar a análise tática e as estatísticas, para então 

chegar a uma conclusão concreta, claro, aliando também a percepção do jogo que o 

comentarista está vendo, para que se consiga avaliar a participação do jogador na partida. 

Vamos ver como PVC faz essas avaliações e como ele contextualiza com essas outras 

estratégias elencadas. 

“É a bola parada infalível do Atlético de Madrid. É a bola parada do lado direito, 

o lado mais forte do time que mais sabe posicionar sua equipe dentro da grande área. 

Posicionar como o Cassillas não soube. Foi fazer o quê no meio da grande área? É o 

segundo gol do Godin na Uefa Champions League.” (Enunciado 1, no primeiro gol, aos 36 

minutos do primeiro tempo) 

No enunciado um, PVC além de descrever o gol e ressaltar o ponto forte do time que 

ele já havia abordado com a estratégia de estatística, ele também faz uma avaliação sobre o 

erro técnico do goleiro adversário. Ao comentar sobre esse erro, ele não diz apenas que o 

arqueiro errou, mas aponta qual foi o erro, também em uma questão tática, posicionamento.  

“Eu marquei a superioridade do Atlético a partir dos 25. Ali o Atlético começa a 

ter superioridade, só que ainda oferecia contra-ataque, que o Real Madrid não 

aproveitava, exceto naquela bola aos 31 minutos, quando o Bale aproveitou o passe 

errado do Thiago e quase marcou, quase fez um a zero. O Atlético já era melhor, no 

entanto. Grande participação do Koke, participa muito na marcação, cria, dá o passe 

certo. Quem erra mais é o Thiago. Muito erro de passe dos volantes, mas participação 

efetiva do Koke de um lado para fazer a bola chegar a frente. E da bola parada, o Real 

errou porque deu o que Atlético quer. O escanteio que marcou o primeiro gol. Foram 



57 

 

três ao todo na primeira etapa e mais uma falta lateral. O Atlético quer o lado direto, 

mais forte e a bola parada e fez um a zero porque o Real deu essa oportunidade.” 

(Enunciado 2, no intervalo) 

No segundo enunciado, no intervalo do jogo, quando o comentarista faz um resumo 

sobre tudo o que viu durante a primeira etapa, PVC aponta alguns lances em que as equipes 

tiveram vantagens, mas fala sobre a atuação dos jogadores de meio-campo de uma das 

equipes e elege o seu melhor. Mas, para isso, justifica com argumentos, citando quais as 

contribuições dele para o time durante a partida. Assim como quem é o jogador que mais erra, 

em uma mescla novamente com a estratégia de estatística. 

“A gente pode discutir muito a participação do Cristiano Ronaldo em jogos 

decisivos. Jogos deste tipo, como Roma, quando o Manchester perdeu pro Barcelona, 

Moscou quando ele perdeu o pênalti na decisão contra o Chelsea, mas hoje a questão é 

física, ele tem a proteção, pode ser a questão da personalidade também, pode ter uma 

mistura. Mas a questão física é importante, ele não volta acompanhando o Juanfran. 

Ora é o Dí Maria, ora é o Bale que veio acompanhar o Juanfran aqui na linha de fundo. 

E não consegue dar um toque na frente pra explodir, pra chegar com a velocidade que é 

a sua marca registrada.” (Enunciado 3, no intervalo) 

Ao continuar a sua avaliação sobre o primeiro tempo, no enunciado três, PVC volta a 

falar sobre a atuação de um jogador específico, e neste caso, junto com a estratégia de 

avaliação técnica, ele alia mais duas, dados históricos, análise tática e avaliação física. O 

jornalista comenta sobre a pouca participação de Cristiano Ronaldo no jogo, o que tange sobre 

avaliação técnica. Ele faz também um resgate histórico sobre as atuações do jogador em 

outras finais para justificar seu comentário de que, talvez, em jogos decisivos, isso acontece 

com este atleta. Ele relembra também rapidamente sobre o que isso acarretou taticamente, 

permitindo que o lateral do clube adversário explorasse o espaço deixado por ele. E por 

último levanta a possibilidade de que ele não esteja nas melhores condições físicas possa estar 

lhe atrapalhando. 

