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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a interação entre os apresentador Paulo Soares, o 

“Amigão”, e o apresentador-comentarista Antero Greco, no programa esportivo televisivo 

Sportscenter, da ESPN Brasil. Buscamos identificar aspectos sobre como os apresentadores 

interagem e as marcas que carregam na condução do programa. O foco do trabalho é na 

principal e mais tradicional edição do programa, que vai ao ar diariamente às 23 horas. Para o 

embasamento deste pesquisa, buscamos os estudos de contratos de leitura, para compreender 

como se dá a interação e o reflexo que tem sobre o formato do Sportscenter. Realizada a 

descrição de uma edição do programa, analisamos a interação de “Amigão” e Greco, 

concluindo que ambos estabelecem um modo de dizer próprio, sem deixar a informação de 

lado. Com o auxílio de autores, como Heródoto Barbeiro, Paulo Vinicius Coelho, José Luiz 

Braga e Antônio Fausto Neto, entre outros, foi possível ter o embasamento teórico necessário 

para a realização deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Telejornalismo; interação; jornalismo esportivo.  

 

 

ABSTRACT 

 

This research has the objective to analyze the interaction between the presenter Paulo Soares, 

the "Amigao" and the presenter-commentator Antero Greco, the ESPN Brazil television 

sports program, Sportscenter. We seek to identify aspects of how the presenters interact and 

marks that carry the program leading. The focus of the work is the main and most traditional 

edition of the program, which airs daily at 23 hours. For to support such research, we sought 

studies of reading contracts, to understand how is the interaction and the reflection it has on 

Sportscenter format. Carried out a description of an edition of the program, we analyze the 

interaction of "Amigão" and Greco, concluding that both establish a way of saying itself, 

without leaving aside the information. With the help of authors, such as Herodoto Barbeiro, 

Paulo Vinicius Coelho, José Luiz Braga and Antonio Fausto Neto, among others, it was 

possible to have the theoretical background needed for this work 

 

Key-words: TV journalism; interaction; sports journalism 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo visa analisar a interação entre o apresentador Paulo Soares, o popular 

Amigão, e o apresentador-comentarista Antero Greco, no programa esportivo Sportscenter do 

canal televisivo ESPN Brasil. O programa vai ao ar de segunda a domingo, em até em três 

edições, conforme a programação da emissora, mas nosso interesse está em uma das edições 

veiculadas às 23 horas.  

O programa Sportscenter é o carro-chefe da programação da ESPN, canal norte-

americano que está no Brasil desde 1995. Em sua chamada já é anunciado como o telejornal 

esportivo mais assistido no mundo. No ar desde o fim da década de 1970 nos Estados Unidos, 

o telejornal ganhou sua versão nacional no ano 2000, cinco anos após o início das atividades 

da ESPN no Brasil. O veículo trata a audiência como “fã de esportes”, e promove a interação 

através de redes sociais, e por último em seu aplicativo, chamado ESPN Sync. Através de 

todas estas ferramentas apresentadas, a pesquisa visa desmembrar as estratégias midiáticas do 

programa para capturar o público somente levando em conta a interação entre Amigão e 

Greco. 

A terceira e mais tradicional edição do Sportscenter tem como âncoras os jornalistas 

Paulo Soares e Antero Greco apresentando a atração. Os dois formam a dupla titular do 

programa desde o seu surgimento. A ESPN Brasil tem como uma marca forte a frase: 

“Informação é o nosso esporte”. Em tempos de um público cada vez mais participativo nas 

produções midiáticas, a convergência de dispositivos permite que aquele que apenas assistia, 

hoje faça parte do espetáculo. 

O telejornal é distribuído para as grades das TVs por assinatura, com a seguinte 

sinopse: “Um mosaico do que acontece no esporte em todo o mundo. Os fatos mais 

importantes, gols, imagens que marcaram o dia, temas fundamentais e polêmicos. Informação 

apurada, opinião transparente, sem abrir mão do bom humor”. 

O esporte tem o poder de atrair uma gama diversificada de pessoas. Em primeiro 

lugar, por trabalhar com uma linguagem universal, baseada em regras, que podem ser 

entendidas por indivíduos de classes sociais e formações distintas e, até mesmo, por pessoas 

de diferentes culturas. Em segundo lugar, por trabalhar, normalmente, com temas mais leves.  

Pensando desta forma e ciente de que a interação é o ponto alto do programa citado, 

acredita-se que estudar como ocorre a interação entre o apresentador Paulo Soares e o 

comentarista Antero Greco no programa televisivo Sportscenter, da ESPN Brasil, vai 
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acrescentar de forma positiva ao campo da pesquisa, trazendo então novos conhecimentos 

para o meio acadêmico.  

Desta forma, foi definido como objetivo geral compreender como se dá a interação 

entre o apresentador Paulo Soares e o apresentador-comentarista Antero Greco no programa 

televisivo Sportscenter, da ESPN Brasil. Para isto, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

específicos: apontar marcas que identificam a interação de Paulo Soares com Antero Greco no 

programa televisivo Sportscenter; identificar os contratos de leitura dos dois integrantes da 

bancada do programa e avançar nos estudos sobre interação em programas esportivos 

televisivos. 

O problema que embasa esta pesquisa está na busca pelo entendimento de como a 

interação entre os apresentadores do programa Sportcenter se dá. No caso de um canal por 

assinatura, que já tem a audiência formatada, e seu produto direcionado a um tipo especifico 

de consumidor, as maneiras de promover o contato entre produtor e receptor já está 

roteirizada. Este trabalho vai analisar a arquitetura do Sportscenter e desmembrar os métodos 

utilizados de interação entre os apresentadores da principal edição do programa. O 

telejornalismo esportivo, cada vez mais se insere no campo do entretenimento, e a ancoragem 

do Sportscenter, com Paulo Soares e Antero Greco, se tornou, ao natural, uma marca forte da 

ESPN Brasil. 

A escolha da temática justifica-se a partir do interesse em estudar programas 

televisivos esportivos. A escolha de estudo pelo Sportscenter, entre tantos programas da grade 

da ESPN Brasil, se deu pela preferência pessoal pela informação antes do entretenimento. A 

tendência do jornalismo esportivo no país é a espetacularização. 

No Sportscenter, é onde a emissora vende seu principal produto de maneira mais fiel: 

a notícia. Para a escolha do tema “esporte”, foi levada em consideração a importância que ele 

tem dentro da sociedade. O esporte, enquanto fenômeno social de massa, está intimamente 

ligado ao entretenimento e à diversão. Além disso, a especificidade da pesquisa consiste em 

mapear conceitos sobre práticas esportivas televisivas, por meio de autores relacionados ao 

tema, como Heródoto Barbeiro, Alfredo Vizeu, Vera Regina Toledo Camargo, Paulo Vinicius 

Coelho, Eliseo Verón e Antônio Fausto Neto, entre outros. 

Para dar sustentação ao trabalho, no capítulo dois, de referencial teórico, dividido em 

quatro subcapítulos, foram consultados Heródoto Barbeiro e Alfredo Vizeu, para embasar os 

aspectos que norteiam o telejornalismo atual. Em jornalismo esportivo, a maior referência foi 

Paulo Vinicius Coelho, que costura a história da editoria até os dias de hoje. Além de 
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Heródoto Barbeiro, mais uma vez, em conjunto com Patrícia Rangel, desvendando as 

questões do jornalismo esportivo nacional. Tratamos, também, sobre o nosso objeto de 

estudo, a ESPN, e os apresentadores e protagonistas do Sportscenter, os jornalistas Antero 

Greco e Paulo Soares.  

Os estudos sobre interação e contratos de leitura foram fundamentais na arquitetura da 

pesquisa, consultando José Luiz Braga, Eliseo Verón e Antônio Fausto Neto. Autores 

essenciais para explicar os mecanismos e ferramentas utilizados pelos apresentadores, na 

condução do programa e na identificação das marcas que caracterizam a interação entre os 

dois.  

No capítulo seguinte, é apresentado o percurso metodológico condutor para realização 

deste trabalho, como se deu a construção e a idealização desde o pré-projeto até o Trabalho 

Final de Graduação II.  No capítulo quatro, está a descrição completa dos diálogos de Paulo 

Soares e Antero Greco, da edição do dia 12 de novembro de 2015 do Sportscenter. Na 

sequência, vem o capítulo com a análise do programa, destacando pontos, como as marcas 

que carregam a interação do Sportscenter. Para vislumbrar a análise, tivemos o auxílio teórico 

de José Luiz Braga.  

Por fim, as considerações finais, que trazem as reflexões sobre o trabalho realizado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TELEJORNALISMO CONTEMPORÂNEO  

 

Para compreendermos a forma de como se dá a interação dos apresentadores do 

programa Sportcenter utilizamos autores que estudam sobre o telejornalismo e abordam a 

existência da televisão e os programas televisivos. 

O telejornalismo foi um dos primeiros formatos adotados e implantados no surgimento 

da televisão no Brasil. Hoje o campo da comunicação e da informação atravessa um período 

de profundas transformações em sua lógica e funcionamento, no âmbito do telejornalismo, 

Vizeu (2005) entende que como produto, o telejornal o meio com ampla capacidade de 

compreender tudo o que acontece na realidade. “Entendemos o telejornal como o meio mais 

simples, cômodo, econômico e acessível para conhecer e compreender tudo o que acontece na 

realidade e como se transforma a sociedade. A definição, aparentemente simples, esconde 

uma complexidade. O pressuposto é de que a informação televisiva seja um bem público.”. 

Tanto é um bem público que, antigos telespectadores, hoje são encarados como coprodutores 

em muitas ocasiões.  

De acordo com Souza (2004), o gênero “telejornalismo” está classificado como um 

programa que apresenta características próprias e evidentes, com apresentador em estúdio 

chamando matérias e reportagens sobre os fatos mais recentes. Sendo assim, o objetivo aceito 

universalmente do telejornalismo é informar. 

 
O telejornal precisa ser claro, didático, compreensível para quem liga a TV. Isso 

impede a submissão, ou seja, a exibição de notícias que são incompreensíveis para 

uma boa parte da audiência. (BARBEIRO, 2002, p.18) 

 

Já na visão de Rezende (2000), a televisão passou a ser considerada um meio de 

divulgação que toma proporção pela imagem e som. Com a atenção do telespectador voltada 

totalmente para a programação, a televisão também pode prender e ser uma forma de espalhar 

a informação e ideias para muitos, através de um mesmo meio. 

 
O telejornalismo é, então, uma construção social, no sentido de que se desenvolve 

numa formação econômica, social, cultural particular e cumpre funções 

fundamentais nessa formação. A concepção de que o jornalismo tem como função 

institucional tornar a informação publicamente disponível e de que o faz através das 

várias organizações jornalísticas é uma construção: é da ordem da cultura o 

jornalismo ter se desenvolvido deste modo em sociedades específicas (GOMES, 

2011, p.20). 
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 A notícia é então, uma construção da leitura dos fatos realizada pelo jornalista, e não 

uma cópia fiel dos acontecimentos. Apesar de perseguimos, conforme manda nossa ética, a 

imparcialidade é um objetivo constante que buscamos, em teoria é uma perspectiva 

obrigatória do exercício, enquanto nos moldamos como pessoas e profissionais. Gomes 

(2011), cita ainda que “um dos principais desafios da investigação sobre o jornalismo 

contemporâneo é compreender como duas questões centrais do nosso século, a tecnologia 

digital e o multiculturalismo ou, se quisermos dizer de outro modo, os largos processos de 

globalização e os fluxos migratórios, interagem com o jornalismo e que implicações têm 

sobre o jornalismo enquanto uma atividade social, enquanto ideologia e enquanto campo 

profissional. ”. 

 

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). 

 

É neste ponto, onde o papel do jornalista se insere na vida da audiência, que se destaca 

o Sportscenter terceira edição. Paulo Soares e Antero Greco são reconhecidos pelo trabalho 

que exercem na bancada do telejornal esportivo do canal por assinatura ESPN Brasil. 

Conforme Barbeiro (2002), o apresentador de programa jornalístico na TV não é artista nem 

notícia, trabalha com ela. Integra um processo para contar a uma parte da sociedade o que 

outra está fazendo. Não é a estrela do telejornal, mas é o rosto mais conhecido e familiar para 

o telespectador. 

 

 

2.2 TELEJORNALISMO ESPORTIVO 

 

Logo após a chegada dos primeiros aparelhos televisivos no Brasil, as transmissões de 

partidas de futebol se tornaram populares. Após o grande trauma da copa do mundo de 1950, 

que culminou, no que era até então, o maior vexame da história da seleção brasileira, a derrota 

na final para o Uruguai em um Maracanã lotado. Pouco depois deste episódio marcante no 

esporte nacional, surgia a TV Tupi, e já no seu primeiro mês no ar, transmitiu a primeira 

partida da história da TV no país, os protagonistas foram o São Paulo Futebol Clube e a 

Sociedade Esportiva Palmeiras, com sede no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, 
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o popular Estádio do Pacaembu. A transmissão contou apenas com um narrador, sem equipe 

de reportagem ou comentarista.  