“Segunda vez que o Dí Maria vai se infiltrando, no comecinho do primeiro tempo 

cavou, conseguiu uma falta, cavou não, a falta houve. Se infiltrando com a bola 

dominada, como agora, quando obrigou o Miranda, praticamente, a evitar que ele 

invadisse a grande área.” (Enunciado 4, aos 53 minutos, no segundo tempo) 

 “Hoje o Felipe Luis fez uma boa partida também. Ta contendo o Bale. O Bale só 

apareceu naquela jogada por dentro, no primeiro tempo, num erro do Tiago.” 

(Enunciado 5, aos 68 minutos, no segundo tempo) 
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No enunciado quatro, o jornalista comenta sobre uma jogada em específico e avalia a 

participação do meio-campista do Real Madrid e do zagueiro do Atlético e quais foram os 

pontos explorados por ambos. No enunciado cinco, PVC afirma que determinado jogador está 

bem na partida e aliado com a estratégia de análise tática, justifica o porquê. 

“O cara que pode resolver alguma coisa e que ta tentando resolver alguma coisa é 

o Dí Maria. É quem domina, quem parte pra cima, quem tenta o mano a mano, quem 

faz o cruzamento, quem preenche o meio-campo. É ainda Dí Maria ou nada, porque o 

Cristiano ta brigando um pouco mais do que na primeira etapa, mas não joga bem. O 

Bale e o Benzema tecnicamente não estão bem e o Modric aqui atrás armando muito 

pouco.” (Enunciado 6, aos 70 minutos,  no segundo tempo) 

No sexto enunciado, PVC apresenta na opinião dele qual o jogador que, naquele 

momento da partida, pode fazer a diferença. Mas, não apenas faz sem embasar, justifica quais 

são as características que levam ele a pensar isso e o que o jogador fez até o momento para 

que receba tais elogios. 

Calçade: “Pvc, Cristiano ta no campo?” 

PVC: “O segundo tempo dele foi ruim também, mas ele brigou um pouco mais. 

Agora tem uma coisa que me chamou a atenção na bola que o Modric clareou pra 

chutar. O Miranda disse durante a semana: O Real tem uma arma, o chute de fora da 

área. Não teve. Salvo nas bolas paradas, nas faltas, o Real não chutou uma vez de fora 

da área.” (Enunciado 7, aos 85 minutos, no segundo tempo) 

“Veio o Koke para desarmar aqui, outro que fez uma grande partida. Gabi, 

Koke, Godin, heróis do Atlético de Madrid até aqui. (Enunciado 8, aos 92 minutos, no 

primeiro tempo da prorrogação) 

“Clareou é para finalizar, fez certinho o Modric agora. O Sérgio Ramos ta saindo 

porque quer conduzir o jogo, porque está se comportando como armador pela liderança 

que tem e não ta errado, mas ele tem que tomar cuidado com a bola nas costas. O 

Atlético segue com dificuldade para fazer a bola chegar no ataque, mas oferece espaço 

quando se lança tanto o herói do Real Madrid, Sérgio Ramos, autor do gol de empate.” 

(Enunciado 9, após o gol do 3 a 1) 

No enunciado sete, o comentarista fala novamente sobre a atuação de Cristiano 

Ronaldo e o que mudou em relação ao primeiro tempo. Nesta participação também, PVC 

aproveita para falar sobre acontecimentos que antecederam o jogo durante a semana a partir 

de entrevistas concedidas pelos jogadores. No oitavo enunciado, o jornalista fala sobre o 

desempenho de jogadores do Atlético de Madrid. No enunciado nove, PVC analisa uma 
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jogada feita pelo jogador Modric e explica como está se comportando o jogador Sérgio 

Ramos e do que deriva esse seus comportamento em campo, novamente com a ajuda da 

análise tática para falar sobre os benefícios da função que passou a exercer, quais ou cuidados 

que deveria tomar e o que isso pode acarretar. 

“Com o Marcelo carregando e o que ele fez de melhor depois de entrar. Teve uma 

bola nas costas que eu chamei a atenção no segundo tempo. Foi forte no ataque e ganhou 

na força que ele tem, no talento que possui e contra o Atlético de Madrid que se arrasta 

nos minutos finais da prorrogação, física e emocionalmente. Segundo gol do Marcelo na 

temporada.” (Enunciado 10, depois do final do jogo) 

No enunciado número dez, PVC avalia a atuação do jogador Marcelo e explica quais 

as melhores características dele que se encaixaram no time naquele momento do jogo. O 

jornalista também utiliza as estatísticas para informar quantos gols o jogador marcou na 

temporada. 