Mesmo começando cedo na TV, as transmissões esportivas tiveram um percurso 

difícil até a consolidação nas grades das emissoras. O fator principal eram as limitações 

técnicas para este tipo de transmissão. Somente no início da década de 70, é que se iniciou um 

processo de reportagens e desenvolvimento da editoria de esportes. Impulsionada pelo 

sucesso que foi a copa de 1970, onde a seleção brasileira trouxe o terceiro título mundial, e 

inspirado pelo modelo norte-americano ABC Sports, em 1973 entrou na grade da Globo o 

Esporte Espetacular, programa que está no ar até hoje. Para Barbeiro (2006) a Copa de 70 foi 

a grande virada nas transmissões esportivas, com grandes avanços técnicos, como o Replay 

em câmera lenta dos principais lances. 

 
Não demorou e a chegada da TV em cores atraiu, ao mesmo tempo, mais audiência e 

publicidade para as transmissões, exigindo não apenas da televisão, mas também dos 

protagonistas das transmissões, uma maior preocupação com a linguagem televisiva. 

A variação de volume nos momentos mais emocionantes foi mantida (e acontece até 

hoje), mas a locução tornou-se mais cadenciada, e muitos outros elementos foram 

adaptados, como as inserções de mais câmeras posicionadas em campo (atrás dos 

gols e na lateral do campo) e a inclusão de conversas contextuais no lugar da 

constante citação de nomes durante a partida (TELES, 2005, p. 19). 

 

O campo jornalístico exerce uma influência e uma pressão grande em relação aos 

outros campos enquanto estrutura. Em relação ao campo esportivo, parte integrante dos meios 

noticiosos, esta estreita relação é muito antiga, principalmente no veículo televisivo. 

O avanço tecnológico, que proporcionou a ampliação dos detalhes de uma jornada 

esportiva, trouxe consigo o apelo comercial, tornando o futebol um grande negócio ao final da 

década de 80. A evolução deste processo nos traz hoje a espetacularização do produto final. 

Câmeras e lentes de todos os ângulos possíveis, para não perder um detalhe sequer do campo 

de jogo. Equipes de reportagens posicionadas a beira do gramado, narradores e comentaristas 

in loco, ou dentro de um estúdio, passando ao torcedor as informações e avaliações do jogo.  

Barbeiro (2006) cita que hoje o jornalista se insere no esporte não só como um 

mediador, mas também como um protagonista. Este formato humaniza o jornalismo, 

quebrando uma formalidade que por muitos anos foi seguida no país. Esta proximidade, do 

jornalista com o esporte, em consequência, aproximou receptor e mensagem. 

 
Hoje, a linguagem jornalística esportiva está bem caracterizada de veículo para 

veículo. Algumas TVs adotam o estilo de jornalista-personagem, em que a função 

não é só passar a informação, relatar o fato. É preciso ‘viver’ aquela emoção para o 

telespectador (BARBEIRO, 2006, p. 55).  
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Enquanto editoria, o esporte sempre sofreu com o preconceito. Pela própria imprensa, 

quanto pelos consumidores. No princípio do século XX surgiram as primeiras publicações 

esportivas, pequenas notas e relatos do recém chegado futebol ao país. Durante muito tempo 

houve uma interrogação dentro jornalismo quanto aos esportes. No país a popularização só se 

deu a partir da década de 60, com alguns jornais passando a dar espaço ao tema. Diferente de 

todos os outros setores da imprensa, a esportiva é a que mais se vale da interação, seja pró ou 

contra. 

O esporte, sobretudo o futebol atrai muito mais opiniões de fora, e o jornalista 

esportivo é visto como palpiteiro na maioria das vezes, como cita Paulo Vinicius Coelho 

(2003). Facilmente o profissional é alvo de torcedores efusivos ou frustrados, tudo depende 

do resultado de campo. “A convivência com os que se julgam profundos entendedores de 

futebol, que vivem à base da paixão e do estudo, geralmente não é fácil para quem vem de 

outras áreas. Mas é necessária” (COELHO, 2003, p. 52). A partir destas referências será 

moldada a pesquisa sobre como são trabalhadas as estratégias midiáticas que compõe o 

telejornal esportivo Sportscenter. 

O esporte é carro chefe de muitas emissoras, como a estudada nesta pesquisa, não só 

de televisão, mas também rádios. As transmissões esportivas ocupam horários já tradicionais 

nas grades. Construindo um público fiel, não somente o torcedor dos times, ou atletas em 

disputa, mas verdadeiros “fãs do esporte” como é chamada a audiência da ESPN Brasil. Os 

canais cada vez mais, enfatizam suas qualidades, a especialização daqueles que tem o poder 

da palavra, atraindo a atenção e o respeito do torcedor. As mudanças do jornalismo são 

acompanhadas de perto do público, e a aproximação de ambos, promove a fidelidade. Silva 

(2005) expõe questões que levaram ao ganho territorial por parte do esporte na televisão.  

 
Telejornais e programas esportivos, hoje, se consolidam como produtos de grande 

audiência e ampla inserção na grade de programação. Essas modificações históricas 

nos telejornais e programas esportivos foram consolidando formas especificas do 

fazer jornalístico e, também, das expectativas dos telespectadores com relação a este 

tipo de programa, delimitando as marcas dos subgêneros a que estão submetidos 

(SILVA, 2005, p. 20). 

 

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, p. 8). 
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Para Coelho (2013), os fundamentos jornalísticos são primordiais, como 

discernimento para julgar fatos relevantes, criatividade para encontrar novos ângulos, 

dedicação para buscar informação e isenção no trato com as fontes. Coelho (2013) acrescenta 

que, diferente de outras áreas, não há jornalismo especializado em esporte, como há em 

economia, política. 

 

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). 

 

Para Barbeiro e Rangel (2006), o jornalismo é jornalismo, sendo esportivo, político, 

econômico ou digital. A essência não se altera e vai estar ligada diretamente às regras éticas e 

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

Para Silva (2005), a palavra chave do jornalismo esportivo é "especializados", pois no 

jornalismo esportivo há a possibilidade de comentários e o público espera que estes venham 

de alguém especializado no assunto. O comentário precisa ser mais aprofundado, com foco 

em informações mais relevantes. O público não busca assuntos como o corte de cabelo, a 

nova chuteira, mas sim a informação.  

Mesmo que sejam opiniões estas devem ser sustentada e não apenas partindo do 

pessoal, a análise tática é muito importante neste momento, ela possibilita que o comentarista 

se aprofunde, veja o que poucas pessoas veem. Segundo Erbolato (1981), para cada 

especialidade, recomenda-se um jornalista que entenda do assunto e que explique e comenta 

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

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, p. 18). 

Para Camargo (1998), os comentários são acompanhados de produções que possuem 

caráter especializado. Onde o telespectador busca adquirir e compartilhar ideias, motivado 

pela sua inserção, de diferentes modos, dentro de programas. 

 
Expressar a sua opinião sobre um determinado assunto esportivo, sua participação 

pode ser por fax, telefone ou utilizando a internet. É um processo interativo entre o 

programa e o telespectador. Nestes programas, pode-se inclusive agregar o ponto de 
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vista dos diversos atores do processo (jogadores, juízes), que participaram da 

atividade esportiva (1998, p. 48). 

 

A possibilidade de tornar-se protagonista, nem que seja por alguns segundos apenas 

tendo o seu nome lido no ar, é um grande atrativo para o receptor.  Lèvy (1999) cita que o 

receptor não é apenas um fator passivo diante da comunicação, destacando a atividade do 

destinatário diante da mensagem. 

 
Mesmo sentado em frente a uma televisão sem controle remoto, o destinatário 

decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso de muitas maneiras, e 

sempre de forma diferente de seu vizinho (LÈVY, 1999, p. 79) 
 

No panorama em que se encontra a comunicação, a interatividade foi impulsionada 

pelas facilidades e avanços tecnológicos que facilitam as trocas de informações 

instantaneamente. O que antes era só visto por cartas ou telefonemas, tem as redes sociais 

como fortes aliadas das emissoras para esta proximidade com o público. Em muitas ocasiões o 

receptor passa a ter a função de coprodutor, não enviando apenas opinião, mas também 

gerando conteúdo. Com as facilidades apresentadas por dispositivos. 

Com a tentativa de atrair o público para a programação, alguns métodos e ferramentas 

estão sendo utilizados. Pode-se destacar a interatividade, que se tornou uma tendência na 

programação televisiva e está presente desde a grade de entretenimento até a de jornalismo de 

algumas emissoras. 

 A convergência das mídias favorece a interação, permitindo a constante troca de 

mensagens. Como cita Jenkins (2008), os dispositivos e as redes sociais estão constantemente 

postas à disposição do público. O convite para participação, por vezes, é exaustiva em alguns 

programas. A convergência representa uma transformação cultural, à medida que os 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 

conteúdos midiáticos dispersos. (JENKINS, 2008, p. 27-28). 

 

 

2.2.1 A ESPN  

 

A ESPN, (Entertainment and Sports Programming Network), subsidiária da The Walt 

Disney Company, é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, a sua 

programação é dedicada aos esportes 24 horas. Fundada em sete de setembro de 1979 na 

cidade de Bristol, no estado de Connecticut, onde até hoje possui sua sede, além de estúdios 

em Charlotte, Los Angeles e San Francisco nos Estados Unidos. A ESPN International, chega 

a 150 países com o slogan “Líder mundial em esportes” em todas as suas transmissões. No 



17 

 

Brasil, desde a década de 1990, a ESPN iniciou sendo retransmitido o conteúdo norte-

americano, com a alcunha de TVA Esportes, trazendo ao país os esportes mais populares nos 

Estados Unidos, como o futebol americano e o beisebol. 

Em 1995 a franquia da ESPN, se instalou de fato em solo brasileiro. O antigo canal foi 

adquirido pelo Grupo Abril, e é primeira ESPN fora dos Estados Unidos. Em 1999 foi 

vendida a Walt Disney Company, que detém o canal até hoje. A ESPN Internacional, no 

entanto, só passou a ter suas operações controladas do Brasil no fim de 2006. A ESPN Brasil 

conta com profissionais que, diariamente, levam o melhor conteúdo esportivo do país aos “fãs 

de esporte” nome dado pelo canal aos telespectadores, onde quer que o esporte seja praticado, 

assistido, ouvido, lido ou discutido. Com canais de TV por assinatura, rádio, internet e outras 

plataformas. Os programais mais populares são o Bate-bola, O Futebol no Mundo, O Linha de 

Passe e o tradicional Sportscenter. 

No Brasil é reconhecida pela mídia e pelo público devido à qualidade nas transmissões 

e credibilidade das informações e seus profissionais: Mauro Cezar Pereira, Paulo Calçade, 

Juca Kfouri, José Trajano, Alexandre Oliveira, Everaldo Marques, Paulo Antunes e os 

principais objetos deste estudo, Paulo Soares e Antero Greco. Além de outros grandes nomes 

do jornalismo esportivo do país. Contando com seus três canais (ESPN, ESPN Brasil e 

ESPN+), a ESPN transmite ao vivo os principais eventos esportivos do mundo, entre eles as 

Olimpíadas, a Copa do Mundo da FIFA, UEFA Europa League, os Campeonatos Espanhol, 

Inglês, Italiano e Alemão, Copa do Brasil, NBA, NFL, Grand Slams de Tênis (US Open e 

Australian Open) e os X Games. 

A ESPN é a principal provedora de conteúdo esportivo multiplataforma na mídia 

brasileira: onde quer que o fã de esportes esteja ele tem acesso ao melhor da ESPN. A ESPN 

traz inovação com o ESPN.com.br e sua versão mobile, com as informações mais atualizadas 

no mundo dos esportes. Possui diversas plataformas digitais, como o Watch ESPN, que 

permite acesso online a conteúdo exclusivo e dos canais para o fã de esporte assistir, de 

qualquer lugar, o melhor da ESPN. 

 

 

2.2.2 O programa Sportscenter 

 

A fundação da ESPN é datada em 7 de setembro de 1979, e o programa de estreia da 

emissora foi o Sportscenter, a marca mais forte do canal, tendo edições locais em todos os 

países onde a emissora norte-americana se encontra. Atingiu a edição de número 30.000 em 
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11 de fevereiro de 2007 no Estados Unidos. No Brasil, o programa passou a ser exibido no 

ano 2000, em conjunto com a cobertura das Olimpíadas de Sidney, na Austrália. Foi a 

primeira vez que o Sportscenter passou a ter uma versão fora de seu país de origem.  Hoje o 

programa conta com outras duas edições diárias, a primeira vai ao ar ao meio-dia, a segunda 

edição é às 15h20min, no meio da tarde. Estas duas edições não contam com bancada fixa, e 

tem entre os apresentadores Juliana Veiga, Eduardo Monsanto, André Kfouri, Mauricio Jahu e 

Fernando Nardini. E a terceira edição, objeto principal deste estudo, que vai ao ar diariamente 

às 23h, com a apresentação de Paulo Soares, o Amigão, e os comentários de Antero Greco. 

 

 

2.2.3 Os apresentadores Paulo Soares e Antero Greco 

 

Paulo Soares, o “Amigão” como é conhecido pelo público, nascido em 13 de setembro 

de 1963 em São Paulo, é jornalista, narrador e apresentador dos canais ESPN. É marca 

registrada na ancoragem do programa Sportscenter, que apresenta desde o ano 2000, junto 

com Antero Greco formam a dupla titular no telejornal esportivo. Iniciou a carreira na locução 

quando tinha apenas 15 anos. Como grande parte dos locutores brasileiros, iniciou sua carreira 

no rádio, em Araras, interior de São Paulo. Também trabalhou na rádio, à época, denominada 

rádio do Pelé, narrando jogos do Jabaquara, Portuguesa Santista e Santos. Passou também 

pelas rádios Cacique e Guarujá também na cidade de Santos. 

Teve experiências junto a grandes nomes da história do rádio nacional na década de 

80, como Pedro Luiz e Osmar Santos. Em 1986, pela rádio Record, cobriu sua primeira Copa 

do Mundo, realizada no México, vencida pela a Argentina. Foi também nos anos 80 que teve 

suas primeiras experiências na televisão, na Gazeta e Record. Cobriu também as copas de 

1990, na Itália, 1994, nos Estados Unidos, onde coordenou a cobertura pela rádio Globo. 

1998, na França, onde alternou narrando jogos na ESPN Brasil e no SBT. Esteve também na 

Alemanha, 2006, África do Sul, 2010 e no Brasil em 2014, estas últimas pela ESPN Brasil.  

O jornalista Antero Greco, nascido em 2 de junho de 1955, em São Paulo, é 

comentarista dos canais ESPN e colunista do jornal O Estado de São Paulo, onde começou 

sua carreira como revisor aos 19 anos, logo passou a repórter de esportes. E chegou a ser o 

responsável pela editoria no jornal em duas ocasiões, de 1992 a 1993, e entre 2006 e 2009. 

Trabalhou em diversos veículos, como a Folha de São Paulo e a TV Bandeirantes, onde, em 

1983, participou das transmissões do campeonato italiano, um dos primeiros certames 

internacionais exibidos pela televisão brasileira. Está na ESPN Brasil desde 1994, quando o 
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canal ainda se chamava TVA Esportes. Cobriu todas as Copas do Mundo desde a edição de 

1978 na Argentina. 

 Na ESPN Brasil, iniciou sua trajetória, duas semanas após o lançamento do canal, a 

convite de José Trajano. Formou a dupla titular do Sportscenter com Paulo Soares desde a 

criação do programa, no ano 2000. Foi um dos criadores do programa Futebol no Mundo, que 

até hoje está na grade de programação da ESPN Brasil. Já participou da bancada do Linha de 

Passe, e é figura constante também, nas edições do Bate-Bola e, como comentarista de 

partidas de futebol, sendo na maioria, do campeonato Italiano.  

Em 2013 a dupla, Paulo Soares e Antero Greco, dividiram outra atração além do 

Sportscenter, o programa chamado Duetto, exibido sempre às segundas-feiras, com a ideia de 

levar o mesmo clima de descontração e informação característico dos dois, debatendo os 

assuntos do final de semana esportivo, além da presença de convidados. Porém, não houve 

continuidade na grade do canal, tendo durado entre fevereiro e outubro do mesmo ano.  

 

 

2.3 INTERAÇÃO  

 

A interação surge a partir dos anos 80 nos meios de comunicação, com o objetivo de 

inovar a programação. Desde então, de uma forma geral, ela tem proporcionado ao público 

uma maior participação e também uma proximidade. Alguns autores definem a interação 

como a atividade mútua e simultânea da parte dos dois participantes, no caso emissor e 

receptor que buscam a mesma coisa. 

As tecnologias de comunicação permitem cada vez mais escolhas, e mais 

possibilidades de interação. Segundo Primo (2007), elas buscam discutir o potencial dialógico 

nos meios tradicionais. Interação é qualquer forma que permite ao usuário algum nível de 

participação e está diretamente ligada às relações humanas.  

Da mesma forma, para Jenkins (2009), a interação diz respeito justamente às 

capacidades de comunicação e, consequentemente, às relações feitas por meio da 

apresentação e representação de ideias entre as pessoas. Spyer apud Primo (2009) defende que 

interação é um conceito-chave da comunicação mediada por computador. 

 
[...] a convergência precisa da interação das pessoas, realizada através das mídias. 

Esta interação, por sua vez, depende do interesse criado pelos objetos que participam 

desta cultura, que pode ser iniciado através dos elementos estéticos destes. Em todos 

os estágios de comunicação desenvolvidos até a convergência, a interação, nos seus 

diversos níveis, mostra-se fundamental para a formação desta cultura em emergência 

(FACCION, 2010. p. 1). 
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Braga (2006) entende que a interação social, é um sistema de circulação sobre a mídia. 

Ele ratifica, que os sentidos necessitam circular entre a sociedade para ser parte da cultura. 

Reafirma ainda que, esta maneira de circulação, é compreendida pelo sistema de interação 

social, e precisamos distinguir. Para que possamos ter a noção do que o autor denomina como 

circulação, nos debruçamos em exemplos dados pelo próprio, como um grupo que tenha 

ouvido o mesmo tipo de música ou lido o mesmo livro, desta forma capturando elementos 

para conversação em comum.  

Devemos então distinguir: o que a mídia veicula (que se caracteriza, na verdade, 

como um sistema de produção) e o que, tendo sido veiculado pela mídia, depois 

circula na sociedade [...] Nesse tipo de circulação que nos interessa é que vamos 

encontrar o que a sociedade faz com sua mídia: é, portanto, uma resposta. (BRAGA, 

2006, p. 28- 29) 

 

Para Braga (2011), “o termo “conversação” tem a vantagem de não se confundir com 

qualquer outro tipo de interação social. A expressão “conversar” chama a atenção 

imediatamente para o aspecto de troca comunicacional.”, ele ressalta que a interação social 

ultrapassa a metáfora conversacional. Onde a conversação destaca os processos de troca entre 

interlocutores. A respostas passa a ser notada como “um retorno imediato ao ponto de origem 

da primeira contribuição conversacional”. Podemos observar essa fala de Braga, em diversos 

momentos do programa escolhido para análise, onde um questionamento, notícia ou 

comentário é feito, de pronto um dos dois apresentadores responde, articulando a interação a 

todo momento. 

 

 

2.4 CONTRATOS DE LEITURA 

 

O conceito de contrato de leitura vem sendo estudado por Fausto Neto, que o define 

como um conjunto de normas e prescrições que um discurso em produção propõe e prevê no 

sentido de o receptor observá-las como condições de interpretação. Este conceito segundo o 

autor é compreendido "como operações que visam estabelecer o modo de dizer do jornal e 

que se explicitam nas mensagens endereçadas ao leitor" (FAUSTO NETO, 2007, p.10) 

A noção de contrato de leitura é uma categoria que não se destaca no funcionamento 

das rotinas produtivas, ela na maioria das vezes vem naturalizada nas operações de produção.  

A formalização deste conceito no campo acadêmico e nos estudos da mídia é muito 

recente, sendo apenas estudada anteriormente no campo dos estudos literários onde o autor 
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Umberto Eco usa "pacto de leitura" ou "protocolo de leitura". Porém, nos estudos midiáticos a 

definição de contrato de leitura se refere mais explicitamente aos objetos jornal, rádio, tevê.  

Para entender melhor o conceito de contrato de leitura é preciso prestar atenção na 

natureza da interação entre jornal-receptor. Parte-se da ideia de que o jornal oferta a 

atualidade ao leitor, notícia esta que o mesmo não teria acesso por conta própria.  

  
Trata-se de um conjunto de regras pensado em produção e que, necessariamente, não 

é correspondido em recepção, pois, como se sabe, um discurso não é suscetível de 

gerar um único e só efeito. [...] Os "contratos de leitura" são os níveis onde se 

formalizam linguísticas e discursivamente os vínculos entre instituições e os 

usuários dos seus serviços (FAUSTO NETO, 1996, p.6) 

 

Segundo Salomão (2003), os contratos de leitura podem constituir e ser ferramentas 

importantes de diagnóstico ou também de estratégias para que os veículos buscam adequações 

e redefinições de caráter estético e editorial. 

No campo da comunicação, um dos estudos mais importantes que contribui para a 

mídia impressa são os contratos de leitura, que segundo Neto (2007) são operações 

enunciativas através da qual as mídias se põem em contato com o universo da recepção.  

Problemática e que está diretamente ligada às estratégias de contato.  

Os “contratos” são ideais formulados pela produção jornalística, com o objetivo de 

construir vínculos com os leitores. Mas para isso, segundo Fausto Neto e Sanchotene (2010), 

os leitores precisam ser postos em funcionamento através de estratégias discursivas pelas 

quais se buscam efetuar os contatos entre estes dois universos.  

Para Verón (2005), o contrato de leitura é o dispositivo de enunciação da imprensa 

escrita e que comporta três dimensões: a imagem de quem fala, a imagem daquela para quem 

o discurso é dirigido e a relação entre enunciador e destinatário. 

No caso da mídia impressa, o contrato de leitura pode ser evidenciado pela capa, pelas 

relações texto e imagem, pelos modos de classificação do material redacional, pelos 

dispositivos de “chamada” (títulos, subtítulos, “chapéus”, etc.), pela diagramação. 

Na mídia impressa os contratos de leitura são entendidos como o modo de dizer do 

jornal aos leitores. Ou seja, as formas que o jornal usa para falar ao leitor, os procedimentos 

que o jornal apresenta-se e fala ao receptor.  

O contrato de leitura é um conceito novo nos estudos de mídia. Antigamente usado por 

Eco (1987), era tratado como “pacto de leitura” ou “protocolo de leitura”. Após estudos das 

diferenças entre paleo e neotelevisão, o autor define as primeiras noções de contrato de 

leitura, relacionando diretamente com os processos midiáticos.  
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O conceito de contrato é uma espécie de espaço imaginário onde percursos múltiplos 

são propostos ao leitor, paisagens onde o leitor pode escolher um caminho mais ou menos de 

liberdade, onde zonas nas quais ele possa se perder, ou seja, perfeitamente balizado. Ao longo 

da estrada o leitor encontra personagens diversos que lhe propõem atividades várias, através 

das quais se vêm possíveis traços de relações, segundo as imagens que estes lhes passam. Um 

discurso é um espaço habitado de atores, de objetos e ler é colocar em movimento este 

universo, aceitando ou recusando, indo mais além à direita ou à esquerda, investindo mais 

esforços (VERÓN, 1983). 

Fausto Neto (2007) defende que um conjunto de normais e prescrições de um discurso 

em produção propõe e prevê no sentido de o receptor observá-las como condição de 

interpretação. Este conceito é entendido como “operações que visam a estabelecer o “modo de 

dizer” do jornal e que se explicitam nas mensagens endereçadas ao leitor” (FAUSTO NETO, 

2007, p 10).  

Verón (2005) indica para análise do suporte de percepção do contrato de leitura três 

aspectos: o primeiro é a regularidade dos propriedades descritas. Esta análise pode ser feita 

observando as capas das publicações. O segundo aspecto envolve as diferenças entre um 

suporte e outro, levando em consideração as diferenças entre eles. E, por fim, o terceiro ponto 

diz respeito à descrição das propriedades de cada publicação, ajustando as regularidades e 

diferenças.  

Os conceitos de contrato são muito importantes para pensarmos o objetivo da 

comunicação, levando em consideração que este apresenta alguns limites na hora de pensar as 

interações. Para Verón (2005), os métodos de percepção da relação entre a mídia impressa e 

leitores se dá com base na observação dos suportes de comunicação.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico visa a análise da interação dos apresentadores no programa 

Sportscenter da ESPN Brasil. Para isso, nos valemos dos conceitos de telejornalismo, 

telejornalismo esportivo e interação para referendar teoricamente o trabalho. A escolha pelo 

tema se deu pela vontade de entender melhor a dinâmica que os apresentadores do programa 

trazem para o público. Apesar de trazer um tom de informalidade, o Sportscenter não deixa a 

desejar no quesito mais importante do jornalismo: a informação. A notícia é prioridade e 

trabalhada com seriedade pelas chamadas de Paulo Soares, e os comentários de Antero Greco. 

Dois profissionais que são referência para qualquer jornalista ou acadêmico que pensa em 

atuar na área de jornalismo esportivo. 

Assim como a essência da ESPN Brasil, que se destaca por este vínculo fiel ao 

jornalismo esportivo e aos seus “fãs de esportes”, que é como a emissora trata sua audiência. 

A proposta inicial, ainda na disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa, ministrada pelo 

professor-doutor Maicon Elias Kroth, era de estudar o canal de esportes e sua interatividade 

com a audiência. Como telespectador, avaliamos qual das atrações seria mais interessante 

realizar o estudo pretendido. Ao passar a etapa de pré-projeto, foi definido que o Sportscenter 

seria a atração norteadora desta pesquisa.    

Estabelecidos os objetivos, já no Trabalho Final de Graduação I (TFG I), e iniciando a 

pré-observação do objeto, o caminho a seguir seria a interatividade durante o programa. 

Passado o semestre e chegando em TFG II, sob orientação do professor-mestre e doutorando 

Gilson Piber, redefinimos os rumos do estudo, e buscamos analisar a interação entre a dupla 

de âncoras do tradicional telejornal esportivo, o Sportscenter. Então, começou a observação 

das características e das marcas que identificam o diálogo e condução do programa por Paulo 

Soares, o “Amigão” e Antero Greco. 