“Tem uma coisa que é impressionante, várias vezes na temporada a gente falou 

de partidas que o Atlético de Madrid venceu porque se dedicou mais que os seus 

adversários. E muitas vezes, eu discuti isso, porque se você se dedicar demais e o 

adversário tiver mais qualidade, o adversário vai vencer. E o jogo de hoje, a decisão do 

torneio mais importante da temporada, o Atlético perdeu porque o Real Madrid se 

dedicou até o fim, se dedicou intensamente em buscar o gol. Eu até acho que em alguns 

momentos o time abusou em cruzamentos, o time tinha a ansiedade em buscar o gol, 

mas com menos repertório que vi outras vezes o Real Madrid ter. Foi na base da 

vontade, da disposição, que em outros momentos da temporada premiou o Atlético.” 

(Enunciado 11, após o término da partida) 

“Hoje o Sérgio Ramos foi um herói. Mais do que o melhor jogador da partida ele 

foi um herói. Foi subir no 5º andar para cabecear a última bola da partida aos 47min da 

segunda etapa. Não era a última porque tinha mais três minutos de acréscimo” 

(Enunciado 12, depois do fim do jogo) 

Ao final do jogo, no enunciado onze, PVC faz uma avaliação geral sobre as equipes. 

Ele caracteriza não apenas um jogador em específico, mas todos os jogadores dos dois times e 

quais foram os pontos fortes e os principais problemas que eles apresentaram e que acabou 

resultando na derrota de um e na vitória de outro. No último enunciado desta categoria, o 

comentarista ressalta as qualidades do jogador Sério Ramos e o adjetiva como herói devido 

sua atuação em campo. 
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Mais uma vez, mesmo em outra categoria, podemos perceber que o comentarista 

utiliza de várias estratégias para elaborar seu comentário em apenas uma intervenção. Com a 

junção dessas estratégias, PVC consegue emitir sua opinião trazendo dados concretos, análise, 

interpretação e opinião. 

 

7.5 AVALIAÇÃO EMOCIONAL 

 

A emoção que envolve jogadores, treinadores e torcedores também recebe destaque 

nos comentários de PVC. O emocional do ambiente também tem influência no jogo, seja com 

a pressão exercida pela torcida ou um lance que afeta os jogadores de algum dos times. No 

jogo analisado temos as duas questões exemplificadas. Nesta transmissão a importância da 

torcida no emocional dos jogadores e o abatimento dos jogadores de um dos times após um 

gol no fim do jogo são destacados. 

Paulo Andrade: “Os dois agora se estranham. Depois da falta marcada, os dois se 

estranham, encarada do Coentrão no Gabi. São sempre muito quentes, os derbys de 

Madrid.” 

PVC: “Mesmo quando jogando em Lisboa com 17graus” (Enunciado 1, aos 15 

minutos do primeiro tempo) 

No enunciado um, PVC aproveita o gancho deixado pelo comentarista e faz uma 

espécie de complemento sobre o clima entre os jogadores dentro de campo. É também uma 

espécie de descrição do ambiente, já que ele fala sobre a temperatura no momento do jogo. 

 “É esse o ponto, o retrato do momento psicológico é a torcida vermelha, que 

passou o jogo inteiro em pé, sentada. E a branca, que passou o jogo inteiro sentada, em 

pé. Inverteu-se e esse é o trabalho que o Atlético vai ter que fazer. O Real pressionou, 

buscou o gol, teve mais posse de bola, mas não jogou um grande segundo tempo. Não foi 

um jogo criativo, não foi um time que conseguisse furar os espaços, exceto com os 

cruzamentos, e com escanteio, que é normalmente a arma do Atlético, mas que foi arma 

do Real Madrid, com um fantástico Sérgio Ramos pra cabecear.” (Enunciado 2, antes do 

início da prorrogação) 

No enunciado dois, o jornalista comenta sobre o quanto reflete na arquibancada o 

estado psicológico e emocional dos jogadores, que estavam abatidos em campo depois de 

tomar o gol de virada. Na sequência do mesmo comentário, podemos perceber que PVC fala 

sobre como o time vencedor jogou e quais foram suas principais características durante o 

jogo, em uma parceria com a estratégia de análise tática. 
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Calçade: “E agora a questão né PVC, é como recuperar emocionalmente um time 

em 5 minutos.” 