Quanto à natureza deste estudo, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que, de acordo 

com Michel (2009), não possui foco em números, mas sim em se aprofundar no que está 

sendo pesquisado quer dizer, ou até mesmo no grupo social que fala. Estas pesquisas 

trabalham com significados, motivos, aspirações, valores e atitudes.  

 
Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa em pesquisa se opõem ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, 

baseado no modelo de estudo das ciências da natureza. Estes pesquisadores se 

recusam a legitimar seus conhecimentos por processos quantificáveis que venham a 

se transformar em leis e explicações gerais (GOLDENBERG, 2005, p. 16). 
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Para a análise, foi feita uma consulta bibliográfica a partir das 

marcas/elementos/características do programa. Elencaram-se referências que dizem respeito a 

conceitos-chave para a compreensão das práticas jornalísticas na TV. A pesquisa 

bibliográfica, em nível exploratório, segundo Gil (2006), proporciona a familiaridade e 

interação do aluno com a área de estudo que está interessado, sendo essencial para que o 

problema seja formulado de maneira clara e precisa. Segundo Michel:  

 
Pesquisa bibliográfica trata-se da fase inicial da pesquisa; busca o levantamento 

bibliográfico sobre o tema, com o propósito de identificar informações e subsídios 

para a definição do objetivo, problemas e tópicos do referencial teórico (MICHEL, 

2009, p.40). 

 

O início da análise se deu por meio de uma observação encoberta e não participativa 

do programa, a edição principal do Sportscenter e a última do dia, de segunda a sexta, às 23h. 

Para compreender as ações e as marcas utilizadas pelos produtores para interação, gravou-se 

um programa, para delimitar a pesquisa que norteia este trabalho. Foi gravada e analisada a 

edição do Sportscenter do dia 12 de novembro de 2015, uma quinta-feira, data que o Brasil 

jogaria com a Argentina, em Buenos Aires, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do 

Mundo de 2018, na Rússia 

Entre os autores consultados, buscamos Heródoto Barbeiro (2006) para vislumbrar os 

processos de produção jornalística televisiva esportiva na contemporaneidade. Para as práticas 

do jornalismo esportivo, utilizamos Paulo Vinicius Coelho (2004). E, para desmembrar e 

identificar as marcas, e as formas que carregam e conduzem a interação do Sportscenter foram 

consultados Fausto Neto e Braga. 

A interação entre os âncoras do telejornal esportivo é carregada de marcas e de 

informalidades, dada a intimidade dos dois que, desde 2000, são a dupla titular da principal 

edição do Sportscenter, que vai ao ar diariamente às 23 horas, em casos excepcionais, como 

por exemplo, após rodada do Campeonato Brasileiro, ou jogos da seleção, o programa é 

exibido à meia-noite.    

 Quanto ao método de pesquisa, foi utilizada a Análise de Conteúdo, inspirada em:  

 
A análise de conteúdo se define como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que aposta no rigor de método como forma de não se perder na 

heterogeneidade de seu objeto, visa obter, por procedimentos, sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos 

relativos às condições de variáveis inferidas na mensagem (BARDIN, 1977, p. 31). 

 

Segundo Barros e Duarte (2006), a Análise de Conteúdo, em concepção ampla, se 

refere a um método das Ciências Humanas e Sociais destinado à investigação de fenômenos 
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simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa. Para Bauer (2002), a Análise de Conteúdo 

é uma técnica híbrida por fazer a ponte entre o formalismo estatístico e a análise qualitativa de 

materiais. A Análise de Conteúdo pode oscilar entre esses dois polos, ora valorizando o 

aspecto quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do 

pesquisador.  

Na Análise de Conteúdo, o pesquisador tenta construir um conhecimento analisando o 

discurso, a partir da disposição e termos usados por quem fala. Então, o pesquisador utiliza 

métodos de Análise de Conteúdo que implicam o emprego de processos técnicos precisos, não 

apenas focando em aspectos formais, mas sim no conteúdo que está no objeto. Para Martins 

(2006), a Análise de Conteúdo é uma técnica para se estudar e analisar a comunicação de 

maneira objetiva, sistemática e quantitativa. Buscam-se inferências confiáveis de dados e 

informações com respeito a determinado contexto, a partir dos discursos escritos ou orais de 

seus autores.  

Sobre a análise de conteúdo nesta pesquisa, ela tem objetivo de compreender a 

interação entre Paulo Soares e Antero Greco no Sportscenter. Todos os procedimentos citados 

foram escolhidos para que haja um melhor entendimento dos objetivos, que visam 

compreender a interação entre os apresentadores do programa Sportcenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4 DESCRIÇÃO DO SPORTSCENTER DE 12/11/2015 

 

A edição analisada do programa Sportscenter é a do dia 12 de novembro de 2015, uma 

quinta-feira, dia do clássico Argentina e Brasil, válido pela terceira rodada das eliminatórias 

sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Neste dia, porém, uma forte chuva 

castigou Buenos Aires, cidade que sediaria o confronto, e a partida foi adiada por um dia, 

sendo realizada na sexta-feira, 13 de novembro. Mesmo sem o jogo, o Sportscenter foi 

carregado de informações e teve seu primeiro bloco quase todo dedicado à cobertura do fato, 

direto da Argentina, com entrevistas, a fala dos envolvidos e dos atletas da seleção brasileira, 

com imagens do campo encharcado e um link ao vivo com um repórter. A seguir, está a 

decupagem das chamadas e dos diálogos entre Paulo Soares e Antero Greco na edição de 12 

de novembro de 2015 do Sportscenter. 

Paulo Soares: Dilúvio em Buenos Aires: fortes chuvas castigam o Monumental de Nuñez e 

clássico Brasil e Argentina é adiado 

Paulo Soares: Na pausa do brasileirão, cada clube se prepara à sua maneira 

Paulo Soares: Corinthians precisa vencer para ser campeão na próxima rodada, mas se não 

acontecer, é só torcer pelo São Paulo. 

Paulo Soares: Na Europa, as seleções não podem mais vacilar, últimas vagas começam a ser 

decididas. 

Paulo Soares: Não teve Brasil e Argentina, mas e daí? O Sportscenter está confirmadíssimo 

para os próximos sessenta minutos, e a previsão é de muita informação. 

Paulo Soares: Alô alô Brasil, o amigão chegou e o Antero Greco também. Tamo junto my 

friend, com todas as informações de Brasil e Argentina, jogo que foi adiado para as dez da 

noite dessa sexta-feira, por causa do mau tempo em Buenos Aires. Tá de boa na lagoa, 

Anterito? 

Antero Greco: É. Lagoa teve uma que foi destruída, nessa tragédia Ecológica... 

 Paulo Soares: tragédia!  

Antero Greco: ...que vai custar 250 milhões. 

Paulo Soares: Pois é. 

Antero Greco: Que coisa né, bacana. Bom, vamos lá Amigão. Aliás, outra coisa né, o pessoal 

preocupado em estudar, vão jogar bola pô. É, preocupado com escola que fecha, que não 

fecha, vai bater uma bolinha que dá mais dinheiro. Diga! 

Paulo Soares: É, impressionante isso. Anterito, 

Antero Greco: Fala. 
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 Paulo Soares: Nosso canal internacional está aberto, abrindo nosso Sportscenter, vamos ao 

vivo para a molhada Buenos Aires, com o repórter André Plihal que chega com todas as 

informações do adiamento da partida, do clássico, argentina e brasil. Já... 

Antero Greco: Tá seco!  

Paulo Soares: É, pois é, ali pertinho do estádio Monumental de Nuñez, ali do lado externo. 

Eu já saio com essa pergunta pra você Plihal, era mesmo pra adiar a partida, tudo bem? 

Antero Greco: Ué, agora ele sai, fica aí Plihal, tá tranquila, ah. Esse é o Plihal hein, tranquilo 

não tem chuva nenhuma. Vocês sabem, vou falar pra vocês esse horário aqui não tem 

problema nenhum, o Plihal tem fama de pé frio. 

Paulo Soares: Ainda? 

Antero Greco: Ainda. Brincadeira, brincadeira não é não é, você vê... 

Paulo Soares: Eu achei, pensando especialmente no público, o torcedor teve muita 

dificuldade pra chegar, a cidade ficou alagada  

Antero Greco: Eu achei correta a decisão, acabou. Não tem o que discutir. Tem isso claro 

que, causa transtorno para todo mundo, para os meios de comunicação, para os atletas, para as 

seleções, as duas né, que tem deslocamento para fazerem logo na sequência, mas né gente, 

deu pra ver como é que estava. Não dá pra ficar imaginando, mas daqui uma hora o gramado 

estará bom, mas Buenos Aires não estará bem, a cidade está vivendo um dia de transtorno, a 

gente tá vendo isso daí. Então fizeram bem as pessoas que decidiram pelo adiamento da 

partida, e outra um Brasil e Argentina ou melhor um Argentina e Brasil, não pode ter nenhum 

tipo de senão. Olha só, vai imagina que o sistema de drenagem vai funcionar, depois ônibus, 

metrô, não sei o quê etecetera, tudo em Buenos Aires estará em ordem. Não, não estava não. 

Correta. Correta a decisão. Fica com os jogadores mais um dia em concentração e, que 

amanhã tenha uma partida realmente bacana. 

Paulo Soares: E essa informação é importante...  

Antero Greco: Muito importante 

Paulo Soares: ...No final de que, Lucas Lima, Alisson e Ricardo Oliveira seriam titulares 

contra a Argentina hoje 

Antero Greco: Muito interessante, interessante pra mim, nem tanto no gol, porque né, os 

goleiros tem ali, estão numa disputa muito boa. E o Alisson, pelo visto, ganhando espaço, mas 

Lucas Lima e Ricardo Oliveira pra mim é uma surpresa, porque demonstra, denota uma 

formação mais ofensiva, eu imaginava um brasil mais cauteloso no meio, esperando o que a 

Argentina iria propor para, depois, aí sim se adaptar. Agora se o Dunga mantiver essa 
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tendência de começar com esses dois jogadores, mais o Douglas Costa, mais com o Neymar, é 

realmente uma atitude interessante. Em princípio louvável, de um time que tem uma postura 

mais avançada. Daquele que entra pra encarar a Argentina desde o começo. Bom. 

Paulo Soares: Bem legal se for mesmo com esse time, nessa sexta-feira, pra gente ter um 

time mais leve na troca de passes 

Antero Greco: Pode voltar o Plihal, pra ver se tá chovendo lá? 

Paulo Soares: Assim começou o Sportscenter com a seleção do Brasil, com o Plihal direto de 

Buenos Aires. E três jogos, Antero, abriram a terceira rodada das eliminatórias sul-

americanas, vamos ao placar. Em La Paz, a Bolívia passou bem pela Venezuela, quatro a dois. 

O Equador em quito bateu o Uruguai por dois a um. Chile e Colômbia empataram por um a 

um em Santiago, o Chile fez um a zero e a Colômbia buscou o empate, um a um placar final. 

Antero Greco: Essas eliminatórias serão bem interessantes, bem equilibradas.  

Paulo Soares: Veja como ficou a classificação das eliminatória na América do Sul, 

lembrando que ainda falta as partidas dessa sexta, Argentina e Brasil as dez da noite, Peru e 

Paraguai meia noite e quinze, de sexta pra sábado. Os números na tela. A liderança do 

Equador, três vitórias em três jogos, cem por cento pro time equatoriano. 

Antero Greco: Bom lembrar, o Equador estreou com vitória sobre a Argentina, lá, em 

Buenos Aires. 

Paulo Soares: O Uruguai é terceiro com seis, o Paraguai quarto com quatro. A Colômbia na 

quinta colocação com quatro pontos ganhos, a Colômbia estaria na repescagem. Aí o sexto é o 

Brasil com três, em sétimo a Bolívia também com três, a Argentina é oitava com um ponto, 

Peru e Venezuela ainda não pontuaram, é o caminho para copa do mundo da Rússia. 

Antero Greco: É, é, dessa vez aqui dá pra a gente ter, é claro, é muito complicado. 

Comecinho, você ainda, mas falta muita, muita coisa. Mas, está pintando uma disputa bem 

equilibrada hein. Bem equilibrada. 

Paulo Soares: Que seja assim 

Antero Greco: E já haverá pressão certamente para Brasil ou Argentina. Imagina se a 

Argentina perder do Brasil. Imagina se o Brasil perder. Um fica com três outro fica com 

quatro, ou se o Brasil ganhar vai pra seis, a Argentina continua com um, já, esses dois 

gigantes do futebol mundial tem um jogo importante sexta. Esperamos que seja realizado. 

Paulo Soares: Anterito, 

Antero Greco: Fala 



29 

 

Paulo Soares: Mesmo tão perto de conquistar o hexa do brasileirão, o Corinthians mantém 

cautela sobre o assunto. Para Luca, o foco do timão deve ser no próximo jogo, contra o Vasco, 

e não na conquista do título que pode vir já na próxima rodada. 

Antero Greco: papo furado 

Paulo Soares: Vasco e Corinthians jogam na próxima quinta-feira em São Januário, é o 

Vasco na luta contra o rebaixamento. São dois pontos de diferença entre o Vasco e o Avaí 

dois times da zona da degola. Já que a partida tem ares de decisão, o Vasco quer ampliar a 

capacidade do seu estádio. Informações com a repórter Débora Gares. 

Paulo Soares: O São Januário então poder a capacidade aumentada para vinte e quatro mil 

lugares pra esse jogo, Vasco e Corinthians. O Vasco na luta contra o rebaixamento e como 

vimos aí não haverá bicho para os jogadores do Vasco, se o time escapar do rebaixamento. 

Antero Greco: O grupo quer banana! Ele gosta de aparecer nesses momentos aí e a gente dá 

espaço. Ele tá cada vez mais com a barba crescida né? Tá chegando o natal, tá parecendo o 

papai noel. Tava quietinho né, daqui a pouco vai falar que o respeito voltou se o Vasco se 

salvar. Vai falar: eu sabia, eu falei e tal. Perda de tempo. Vamos falar do que interessa que são 

os jogadores. Os jogadores de Vasco e Corinthians que fazem o espetáculo, não cartola e 

cartola ultrapassado. O Vasco realmente deu uma reagida espetacular, extraordinária. A gente 

considerava, e muito torcedor do Vasco também, o time acabado, morto. Tal a diferença que 

havia entre ele e os demais, então ocorreram dois fenômenos, consideradas as circunstâncias. 

Primeiro, o Vasco fazendo a parte dele, reagindo de uma forma que poucos esperavam. E 

segundo fenômeno igualmente importante, os outros times estacionaram, pararam. E muitos, 

tirando a chapecoense que esse pra mim já tá agora salva, várias outras equipes, 

principalmente de Santa Catarina, começaram a falhar. Então, hoje, é muito possível a 

salvação do Vasco. E passa por esse jogo importante contra o Corinthians daí também a 

decisão de fazer o jogo em São Januário. Agora o que não dá pra entender são essas coisas né, 

já um fim de temporada, aí de repente se amplia a capacidade do estádio, não que me 

lembrava de uma coisa que de fato é importante, vale para o estádio do Vasco e tantos outros 

estádios pelo brasil. Estádio velho, carece sempre de manutenção, forte, constante, porque a 

depreciação do material é irreversível. Espero, tomara né que, a decisão da polícia militar, do 

corpo de bombeiros, enfim, seja acertada e que haja segurança para todo mundo que for ver 

essa partida importante. Que pode dar o título ao Corinthians e ao mesmo tempo deixar o 

Vasco mais perto da salvação. Pode ocorrer as duas coisas, mesmo com o Vasco vencendo, 

dependendo também do que fizerem atlético e São Paulo. 
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Paulo Soares: Anterito, você que curte um retiro, não é verdade. De vez em quando 

Antero Greco: É verdade eu gosto, não faço mais, mas acho legal. 

Paulo Soares: Você sabe que antes de viajar para um retiro em Atibaia, o Palmeiras, Atibaia 

no interior paulista, pertinho da capital, o palmeiras treinou em São Paulo e mesmo a seis 

pontos do G4, ainda acredita em uma vaga pra libertadores, pelo brasileirão. 

Antero Greco: Papo furado 

Paulo Soares: Muito bom, então tá aí Antero, o Palmeiras se concentra em Atibaia. 

Antero Greco: Bonita essa imagem agora, oh, Hércules, caprichada a coisa. Aqui ó 

Paulo Soares: Pegou de chanfra né. O Palmeiras se concentra em Atibaia até a partida contra 

o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Você acha que isso pode ajudar ou é papo 

furado? 

Antero Greco: Oi, a concentração? 

Paulo Soares: É tudo papo furado pra você hoje. 

Antero Greco: Hoje? É, claro ué, é vai ficar enrolando o pessoal em casa, quando mostramos 

o Luca com o papo de, não nosso objetivo. Papo furado! Corinthians campeão. Esse negócio 

do Palmeiras acreditar no G4 pelo brasileiro. Papo furado! Tem um monte de gente aí na 

frente ou o palmeiras acha que, a gente faz aqui nossos pontos e os outros cinco ou seis que 

estão na frente são o quê? São tontos? Nada, pô, o Palmeiras bobeou demais e tem que se 

desdobrar e ser campeão da copa do Brasil se quiser ir pra libertadores, caso contrário, já vai 

preparando mais vinte contratações pra 2016 porque já era. 

Paulo Soares: Antero, my friend 

Antero Greco: Diga 

Paulo Soares: Repescagem da Eurocopa, primeiro jogo ocorreu nesta quinta-feira, Noruega e 

Hungria, melhor para a Hungria. A Hungria foi até Oslo e venceu por um a zero. Kleinheisler 

bateu de canhota e o goleiro Nyland aceitou. O resultado deixa a Hungria pertinho de uma 

vaga para a Eurocopa que será disputada no ano que vem na França. A partida de volta 

acontece no próximo domingo em Budapeste. E nesta sexta-feira jogam Bósnia e república da 

Irlanda. E no sábado duas partidas, Ucrânia e Eslovênia, Suécia e Dinamarca. 

Antero Greco: Aliás, você viu o que falou o Ibrahimovic ou não? 

Paulo Soares: Não 

Antero Greco: Que ele colocou a Suécia no mapa do futebol e colocou a França também no 

mapa do futebol, entendeu? Ele. Ah, vai ser tonto assim, outro papo furado também, né. Ele 
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não sabe que a Suécia foi vice-campeã do mundo em 58 e que a França já foi também campeã 

do mundo. Esse se acha deus né? 

Paulo Soares: É, pois é. Incrível 

Antero Greco: Ah, que que é isso, pô 

Paulo Soares: podendo, hein? Tá demais. Primeira parada no Sportscenter, a seguir São 

Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, voltamos já, já.  

Antero Greco: Já! 

Intervalo 26:48 - 27:58     

Paulo Soares: O Sportscenter está de volta. E de volta com o São Paulo, Milton Cruz 

continua a preparação da equipe para a partida contra o atlético mineiro. Eduardo Afonso 

chega ao Sportscenter. 

Antero Greco: Certo  

Paulo Soares: Muito bem, o São Paulo pode, como o Eduardo Afonso mostrou aí, todo 

mundo sabe, ajudar o Corinthians. Se o São Paulo vencer, ou empatar com o Atlético, mesmo 

que o Vasco vença o Corinthians, o Corinthians será campeão, mas como disse o Thiago 

Mendes o lance do São Paulo é chegar ao G4 e à libertadores da américa. E essa, esse dilema? 

Antero Greco: Papo furado. Outro papo furado. Não é dilema nenhum. O São Paulo tem que 

fazer a parte dele, jogar bola. É o que gente sempre tem falado aqui, o jogador pensa que, "nós 

jogadores, isso". Pô os caras vestem a camisa do São Paulo, tem de honra-la, jogar pra ganhar, 

acabou. São Paulo tem que pensar em si, em brigar por vaga na libertadores que isso é 

possível. Não tem que ficar naquela “ah mas se a gente perde deixa o Corinthians em situação 

complicada", se o Corinthians ganhar, se o Corinthians empatar é campeão. Então é bobagem 

esse negócio do jogador ficar em dúvida. Outro papo furado esse do Luan também, "que 

vamos ainda, por que na libertadores", o galo está na libertadores do ano que vem. E 

merecidamente pela campanha que tem feito. É isso aí, amigão, papo furado. 

Paulo Soares: Falou e disse, falou e disse. O Flamengo não pretende ficar parado, durante a 

pausa do brasileirão, por isso no domingo, o rubronegro recebe o Orlando City dos Estados 

Unidos, no maracanã... Não é 

Antero Greco: Papo furado pra ganhar dinheiro. 

Paulo Soares: Espaço para o repórter, Cícero Melo 

Antero Greco: Vai 

Paulo Soares: E o Flamengo, Antero? 
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Antero Greco: O Flamengo aproveita, faz esse jogo contra o Orlando City, é um time que 

apareceu agora, está cativando o público aqui do brasil, e também tem levado times 

brasileiros para lá, é uma jogada de marketing muito interessante. E para o Flamengo, tá, o 

que resta é ver como termina essa temporada da melhor forma possível, mais uma, mais um 

ano de frustração para o Flamengo, de quem se esperava muito mais, sobretudo no 

campeonato brasileiro. Eu tava falando desse negócio, do Orlando City, agora há pouco que 

era papo furado, que era uma forma de ganhar dinheiro, sabe que os caras são espertos, a 

Florida Cup no começo do ano que vem,  tem já confirmado, tem presença de, tem até tabela, 

tem Corinthians, tem o galo, tem o Flu, tá faltando um... Inter. Essa jogada bem sacada, sabe 

vão utilizar lá, campos da disney isso tem a ver com o pessoal lá de Orlando, de Miami de 

atrair torcedor, atrair turista para esse período, houve uma queda agora de viagens 

internacionais, pelo custo do dólar, do euro, então convidam essas equipes importantes, clubes 

estrangeiros.  

Paulo Soares: O Bayer 

Antero Greco: Mas é o Bayer Leverkusen, não o Bayern de Munique, e com isso 

Paulo Soares: Schalke 

Antero Greco: Schalke 04, eles movimentam, movimentam, é assim que se faz, sabe. E é 

iniciativa local, de comerciantes com equipes né, quer dizer o futebol na verdade é um 

pretexto para que se movimente a região em janeiro e com a preocupação da redução de 

turistas brasileiros. 

Paulo Soares: Cruzeiro e Sport abrem a trigésima quinta rodada do brasileirão, sábado no 

Mineirão, será o único jogo do campeonato no fim de semana. A raposa é a décima colocada, 

mas ainda sonha com o G4 e pra isso, precisa vencer o leão da ilha. 

Paulo Soares: Quer falar? 

Antero Greco: Quero. 

Paulo Soares: O quê? 

Antero Greco: Papo furado! 

Paulo Soares: Meu Deus! 

Antero Greco: Não, ué. O cruzeiro tá igual ao Palmeiras, tem quarenta e oito pontos, né, é 

isso. É claro que, para o cruzeiro terminar o campeonato, bem, é uma questão de honra, bi-

campeão brasileiro, com mérito, sem contestação nas últimas duas temporadas e neste ano que 

foi, né, um fiasco. Na libertadores, um torneio no qual se esperava um desempenho bacana do 

cruzeiro, isso não aconteceu. Aí no brasileiro foi um horror durante muito tempo, só 
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recentemente é que se aprumou, ok, é interessante pros jogadores do Cruzeiro agora, e 

também do palmeiras, terem este pensamento. É legal. Vamos brigar, tentaremos ainda o g4, 

essa conversa toda. Para manter a moral, mas combinação de resultados que o Cruzeiro 

precisa e que o Palmeiras também precisa, é muito grande. A frente deles e com pontuação 

melhor estão Inter, São Paulo, Sport, o Santos, então é por isso que eu to dizendo essa coisa 

de papo furado. Hoje devia ser, é se tivesse que ter hashtag seria... 

Paulo Soares: Papo furado!  

Antero Greco: Sportscenter papo furado! 

Paulo Soares: É bola que sobe, é bola que desce, é bola que vai, é bola que vem, Antero, é 

hora da bola rolar nas eliminatórias asiáticas da copa de 2018, e como de costume... 

Antero Greco: Deixa eu vê se tem papo furado.  

Paulo Soares: Não tem! Muitos gols marcados em mais uma rodada lá do outro lado do 

mundo, o Japão visitou Singapura e saiu na frente com o gol de Kanasaki. Após boa jogada 

trabalhada pelo Japão, Honda ampliou, dois a zero para o Japão. 

Antero Greco: você acha que Singapura ia encrespar pro Japão? 

Paulo Soares: Não. E Yoshida fechou o placar. Singapura zero, Japão três. O Japão lidera o 

grupo e com treze pontos em cinco jogos, Sinapura é terceira colocada com dez pontos.    

Antero Greco: E mais uma vez, claro, não há como não considerar o Japão como candidato a 

uma vaga da copa do mundo. 

Paulo Soares: Pelo grupo b, a Austrália recebeu o Quirguistão, Nathan Byrnes foi derrubado 

na área, pênalti para a Austrália! Jedinak bateu e abriu o placar, um a zero. O veterano Tim 

Cahill de trinta e cinco anos deixou o dele e fez dois a zero para Austrália. Amirov, marcou 

contra e definiu, Austrália três, Quirguistão zero. A Austrália é vice líder da chave com doze 

pontos. Um menos que a Jôrdania, o Quirguistão é terceiro com oito. Líder do grupo g, a 

Coréia do Sul goleou a seleção de Myanmar. Sung lee abriu o placar para os sul-coreanos. Aí 

Antero,  Jacheol Koo de cabeça aumentou a vantagem para a Coréia do Sul. 

Antero Greco: quem? 

Paulo Soares: Jacheol Koo.  

Antero Greco: É? 

Paulo Soares: É. O terceiro da Coréia também foi marcado de cabeça, só que desta vez por 

Hyunsoo Jang 

Antero Greco: eu queria ter a camisa da seleção de Myanmar, deve ser bem legal, bem 

difícil.  
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Paulo Soares: Hee Nam, fechou a goleada. Hee Nam e não He-Man para a Coréia do Sul que 

chegou aos quinze pontos. Myanmar é o quarto com quatro pontos. 