PVC: “Foi o que disse o Adelardo, jogador daquele Atlético de Madrid de 74, que 

durante a semana, ao diário El País, na Espanha, retratou exatamanete isso. Naquela 

época, não havia pelo regulamento uma prorrogação, havia um jogo extra dois dias 

depois. E o Adelardo e o Reina falaram exatamente sobre isso. O gol nos acréscimos 

derrotou emocionalmente aquele Atlético de Madrid, com empate por um a um. A 

situação é idêntica e o Atlético tem que se recuperar emocionalmente agora.” (Enunciado 

3, conversa entre os comentaristas entre o fim do jogo e o início da prorrogação) 

No enunciado três, já trazido na estratégia de dados históricos, mas que também pode 

ser usado neste, já que, além de fazer uma comparação com a equipe do passado, PVC 

aproveita para reforçar como a equipe se abalou devido ao gol tomado no fim da partida para 

tentar prever que, assim com naquela ocasião, o abatimento emocional poderia ser decisivo, 

como foi. 

A estratégia de avaliação emocional se torna importante, pois o estado psicológico de 

jogadores, treinadores e também da torcida é fator determinante para que um comentarista 

passe ao telespectador o ambiente do jogo.  

 

7.6 AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

Assim como a parte técnica e emocional, a questão física é outro ponto importante que 

é ressaltado pelo comentarista durante a transmissão. A boa ou má condição do jogador 

determina muito do seu rendimento em campo, e isso é destacado por PVC para avaliar a 

participação deste atleta na partida 

 “Vai passar sebo de carneiro que a placenta de égua não deu certo. Queimou. 

Não é pra isso, não era pra isso. Ou você tem segurança de que pode jogar ou tira do 

jogo de vez. Perde muito o Atlético.” (Enunciado 1, aos 9 minutos do primeiro tempo) 

Neste primeiro enunciado desta categoria, PVC faz uma referência ao assunto que 

dominou a semana pré decisão. O jogador Diego Costa fez um tratamento na Croácia a base 

de placenta de égua para tentar curar uma lesão muscular. Essa contextualização, de um modo 

até engraçado, foi o ponto inicial para que ele fizesse o comentário sobre a condição física do 

jogador e o quanto a equipe perdeu ao ter de substituí-lo. 

“Tem uma questão que eu tinha levantado já, do ponto de vista defensivo, mas 

ofensivamente também, o Cristiano Ronaldo não ta bem. E é física a questão. Ele não 
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está com pernas suficiente para voltar e acompanhar o Juanfran. Ele não ta com perna 

suficiente para explodir, como gosta de fazer.” (Enunciado 2, aos 37 minutos do primeiro 

tempo) 

No enunciado dois, PVC detecta qual o problema que atrapalha o rendimento do 

jogador Cristiano Ronaldo na partida. Ele chega a esta conclusão a partir da identificação de 

que o atleta não consegue explorar os seus pontos fortes. Por isso, a avaliação física de cada 

jogador é importante para tentar justificar ao telespectador o motivo que aquele atleta não está 

rendendo o esperado. 

“Ele (Cristiano Ronaldo) tá aparecendo um pouquinho mais, ta brigando mais 

pelo menos, com o vigor físico que ele não tem e tá tentando um pouquinho mais. É a 

quarta vez que ele tenta finalizar, teve aquela sequência de três bolas em que finalizou.” 

(Enunciado 3, aos 62 minutos, no segundo tempo) 

No último enunciado, o enunciado três, o jornalista volta à questão física de Cristiano 

Ronaldo. Ele volta a ressaltar que o jogador não está em plenas condições, mas mesmo assim 

melhorou um pouco o seu rendimento. 

Sem dúvidas a avaliação física é essencial dentro de uma transmissão. Mas, para isso, 

como dito já na introdução deste capítulo, como o jornalista é jornalista e não médico, é 

preciso que ele acompanhe o dia a dia dos clubes e esteja bem informado para que tenha essa 

informação para passar ao seu receptor. 

 

7.7 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

 

 A descrição de todo o ambiente que envolve o jogo também é destacada, como é e 

como está o estádio onde o jogo é disputado, quais as condições do local, do gramado, da 

torcida, entre outros são importantes, pois podem influenciar no resultado final. 

Paulo Andrade: “Tá ficando cheio, ta ficando lotado o Estádio da Luz. É bonito o 

estádio da Luz, PVC? 

PVC: “É muito bonito o Estádio da Luz. Ele é mais aconchegante do que 

Wembley, porque é menor, o que causou, para muita gente, problemas para conseguir 

ingressos. Agora a pouco passou um torcedor carioca, veio do Rio de Janeiro sem 

ingresso para Lisboa. Comprou, conseguiu, mil e quinhentos euros o cara pagou.” 

(Enunciado 1, antes do início do jogo) 

Nesta categoria de estratégia, no enunciado um, ainda antes da partida, PVC faz um 

relato sobre o estádio, importante para que os telespectadores, que na maioria não conhecem, 
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tenham não só o visual, mas também a descrição de quem está lá, sentindo o clima e quais as 

suas impressões do ambiente. Além disso, o jornalista faz um comparativo com o estádio da 

final anterior e o quanto isso influenciou na participação das torcidas, já que este, na sua 

avaliação tem um melhor conforto, mas também tem menos espaço para os torcedores. 

“O duro é que tem doze do Atlético, né? Torcida bem mais barulhenta do lado 

esquerdo, o lado vermelho e branco” (Enunciado 2, aos 5 minutos do primeiro tempo) 

 “Segue muito mais barulhenta. A gente tem visitado os dois estádios de Madrid. 

Historicamente a torcida do Atlético faz mais barulho. Hoje são 12 no time do Atlético e 

o Real tem onze, ou dez, porque o Cristiano Ronaldo continua mal na partida. Apareceu 

agora, né, três finalizações.” (Enunciado 3, aos 54 minutos, no segundo tempo) 

No enunciado dois o comentarista fala sobre a atividade de uma das torcidas no 

estádio e o quanto isso ajuda a equipe. No enunciado três, já no segundo tempo, cerca de 50 

minutos depois do primeiro comentário sobre as torcidas, PVC voltou a falar sobre a 

participação dos torcedores no jogo e novamente o quanto isso ajuda a equipe. Também traz 

outra estratégia, a de avaliação física, para falar sobre a desvantagem de um dos times devido 

um jogador não estar nas melhores condições físicas. 

“Importante de novo salientar o ambiente do estádio. O lado branco sentado e 

mudo. O lado vermelho e branco tenso, mas grita, participa. É o reflexo do jogo, o 

Atlético não tem a condição ainda de contra-atacar pra matar o jogo, pra chegar frente 

a frente com o Cassillas. O Real Madrid tem a posse de bola, mas não tem a criação.” 

(Enunciado 4, aos 76 minutos, no segundo tempo) 

No último enunciado, o enunciado quatro, PVC volta a tocar no assunto das torcidas e 

o quanto o comportamento delas é reflexo do jogo dentro de campo. Logo depois disso, o 

jornalista, com a ajuda da análise tática, comenta sobre o comportamento das equipes naquele 

momento da partida. 

Como falamos na introdução deste capítulo, a descrição do ambiente é importante 

porque há muitos fatores que podem influenciar no resultado do jogo, principalmente o apoio 

da torcida. Neste caso em específico, tivemos bons exemplos ressaltados por PVC, já que a 

participação de uma das torcidas ajudou bastante a equipe do Atlético, mas depois de tomar o 

gol de empate, o desânimo que abateu a equipe também atingiu a torcida e ambos não tiveram 

forças para reagir. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Depois de um ano e meio de pesquisa, ao final deste trabalho, constatamos que   a 

análise tática é fundamental para um jornalista que comenta partidas de futebol. Além da 

análise tática, nos comentários de Paulo Vinicius Coelho, o PVC, durante a transmissão da 

final da Champions League 2013-2014, entre Real Madrid e Atlético Madrid, pelo canal 

televisivo ESPN Brasil, identificamos outras seis estratégias: dados históricos, estatísticas, 

avaliação técnica, avaliação emocional, avaliação física e descrição do ambiente. 

Consideramos que o nosso problema da pesquisa, ou seja, descobrir quais as estratégias 

discursivas eram utilizadas por PVC para comentar os jogos, foi respondido com o trabalho. 

O mesmo vale para os objetivos, que buscavam compreender como era feita a preparação do 

comentarista para a transmissão dos jogos, descrever e analisar o discurso de PVC durante a 

sua atividade. 

 Desde as primeiras aulas, os acadêmicos de jornalismo aprendem que o mais 

importante para o jornalista é a informação. Essa palavra é a mais citada por Cecconi, 

principal autor usado na pesquisa e também pelo objeto pesquisado, o jornalista Paulo 

Vinicius Coelho (PVC). Para eles, nada substitui a informação. Não adianta de nada o 

comentarista apenas comentar sobre o que aconteceu no jogo. Ele precisa decifrar esse código 

para o seu telespectador. Qual o motivo de uma jogada ter dado certo, qual foi o erro na 

movimentação da equipe que sofreu o gol, se é que houve, e milhares de outras possibilidades 

que o futebol permite que se faça, como posicionamento, esquema, estratégias, posição e 

função dos jogadores, entre outras. 