Antero Greco: Coréia também é outra candidata fortíssima a vaga para a Copa do Mundo. 

Paulo Soares: a maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no Butão, nada 

mais nada menos do que doze a zero... A China está em terceiro lugar no grupo c com dez 

pontos... E foi, já a seleção do Butão é a lanterna...ai ai, tentar dá aqui a notícia... Que foi?... 

Que foi? 

Antero Greco: Eu fiquei até tonto... Quanto foi o jogo? 

Paulo Soares: Doze a zero... 

Antero Greco: Acabou com... 

Paulo Soares: Vamo pro intervalo... 

Antero Greco: Não! Eu quero você leia o que tem aí  

Paulo Soares: China doze, Butão zero 

Antero Greco: Hã, e aí? 

Paulo Soares: Pobre Butão né, número 180... 

Antero Greco: Vai pro intervalo. Segunda parada do Sportscenter, nós voltamos já. Quanto 

mais explica fica pior. 

Intervalo 43:08 - 44:13 

Paulo Soares: Os canais ESPN transmitem três amistosos internacionais nessa sexta-feira, 

todos os jogos começam quinze para as seis da tarde, a ESPN Brasil mostra Espanha e 

Inglaterra. Inglaterra cem por cento nas eliminatórias da euro, contra a poderosa Espanha. Na 

ESPN a bola vai rolar para a Bélgica, número um no ranking da Fifa hoje, e Itália. Já a 

Polônia, do artilheiro Lewandowski enfenta a Islândia com transmissão da ESPN mais, as seis 

seleções estão classificadas para a Eurocopa 2016. 

Antero Greco: bacana, interessante acompanhar esses três jogos. E aí, tá tudo bem, amigão? 

Paulo Soares: tudo ótimo! Depois de uma rápida, e, providencial faixa extra, vamos em 

frente que atrás vem gente, com o internacional, leia essa notícia, essa cabeça. 

Antero Greco: o Internacional tem cinquenta e três pontos no brasileirão, um a menos que o 

Santos, que está na quarta posição. O colorado está, portanto, na briga pelo g4, e o meia Alex, 

sabe a esta altura do campeonato qualquer erro pode ser... 

Paulo Soares: Fatal! 

Antero Greco: Papo furado.  
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Paulo Soares: e nesta quinta-feira, Antero e fã de esportes, a Fifa anunciou os cinco 

candidatos aprovados, a concorrer à presidência da entidade. Vamos a eles: o príncipe ali Al-

Hussein da Jordânia. O Sheik Salman al Khalifa, do Bahrein. Jérôme Champagne, da França. 

Gianni Infantino, da Suíça. E Tokyo Sexwale da África do Sul. O nome do Francês Michel 

Platini não apareceu na lista, porque ele foi suspenso por noventa dias de suas funções e segue 

sendo investigado. A relação ainda pode ser alterada, caso Platini seja inocentado pelo comitê 

de ética da Fifa, a eleição está marcada para fevereiro de 2016, Antero. 

Antero Greco: O Platini está fazendo de tudo ainda pra ser incluído nessa corrida eleitoral, é, 

porque seria o favorito.  Esses outros todos aí, são nomes sem expressão no futebol. Quer 

dizer, não tem um peso, por exemplo, de um Platini, só que também o seguinte né, o Platini tá 

enrolado. Se viu que ele é farinha do mesmo saco dessa turma que está na mira de governos 

da Suíça, dos Estados Unidos e sei lá de onde mais. 

Paulo Soares: E por aqui, Antero. 

Antero Greco: Fala. 

Paulo Soares: Marco Polo Del Nero se resguarda. Investigado pela CPI do futebol, o 

Presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, entrou com pedido de habeas corpus no superior 

Tribunal Federal, para impedir sua prisão e ainda para lhe dar o direito de permanecer calado 

em um futuro depoimento. O requerimento de Del Nero foi aberto por três advogados, entre 

eles o da CBF, Carlos Eugênio Lopes. O responsável ou não por conceder o habeas corpus, é 

o Ministro do STF Gilmar Mendes que entende não haver urgência, por isso ainda não julgou 

o pedido. Del Nero é suspeito de ser o co-conspirador número doze, de uma investigação feita 

pela justiça dos estados unidos, ele não sai do país desde maio, quando viu de perto seu 

antecessor e amigo, José Maria Marin ser preso por corrupção. 

Antero Greco: Amigo?! Ex-amigo, que é isso, ele nem sabia do que estava acontecendo na 

administração do Marin. Bem o Presidente da CBF em várias ocasiões, toda vez que ele 

aparece uma entrevista da Seleção ou todo tipo de evento, não responde sobre isso 

Paulo Soares: É 

Antero Greco: Né, e diz que vai falar quando chegar o momento adequado. E qual é o 

momento adequado? Quer dizer, então se o momento adequado for uma CPI, se resguarda pra 

ir na CPI não falar nada. Olha é, quanto mais esse tipo de movimentação, hã, tanto menos 

confiável se torna a CBF. 

Paulo Soares: É o tal negócio, você não tem nada. Fala! 

Antero Greco: Claro 
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Paulo Soares: Se não fala... 

Antero Greco: E aliás, um dos motivos pelos quais o presidente da CBF, não tem viajado 

mais, qual é? Preocupado com a CPI do futebol, tinha também aquela aprovação das dívidas 

dos clubes e tal, está aí a CPI do futebol, então qual é a preocupação dele com a CPI do 

futebol, é não ser convocado, ou ser convocado e não falar? 

Paulo Soares: Que medão, hein 

Antero Greco: Que pena. 

Paulo Soares: Última parada aqui no Sportscenter para Wendel Silva, Marlon Alves, Sandra 

Sara, Daniel Teixeira, Guilherme Locila, Iuri Linares 

Antero Greco: Amigão, você sabe quem, quem é Hari Gurung? 

Paulo Soares: Quem, quem?  

Antero Greco: É o goleiro do Butão que levou doze 

Paulo Soares: Não me diga, olha só 

Antero Greco: É 

Paulo Soares: Que estrago 

Antero Greco: Chimi Dorji, Shering Dorji, Karun Gurung, ih deve ser uma família. Família 

Dorji e Gurung 

Paulo Soares: Número 180 no ranking da Fifa, levaram doze a zero da China. Última parada 

por aqui, voltamos já. 

Intervalo 51:50 - 53:17 

Paulo Soares: Estamos de volta para um Brasil de audiência 

Antero Greco: Claro, o pessoal acordou né, você viu? 

Paulo Soares: Acordou. Olha, o dia primeiro de novembro de 2015 entrou pra história do 

esporte brasileiro. O paulista Paulo Orlando de 30 anos ganhou a World Series, pelo Kansas 

City Royals, duas semanas depois, Paulo Orlando retornou ao brasil e agora comemora a 

inédita conquista para o país. 

Paulo Soares: Paulo Orlando, mais um fenômeno do esporte brasileiro. 

Antero Greco: verdade, verdade. É isso mesmo, bacana, tem que curtir este momento. 

[murmúrios] Paulo Antunes, eu adoro. 

Paulo Soares: Muito bom, Brasil. Ponto final nessa edição do Sportscenter, novas edições 

nessa sexta-feira cinco para o meio-dia, três e meia da tarde, estaremos juntos de volta, à meia 

noite, logo depois de Argentina e Brasil e toda a repercussão do clássico em Buenos Aires. E 
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com a ajuda de São Pedro nessa sexta-feira treze, não vai acontecer, sem chuva esta sexta-

feira 

Antero Greco: Tá bom então, tá bom então. 

Paulo Soares: Tchau Antero, tchau Brasil. Uma boa sexta-feira pra todos nós, obrigado, 

Brasil.  
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5 A ANÁLISE DO PROGRAMA SELECIONADO 

 

 Partimos, agora, para a análise propriamente dita da edição das 23h do dia 12 de 

novembro de 2015 do programa Sportscenter, da ESPN Brasil. 

A cabeça do Sportscenter iniciou dando destaque para a fala do coordenador de 

seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Gilmar Rinaldi, em entrevista 

gravada, explicando os motivos do adiamento da partida entre Argentina e Brasil, por vinte e 

quatro horas. Na sequência, veio a chamada de Paulo Soares “Dilúvio em Buenos Aires: 

fortes chuvas castigam o Monumental de Nuñez e clássico Brasil e Argentina é adiado” e, na 

sequência, outra entrevista, com o zagueiro Miranda, da seleção brasileira também 

comentando sobre a suspensão da partida. Paulo Soares seguiu dando os destaques na 

chamada do programa, e concluiu: “Não teve Brasil e Argentina, mas e daí? O Sportscenter 

está confirmadíssimo para os próximos sessenta minutos, e a previsão é de muita 

informação”.  

 
Figura 1 – Paulo Soares e Antero Greco no começo do Sportscenter 

Logo no início do telejornal, Paulo Soares cumprimentou o público e seu colega de 

bancada com a já tradicional frase, “Alô, alô, Brasil, o amigão chegou e o Antero Greco 

também. Tamo junto my friend...”, iniciando o processo de interação entre os dois. Paulo 

Soares é conhecido como “o amigão da galera”, apelido que carrega desde a época que era 

narrador de rádio na década de 90. Já o my friend é como Paulo Soares se refere ao 
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comentarista do Sportscenter, o jornalista Antero Greco. A naturalidade como o programa é 

conduzido pelos dois é o trunfo da principal edição do Sportscenter, no ar pela ESPN Brasil 

desde o ano 2000. A dupla titular já protagonizou momentos hilários durante a apresentação 

do telejornal esportivo, levando até quem não é assinante do canal a conhecer os dois, seja por 

aparições em programas, como CQC, da TV Bandeirantes, ou compilados, no Youtube.  

O bom humor é uma marca forte, porém, a seriedade e o tratamento dado à informação 

não são deixados de lado em nenhum momento, sendo esta a prioridade. A edição gravada e 

analisada foi a do dia 12 de novembro de 2015, data de jogo da seleção brasileira, adiado por 

causa da forte chuva em Buenos Aires. Mas, mesmo com o jogo sendo postergado por um dia, 

quem tinha a preferência no início da atração era o repórter André Plihal, que estava 

realizando a cobertura do jogo direto de Buenos Aires.  

Ao fim de sua saudação, Paulo Soares, questionou Antero Greco: “Tá de boa na lagoa, 

Anterito?” Antero, de pronto, respondeu, lembrando de outro assunto relevante para o país, 

sobre a tragédia que atingiu a cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais; “É. Lagoa teve 

uma que foi destruída, nessa tragédia ecológica, que vai custar 250 milhões.” Antes ainda de 

entrar na editoria principal do programa, o esporte, Antero abordou mais um importante tema, 

o fechamento de escolas no estado de São Paulo, e ironizou: “Bom, vamos lá, amigão. Aliás, 

outra coisa, né, o pessoal preocupado em estudar, vão jogar bola pô. É! Preocupado com 

escola que fecha, que não fecha, vai bater uma bolinha que dá mais dinheiro.”, Essa fala de 

Antero Greco, mesmo em um telejornal esportivo, inseriu o público específico de esportes, a 

breves comentários, do que seria um noticiário comum. Conforme Braga (2006), os usuários 

dos meios são ativos. 

Sabemos, pelos estudos de recepção, que os usuários dos meios são ativos: o gesto 

mesmo de selecionar preferências assim como os processos interpretativos são 

acionados pelas mediações sócio-culturais em que o usuário permeia. Competências 

pessoais e, particularmente, processos de socialização vão sendo desenvolvidos, com 

base em inserções anteriores – fazendo com que as interações de usuários (recepção) 

já resultem em aprendizagem. (BRAGA, 2006, p.6) 

 

 Como dito antes, a descontração do programa não exclui sua função ética do 

jornalismo e social. Ainda que seja pautado por uma editoria específica, através dos 

comentários de seus apresentadores, o Sportscenter, leva até o telespectador, uma reflexão 

também de assuntos com relevância para a sociedade brasileira, fazendo a conexão com o que 

Braga se refere a inserções anteriores.   

 Após os comentários de Antero, Paulo Soares chamou o link ao vivo de Buenos Aires, 

com o repórter André Plihal que cobria a seleção brasileira de futebol. De lá, o repórter trouxe 
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informações e entrevistas. Após a inserção de Plihal, o diálogo foi retomado no estúdio do 

Sportscenter. Ao se despedir, o repórter informou que a chuva estava aumentando e 

prejudicando o trabalho. Antero Greco, então, brincou com o colega: “Fica aí Plihal, tá 

tranquilo. Esse é o Plihal hein, tranquilo, não tem chuva nenhuma. Vocês sabem, vou falar pra 

vocês, esse horário aqui não tem problema nenhum, o Plihal tem fama de pé frio.”. Após ter 

iniciado sua participação no programa, em um tom mais ponderado, tratando de assuntos fora 

do universo esportivo, Antero Greco descontraiu o ambiente, antes de tecer seus comentários 

acerca do adiamento do jogo, que era a pauta principal do programa. 