 Porém, para isso, é preciso qualificação. Mais do que jornalista, é preciso que o 

profissional seja um analista tático. A importância da análise tática fica comprovada na 

pesquisa a partir das afirmações de Cecconi e também de PVC. O próprio PVC ressalta o 

quanto a análise tática é essencial para que se faça a leitura do jogo e, em cima disso, o seu 

comentário. Uma maneira de se tornar um analista tático ou aprimorar tal condição é buscar 

os cursos de técnicos oferecidos pelas federações de futebol de alguns estados. A do Rio 

Grande do Sul, por exemplo, disponibiliza. 

 Mas, por que defendemos que a análise tática é tão importante? Na pesquisa, 

conseguimos identificar, com a ajuda da análise de discurso, sete estratégias que PVC utiliza 

para fazer seus comentários durante uma partida de futebol. Foram elas: dados históricos, 

estatísticas, análise tática, avaliação técnica, avaliação emocional, avaliação física e descrição 

do ambiente. Na maioria delas, a análise tática está inserida ou uma complementa a outra. É 
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difícil que, em alguma participação durante a transmissão, o comentarista apresente apenas 

uma das estratégias. Acontece, mas não é na maioria das vezes. Para fazer uma avaliação 

técnica do jogador, ou seja, para avaliar se ele está jogando bem ou não, é preciso saber qual a 

função que o atleta cumpre em campo. Sem saber ou ver isso, é impossível. E, para saber qual 

a função, é preciso apontar qual a tática que o time utiliza dentro das quatro linhas. 

 Ao detectar que um jogador está com problema físico ou que não está em totais 

condições antes da partida, o comentarista pode identificar se haverá algum prejuízo tático 

para a equipe ou não. Caso que aconteceu no jogo analisado nesta pesquisa entre Real Madrid 

e Atlético de Madrid. As estatísticas, muitas vezes, servem para comprovar o que a análise 

feita pelo comentarista diz. Que uma equipe está com mais posse de bola e, por isso, obriga o 

adversário a recuar. Os mapas de calor servem para comprovar que a equipe ataca mais pelo 

lado direto e assim por diante. 

 Sem dúvida que todas as outras estratégias têm a sua importância dentro da 

transmissão, mas a análise tática é primordial para que o comentarista passe ao telespectador o 

que o técnico pede aos seus jogadores. É evidente que essa linguagem precisa ser 

decodificada. Apesar de ambos utilizarem a tática, o técnico e o comentarista, a linguagem do 

futebol é complexa e precisa ser simplificada para que quem está em casa compreenda o jogo 

da melhor maneira. 

 Como diz Cecconi, com a tecnologia, hoje uma criança de 10 anos, que passa horas 

jogando games de futebol, já consegue ter um entendimento razoável sobre tática e saberá 

minimamente distinguir se você fala uma bobagem ou não. Foi assim que surgiu o interesse 

por esta pesquisa, há pouco mais de quatro anos, quando vendo a escalação do time nos 

campinhos virtuais antes do início da partida, identificamos os erros de posicionamento. Para 

quem não entende, isso prejudica no entendimento do jogo. Consideramos tal procedimento a 

maior infração do jornalismo, a informação errada. As exigências de uma nova audiência 

requerem mais cuidado e atenção. 

 Outro ponto que legitima o uso da análise tática dentro das transmissões de futebol é 

exatamente o estágio em que o futebol se encontra hoje. No início do futebol, o que prevalecia 

era a capacidade técnica dos jogadores. Em meados dos anos 90, a capacidade física, com 

jogadores cada vez mais fortes e mais bem preparados, era o que ditava o futebol. Hoje, 

chegamos ao terceiro estágio, a tática, que permite, mesmo com jogadores limitados 

tecnicamente e mais fracos fisicamente, mas com obediência tática, essas equipes a vencerem 

os jogos. 
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 Desta maneira, com as estratégias elencadas no nosso trabalho, acreditamos ter 

colaborado para a área do jornalismo esportivo e para a formação de futuros comentaristas, 

que contemplem uma linha de raciocínio com vários aspectos necessários para o telespectador 

ver, se informar e compreender melhor uma partida de futebol.  
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