 
Figura 2 – A inserção ao vivo do repórter André Plihal 

 

O formato da principal edição do Sportscenter é a do telejornal clássico. Com 

apresentadores sentados, uma bancada, um âncora, que faz a mediação do programa, 

chamando matérias, repórteres, e inserindo o comentarista em um diálogo mais amplo sobre 

as pautas. Braga (2006) fala que o formato supera aquilo que é visto pela audiência, e por 

vezes, passa despercebido.  

 
Nessa perspectiva, a noção de “formato” inclui mas ultrapassa a descrição da 

organização do produto e das táticas imediatamente visíveis, que se repetem, como 

um molde para a identidade do programa. Assim, um “formato” é um modo de fazer 

alguma coisa, de construir uma “conversação” em determinados ângulos, segundo 

tais lógicas, conversação esta que se desenrola conforme uma variedade de 

estratégias viabilizadas pelas “regras de funcionamento” (Braga, 2006, p.2). 
 



41 

 

Neste caso, seguindo por este caminho citado por Braga, quem vê pela primeira vez o 

Sportscenter, acredita que vai ver apenas mais um telejornal. Mas Paulo Soares e Antero 

Greco têm suas próprias regras de funcionamento, e construíram uma identidade própria de 

conversação. A intimidade e sintonia da dupla de apresentadores, se tornou uma marca não só 

do programa Sportscenter, como também da emissora ESPN Brasil. Por mais definido que 

sejam os postos de trabalho, Paulo Soares, o apresentador, e Antero Greco, o comentarista, o 

diálogo é uma constante entre os dois. A interação é um catalisador para o programa, em tom 

leve e informal, “Amigão” e “Anterito” fazem um programa com identidade própria, 

conforme Braga (2006), Toda sociedade dispõe de uma variedade de “dispositivos 

conversacionais” que são ativados segundo as circunstâncias socioculturais das interações.   

 

Quando um programa de televisão põe em cena conversações, tem que se remeter a 

esses dispositivos; mas ao mesmo tempo deve obedecer a direcionamentos da 

“linguagem televisiva” (para o ritmo, a duração, a vez de falar, os papéis 

desempenhados, etc.). Esses dispositivos são geralmente reconhecíveis, como 

moldes nos quais se desenvolvem estratégias pessoais. Na resultante desses dois 

vetores, formatos específicos podem ser criados (BRAGA, 2006, p.2). 

 

Estes dispositivos, utilizados no Sportscenter, são apelidos, bordões, e expressões 

espontâneas. Na edição analisada, por exemplo, o comentarista Antero Greco utilizou a 

expressão “papo furado” por dezesseis vezes durante todo o programa. Ao comentar a 

entrevista do jogador Luca, do Corinthians, que falou sobre a possibilidade da equipe paulista 

conquistar o título nacional na rodada seguinte, teve cautela ao falar sobre a comemoração. 

Em outra ocasião, Antero utilizou o “papo furado” para falar da concentração do Palmeiras 

em outra cidade, que visava à retomada das vitórias. 

Das marcas conhecidas, no entanto, estão o my friend, como Paulo Soares se refere a 

Antero Greco. E “amigão”, apelido de Paulo Soares, sempre referido por Antero no decorrer 

do telejornal. O my friend, apareceu duas vezes, dito por Paulo Soares. Enquanto o “amigão” 

surgiu em oito ocasiões. Uma vez, pelo próprio Paulo, outra pelo repórter André Plihal, e as 

outras seis, por Antero. Para se dirigir ao colega de bancada, Paulo Soares, por quatro vezes, o 

chamou de “Anterito”. No começo do programa, identificamos três destas marcas, na 

introdução feita por Paulo Soares: “Alô, alô, Brasil, o “amigão” chegou e o Antero Greco 

também. Tamo junto my friend, com todas as informações de Brasil e Argentina, jogo que foi 

adiado para as dez da noite desta sexta-feira, por causa do mau tempo em Buenos Aires. Tá de 

boa na lagoa, Anterito?” No prosseguimento do Sportscenter, estas marcas, características, já 

conhecidas do público do programa, aparecem outras vezes. O bom humor aliado ao bom 

jornalismo, é outra marca importante, e sempre foi a tônica do Sportscenter, em especial com 
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Antero Greco e Paulo Soares. É notável, quando um ou outro está ausente da bancada, uma 

formalidade maior, e um ar mais de telejornal mesmo. 

Na edição analisada, apesar da programação ser toda voltada para a cobertura da 

partida entre Argentina e Brasil que não foi realizada, para observação e elaboração da 

pesquisa, acabou sendo um facilitador. Já que pôde ser feita uma observação maior. Em geral, 

quando o programa vai ao ar depois de jogos, seja da seleção, Taça Libertadores ou do 

Campeonato Brasileiro, são feitas muitas inserções ao vivo. Restando pouco tempo para o 

diálogo dos apresentadores, como a prioridade é a informação, onde tem um repórter e 

alguém dando entrevista, o foco será esse. 

Mesmo sem o jogo, houve uma significativa participação do correspondente em 

Buenos Aires, ao vivo, e com entrevistas gravadas de jogadores e membros da comissão 

técnica da equipe brasileira. Após o término do link com André Plihal, da capital argentina, o 

assunto passou a ser o Campeonato Brasileiro, com as atenções voltadas para a partida entre 

Vasco e Corinthians, clubes que brigavam em lados opostos da tabela de classificação. Os 

paulistas precisavam só confirmar a conquista, enquanto os cariocas lutavam para escapar do 

descenso. Foi exibida a matéria do Corinthians. Logo na sequência, Paulo Soares chamou a 

reportagem do Vasco com a repórter Débora Gares. 

Ao final, Paulo Soares complementou algumas informações e, na reportagem, houve 

um pronunciamento do presidente vascaíno, Eurico Miranda, que no passado chegou a proibir 

equipes de jornalismo da ESPN Brasil de transitar em São Januário, estádio do Vasco da 

Gama, por conta de diversas críticas e denúncias que a emissora fez a administrações 

anteriores do mandatário do clube. Antero Greco comentou, por um longo tempo, a situação 

do clube do Rio de Janeiro e fez críticas a Eurico Miranda. Encerrado o assunto, Vasco da 

Gama, Paulo Soares retomou a palavra no Sportscenter. 

Paulo Soares: Anterito, você que curte um retiro, não é verdade. De vez em quando. 

Antero Greco: É verdade, eu gosto, não faço mais, mas acho legal. 

Paulo Soares: Você sabe que antes de viajar para um retiro em Atibaia, o Palmeiras, 

Atibaia no interior paulista, pertinho da capital, o Palmeiras treinou em São Paulo e mesmo a 

seis pontos do G4, ainda acredita em uma vaga pra Libertadores, pelo Brasileirão. 

Antero Greco: Papo furado. 

Mais uma vez, os dispositivos interacionais, utilizados pela dupla, aparecem nesse 

diálogo, “Anterito”, e, “papo furado”, que foi a expressão mais dita nesta edição, podem ser 

classificadas também, como “linguagens midiáticas”, como fala Braga (2010). 
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Observar estas linguagens/instituições em vias de elaboração deve ser um dos 

objetivos centrais da disciplina comunicação – pela investigação dos processos e de 

suas relações com os múltiplos objetivos sociais acionados, e com os resultados que 

vão sendo elaborados. Não se trata de desvendar os códigos ou os objetivos 

dominantes, simplesmente – mas de perceber como estes vão sendo, tentativamente, 

testados e desenvolvidos (Braga, 2010, p.42). 

Por se tratar de uma dupla que está no ar há mais de quinze anos, fica difícil precisar 

quando essas linguagens foram desenvolvidas. Testadas podem estar sendo até hoje. É fato 

que, quem acompanha o Sportscenter há um ano, ou há um dia, consegue perceber a 

intimidade que está contida dentro da atração, chamando a atenção, inclusive, daquele 

telespectador que está apenas trocando de canal. Após o fim de outra matéria, Antero fez uma 

brincadeira com o cinegrafista ao retornar a imagem para a bancada.  

Paulo Soares: Muito bom, então tá aí Antero, o Palmeiras se concentra em Atibaia. 

Antero Greco: Bonita essa imagem agora, Ó, Hércules, caprichada a coisa. Aqui ó. 

Paulo Soares: Pegou de chanfra, né. 

 
Figura 3 – Antero Greco interage com o cinegrafista 

  

Este é outro tipo de interação, que também é muito comum no Sportscenter, com a 

equipe de produção do programa e direção. No diálogo seguinte, Paulo Soares, pela segunda 

vez, chamou o colega pelo apelido de my friend, ao descrever os gols das eliminatórias para a 

Eurocopa. Enquanto anunciava as partidas, resultados e autores dos gols, as imagens 
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ilustravam a fala do Amigão, que descrevia os lances. Depois de passados os lances dos jogos, 

Antero Greco comentou sobre as declarações do jogador sueco Zlatan Ibrahimovic, “Aliás, 

você viu o que falou o Ibrahimovic ou não?” Paulo Soares disse que não, e Antero seguiu: 

“Que ele colocou a Suécia no mapa do futebol e colocou a França também no mapa do 

futebol, entendeu? Ele. Ah, vai ser tonto assim, outro papo furado também, né. Ele não sabe 

que a Suécia foi vice-campeã do mundo em 58 e que a França já foi também campeã do 

mundo. Esse se acha deus, né?” Amigão completou: “É, pois é. Incrível”, e na sequência 

chamou o primeiro intervalo, anunciando os destaques do próximo bloco. 

 O segundo bloco da edição foi dedicado na maior parte do tempo aos clubes 

brasileiros, que permaneciam em disputa do campeonato nacional. A primeira matéria 

chamada foi do São Paulo, com o repórter Eduardo Afonso, seguida por uma entrevista do 

jogador Luan, do Atlético Mineiro. Ao final, Paulo Soares, complementou as informações: 

“Muito bem, o São Paulo pode, como o Eduardo Afonso mostrou aí, todo mundo sabe, ajudar 

o Corinthians. Se o São Paulo vencer ou empatar com o Atlético, mesmo que o Vasco vença o 

Corinthians, o Corinthians será campeão, mas como disse o Thiago Mendes, o lance do São 

Paulo é chegar ao G4 e à Libertadores da América. E essa, esse dilema?” e, mais uma vez, 

deu a deixa para os comentários de Antero Greco: “Papo furado. Outro papo furado. Não é 

dilema nenhum. O São Paulo tem que fazer a parte dele, jogar bola. É o que gente sempre tem 

falado aqui, o jogador pensa que ´nós jogadores, isso´. Pô, os caras vestem a camisa do São 

Paulo, tem de honrá-la, jogar pra ganhar, acabou. São Paulo tem que pensar em si, em brigar 

por vaga na Libertadores, que isso é possível...”. 

 A matéria a seguir falou do Flamengo. Paulo Soares anunciou: “O Flamengo não 

pretende ficar parado, durante a pausa do Brasileirão, por isso, no domingo, o rubro-negro 

recebe o Orlando City, dos Estados Unidos, no Maracanã.” Tão logo, Antero complementou: 

“Papo furado pra ganhar dinheiro.” Outra marca pontual desta edição do Sportscenter. O 

“papo furado” entra na construção da conversação citada por Braga (2006), como dito antes. 

Desta conversação criada em torno dos fatos que serão destaques no programa, Antero, talvez 

até de maneira involuntária, crie essas marcas espontâneas, que ao final do programa viram 

uma palavra-chave. Se tivesse que ser atribuída, com certeza, estaria entre as escolhidas. 

Depois do Flamengo, e o comentário de Antero, Paulo Soares chamou uma matéria do 

Cruzeiro. Logo depois, mais um diálogo. 

Paulo Soares: Quer falar? 

Antero Greco: Quero. 
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Paulo Soares: O quê? 

Antero Greco: Papo furado! 

Paulo Soares: Meu Deus! 

Antero discorreu sobre a questão abordada pelo atleta Willian, do Cruzeiro, que falava 

da busca do time por uma vaga na Copa Libertadores da América, via campeonato nacional, e 

lembrou também do Palmeiras, ambos com possibilidades remotas de classificação. Ao 

concluir sua fala, disse “[...]então é por isso que eu tô dizendo essa coisa de papo furado. Hoje 

devia ser, é se tivesse que ter hashtag seria...”. Paulo Soares respondeu; “Papo furado!”. 

Antero riu e completou: “Sportscenter papo furado”. Na sequência, iniciou a parte cômica do 

programa. Paulo Soares chamou os gols das eliminatórias asiáticas.  

 Paulo Soares: É bola que sobe, é bola que desce, é bola que vai, é bola que vem, 

Antero, é hora da bola rolar nas eliminatórias asiáticas da Copa de 2018, e como de costume... 

Antero Greco: Deixa eu ver se tem papo furado.  

Paulo Soares: Não tem! Muitos gols marcados em mais uma rodada lá do outro lado 

do mundo... 

Os resultados vão passando de maneira tranquila, com o Amigão anunciando o 

confronto, autores dos gols, resultado, pontuação, posição na tabela. Tudo com breves 

análises de Antero Greco. Até chegar no jogo entre China e Butão, com o placar de doze a 

zero para os chineses. Paulo Soares até tentou conter o riso, mas não conseguiu. Entre 

gargalhadas, Antero Greco teve que chamar o intervalo para o colega, que não parou de rir. 

Paulo Soares: A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no Butão, 

nada mais nada menos do que doze a zero... A China está em terceiro lugar no grupo C, com 

dez pontos... E foi, já a seleção do Butão é a lanterna...Ai Ai, vou tentar dá aqui a notícia... 

Que foi?... Que foi? 

Antero Greco: Eu fiquei até tonto... Quanto foi o jogo? 

Paulo Soares: Doze a zero... 

Antero Greco: Acabou com o programa. 

Paulo Soares: Vamo pro intervalo... 

Antero Greco: Não! Eu quero você leia o que tem aí. 

Paulo Soares: China doze, Butão zero 

Antero Greco: Hã, e aí? 

Paulo Soares: Pobre Butão né, número 180... 
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Antero Greco: Vai pro intervalo. Segunda parada do Sportscenter, nós voltamos já. 

Quanto mais explica, fica pior. 

 
Figura 4 – O ataque de risos de Paulo Soares e Antero Greco 

  

Ao contrário do final do bloco anterior, a retorno do programa, foi com informações 

sobre as atrações dos canais ESPN, uma série de amistosos de seleções europeias em 

preparação para a Eurocopa de 2016. Paulo Soares fez o anúncio dos jogos e logo foi 

questionado pelo colega Antero Greco: “Bacana, interessante acompanhar esses três jogos. E 

aí, tá tudo bem, amigão?” Paulo Soares respondeu de pronto: “Tudo ótimo! Depois de uma 

rápida, e providencial faixa extra, vamos em frente que atrás vem gente, com o Internacional, 

leia essa notícia, essa cabeça.” Antero leu a chamada: “O Internacional tem cinquenta e três 

pontos no Brasileirão, um a menos que o Santos, que está na quarta posição. O colorado está, 

portanto, na briga pelo G4, e o meia Alex sabe a esta altura do campeonato que qualquer erro 

pode ser...” Antero deixou para Paulo Soares encerrar a frase, “fatal!”. Antero completou; 

“Papo furado.” O programa seguiu com um VT da entrevista do jogador Alex e, logo na 

sequência, foi a vez da fala do zagueiro do Grêmio, Pedro Geromel. Até voltar para Paulo 

Soares na bancada do Sportscenter.  

Com a divulgação da FIFA dos nomes dos candidatos à presidência da entidade 

máxima do futebol mundial. Amigão deu a notícia, interagindo em sua fala, com o colega de 
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bancada e a audiência, “E nesta quinta-feira, Antero e fã de esportes...” e prosseguiu com os 

candidatos. O “fã de esportes” é uma marca institucional, a ESPN Brasil trata o seu 

telespectador, em todos os programas, como saudação à audiência.  É desta forma que os 

apresentadores ampliam a interação.  

Seguindo com o noticiário do mundo esportivo, no âmbito político, foi a vez de falar 

da CBF, entidade alvo de constante críticas dos canais ESPN. O presidente da CBF é um dos 

investigados pelo caso de corrupção na FIFA. Paulo Soares deu a informação, ilustrada com 

imagens do dirigente brasileiro. 

Paulo Soares: Marco Polo Del Nero se resguarda. Investigado pela CPI do futebol, o 

Presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, entrou com pedido de habeas corpus no superior 

Tribunal Federal, para impedir sua prisão e ainda para lhe dar o direito de permanecer calado 

em um futuro depoimento. O requerimento de Del Nero foi aberto por três advogados, entre 

eles o da CBF, Carlos Eugênio Lopes. O responsável ou não por conceder o habeas corpus, é 

o Ministro do STF Gilmar Mendes que entende não haver urgência, por isso ainda não julgou 

o pedido. Del Nero é suspeito de ser o coconspirador número doze, de uma investigação feita 

pela justiça dos estados unidos, ele não sai do país desde maio, quando viu de perto seu 

antecessor e amigo, José Maria Marin ser preso por corrupção. 

Antero Greco: Amigo?! Ex-amigo, que é isso, ele nem sabia do que estava 

acontecendo na administração do Marin. Bem o Presidente da CBF em várias ocasiões, toda 

vez que ele aparece uma entrevista da Seleção ou todo tipo de evento, não responde sobre isso 

Paulo Soares: É. 

Antero Greco: Né? E diz que vai falar quando chegar o momento adequado. E qual é 

o momento adequado? Quer dizer, então se o momento adequado for uma CPI, se resguarda 

pra ir na CPI não falar nada. Olha é, quanto mais esse tipo de movimentação, hã, tanto menos 

confiável se torna a CBF. 

Paulo Soares: É o tal negócio, você não tem nada. Fala! 

Antero Greco: Claro. 

Paulo Soares: Se não fala... 

Antero Greco: E aliás, um dos motivos pelos quais o presidente da CBF, não tem 

viajado mais, qual é? Preocupado com a CPI do futebol, tinha também aquela aprovação das 

dívidas dos clubes e tal, está aí a CPI do futebol, então qual é a preocupação dele com a CPI 

do futebol, é não ser convocado, ou ser convocado e não falar? 

Paulo Soares: Que medão, hein. 
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Antero Greco: Que pena. 

 Após o assunto mais sério tratado dentro do programa, Paulo Soares chamou o último 

intervalo do Sportscenter. O bloco de encerramento teve uma longa matéria com Paulo 

Orlando, jogador profissional de baseball na Major League Baseball, nos Estados Unidos. 

Orlando foi campeão da World Series, com o Kansas City Royals. O baseball, assim como o 

futebol americano, basquete e hóquei, é uma das atrações dos canais ESPN, que dedica boa 

parte de sua programação aos esportes norte-americanos. Na matéria do repórter José Renato 

Ambrósio com o campeão, Paulo Orlando, foi destacada a campanha do seu time, seu retorno 

ao país e reencontro com amigos, além de uma visita à sede da ESPN Brasil, em São Paulo.  

  

 
Figura 5 – Encerramento do programa 

 

 Encerrada a matéria, Antero e Amigão teceram breves comentários, e já partiram para 

a despedida. Paulo Soares encaminhou o encerramento e o convite para as edições seguintes, 

“Muito bom, Brasil. Ponto final nessa edição do Sportscenter, novas edições nesta sexta-feira, 

cinco para o meio-dia, três e meia da tarde, estaremos juntos de volta, à meia-noite, logo 

depois de Argentina e Brasil e toda a repercussão do clássico em Buenos Aires. E com a ajuda 

de São Pedro nesta sexta-feira treze. Não vai acontecer, sem chuva esta sexta-feira!” e seguiu: 

“Tchau Antero, tchau, Brasil. Uma boa sexta-feira pra todos nós, obrigado, Brasil.”. Como de 

praxe, Paulo Soares se dirigiu antes ao seu colega de bancada e parceiro de longos anos no 

Sportscenter, e depois para os telespectadores em agradecimento.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa, que iniciou em uma pré-observação do programa Sportscenter, ainda 

nas disciplinas anteriores ao Trabalho Final de Graduação II, foi posto como objetivo analisar 

as marcas e características trabalhadas pelo apresentador Paulo Soares, o “Amigão” e o 

apresentador-comentarista Antero Greco, na condução do produto final que é levado 

diariamente ao público dos canais ESPN. As questões primárias da análise consistiam em 

elencar os aspectos que serviriam como base para a análise posterior de uma edição do 

telejornal esportivo. A edição selecionada foi a do dia 12 de novembro de 2015, data de jogo 

da seleção brasileira de futebol. No caso, por causa da forte chuva em Buenos Aires, o jogo 

entre Argentina e Brasil passou para o dia seguinte, 13 de novembro de 2015, uma sexta-feira. 

Apesar disso, a análise não ficou comprometida.  

 Nessa pré-observação, assistindo ao programa todos os dias, foi ficando claro quando 

seria mais interessante analisar a interação entre os apresentadores. Nas edições que ocorrem 

após os jogos, o programa começa mais tarde, à meia-noite, uma hora depois do seu horário 

habitual, o das 23 horas. Como o calendário do futebol brasileiro obedece as regras da 

televisão, as partidas têm seu início às 22 horas. O Sportscenter, então, entra no ar logo que 

terminadas as disputas. Tempo em que os repórteres têm de captar o maior número de 

entrevistados. Como manda o jornalismo, a informação deve ter sempre prioridade. No 

Sportscenter, não é diferente. 

 Quando a noite é recheada de jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, são 

diversos links ao vivo, e cada repórter em um estádio diferente do país, com entrevistados 

diferentes. Nessa dinâmica, a interação entre Paulo Soares e Antero Greco é podada no 

primeiro bloco do telejornal, que sempre é o mais longo, com quase trinta minutos de 

duração. Desta forma, o dia escolhido para selecionar uma edição e analisa-la do programa foi 

de jogo da seleção brasileira, porque é apenas um time jogando. Todas as atenções se voltam 

para a equipe brasileira. Com um foco em uma só equipe, apenas um repórter vai a campo, 

sendo a interação dividida em no máximo três, já que todas as outras inserções são matérias 

prontas. 

 Definida a estratégia para acompanhar o programa e embasar esta pesquisa, partimos 

para a construção do referencial teórico, consultando autores como Heródoto Barbeiro, para 

telejornalismo, Paulo Vinicius Coelho, com o jornalismo esportivo, Fausto Neto para 

compreensão dos contratos de leitura, e José Luiz Braga para vislumbrar a interação. Na 
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constituição deste trabalho, foi muito importante o conhecimento prévio do objeto de estudo e 

dos jornalistas estudados, pois foi um facilitador no momento de compreender as ferramentas 

utilizadas na construção da interação entre o âncora Paulo Soares e o comentarista Antero 

Greco.   

 Assim como os dois desenvolveram uma intimidade, que guia o Sportscenter com um 

ar leve e natural, que faz com que o telespectador se sinta parte da relação. Muito mais que 

emissor e receptor. Num panorama atual, da produção de conteúdo dos programas esportivos 

nacionais, o foco está muito mais na interatividade do que na interação de seus produtores. 

Interatividade promovida pela mobilidade dos dispositivos conectados à internet. Onde a 

audiência, na verdade, se insere dentro de uma atração. Em oposição a este caminho seguido 

por grande parte dos canais esportivos, o Sportscenter traz a audiência, com a familiaridade da 

dupla de apresentadores, para dentro do telejornal, sem a participação ativa pelas redes 

sociais. 

 Foi possível identificar as marcas tradicionais, utilizadas com frequência, além de 

expressões pontuais, funcionando como o fio condutor da interação de todo o programa. As 

formas como Paulo Soares se refere ao colega, como “Anterito” ou my friend em um 

tratamento fraternal, que é respondido por Antero Greco, chamando Paulo Soares pelo seu 

apelido, o “Amigão”. Como estratégia de interação ou não, dada a simplicidade com que são 

ditas, são estas marcas coletadas que possibilitam a compreensão do relacionamento. 

Aspectos que caracterizam e dão identidade a um telejornal esportivo, que, em teoria, deveria 

ser apenas a mediação de dois âncoras, com comentaristas especialistas, que aparecem fora da 

bancada, sempre em pé, em outra parte do estúdio. Como de fato são as outras edições do 

Sportscenter na ESPN Brasil.  

 Como a edição das 23 horas é pioneira dentro do canal brasileiro, acabou 

permanecendo em seu formato próprio, desde sua estreia no ano de 2000. Já que Paulo Soares 

e Antero Greco se tornaram símbolos do canal, graças ao trabalho muito bem desenvolvido 

entre os dois, pois esta interação não é só o bom humor, mas também a seriedade e o bom 

jornalismo como marcas fortes. Fazendo uma breve pesquisa com o nome dos dois, é certo 

encontrarmos vídeos engraçados do Sportscenter. Como foi visto no final do segundo bloco 

da edição analisada, é recorrente este tipo de situação, em que os dois começam a rir, e ficam 

sem falar. Os momentos onde mais ocorrem a interação entre os dois são mais propícios para 

esse tipo de situação ocorrer. 
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 É importante registrar, a alternância dos assuntos e do tom em que cada situação pede 

é sempre tratada de forma devida. No início da edição, Antero Greco, chamou a atenção para 

problemas sociais atuais, até mesmo ironizando fatos, mesmo que o programa seja exclusivo 

sobre o universo esportivo, ele direcionou seu comentário inicial para a tragédia de Mariana, 

em Minas Gerais, e também para o fechamento de escolas do governo estadual de São Paulo. 

Ao comentar também as declarações do presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, e a 

situação do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi incisivo em sua fala, não poupando 

críticas aos dois dirigentes. 

Amigão e Antero têm um contrato de leitura estabelecido, um modo de falar próprio, 

desenvolvido durante um pouco mais de 15 anos, dividindo a mesma bancada. Onde ambos se 

completam na atividade exercida, com identidade já reconhecida pelos fãs de esportes, pelo 

conhecimento e a experiência do que falam, ou seja, jornalismo esportivo. Com a análise 

realizada neste trabalho, foi possível elucidar os aspectos interacionais que identificam o 

Sportscenter e seus apresentadores, apontando suas marcas, e identificando elementos que dão 

identidade ao programa. E, ainda, aprofundando o estudo sobre interação dentro de programas 

esportivos e contribuindo para o campo acadêmico. 
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