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RESUMO  
  

Este Trabalho Final de Graduação (TFG) tem como problema de pesquisa a seguinte questão: 
quais são as estratégias midiáticas do canal Desimpedidos ao abordar futebol no YouTube para 
atrair os internautas? O objetivo geral é apontar as estratégias midiáticas do canal Desimpedidos 
ao abordar futebol no YouTube. Entre os objetivos específicos, estão identificar como o canal 
Desimpedidos concilia futebol com informação e humor, compreender as técnicas que o canal 
usa nos vídeos para conseguir atrair a atenção dos internautas e ampliar os estudos sobre 
jornalismo esportivo na internet. O percurso metodológico baseia-se na Análise de Conteúdo, 
onde são estudados quatro vídeos dos principais quadros do Desimpedidos, o Fred +10 e o 
Bolivia Talk Show.   
  

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo Esportivo. Futebol. Desimpedidos. YouTube.  

Infotenimento.  

  

  

  

  

  

   



 

ABSTRACT  

  

This Final Graduation Paper (TFG) has as research problem the following question: What are 
the channel's media strategies Unimpeded when approaching football on YouTube to attract 
netizens? The overall goal is to point out the channel's media strategies when tackling football 
on YouTube. Specific objectives include identifying how the Desimpedidos channel reconciles 
football with information and humor, understanding the techniques that the channel uses in 
videos to attract the attention of netizens and expand studies on sports journalism on the 
Internet. The methodological course is based on Content Analysis, which will analyze 4 videos 
of the main paintings of Desimpedidos, Fred +10 and the Bolivia Talk Show.  
  

KEY WORDS: Sports Journalism. Soccer. Channel Desimpedidos. Youtube. Infotainment.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

O futebol está nas raízes do sangue brasileiro. Desde pequenos somos acostumados a 

escolher um time do coração e a torcer por ele, é de família. Não é diferente para as novas 

gerações, que acabam já crescendo com a influência da internet em seu meio. A paixão pelo 

futebol e a internet acabam levando ao YouTube, onde a variedade de informações e 

entretenimento audiovisual é infinita, inserindo-se cada vez mais no cotidiano atual da 

sociedade.   

O Desimpedidos é considerado um dos maiores canais de futebol dentro da plataforma 

do YouTube e o maior dentro da América Latina, somando mais de 7 milhões de inscritos. O 

canal já está no ar há mais de seis anos e tem como principal objetivo levar informação com 

humor e diversão para o público da internet, através de vídeos que são divididos por quadros. O 

canal é detentor de muitos quadros, porém, a análise foi realizada com os dois principais. O 

programa “Fred +10”, no qual o jornalista Bruno Carneiro apresenta um top 10 com lances sobre 

o futebol, abordando um tema específico e o “Bolivia Talk Show”, onde o personagem Bolivia 

faz entrevistas de maneira descontraída com ícones e estrelas do esporte brasileiro e europeu.   

O canal Desimpedidos tem uma grande popularidade entre os adolescentes e é um dos 

poucos canais pioneiros de sucesso a falar sobre futebol aqui no Brasil, sendo que vem 

crescendo ainda mais com o passar dos anos. Seu sucesso não é apenas dentro da América do 

Sul, mas também tem ganhado bastante influencia em Portugal.   

Esta pesquisa tem como problema desvendar quais as estratégias midiáticas que o 

Desimpedidos utiliza em seus principais vídeos para atrair o espectador. O objetivo geral é 

buscar e apontar quais são as estratégias midiáticas do canal para abordar o futebol dentro da 

plataforma do YouTube.  

Os objetivos específicos deste estudo buscam identificar como o canal consegue 

conciliar futebol, informação e humor, desvendar e entender quais são as técnicas utilizadas 

para atrair audiência para os vídeos e abranger os estudos sobre jornalismo esportivo na internet.  

Para a compreensão deste estudo, foram utilizados artigos e estudos sobre futebol, 

jornalismo esportivo, internet e YouTube, para poder analisar afundo as técnicas e as 

características dos quadros que foram observados ao longo da produção.   

O percurso metodológico está baseado na análise de conteúdo de maneira qualitativa, 

tendo como principal foco os principais quadros do canal Desimpedidos, que são o Bolivia Talk 
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Show e o Fred +10. Diante disso, foram analisados dois programas de cada quadro para avaliar 

e desvendar as técnicas utilizadas.   

O trabalho foi estruturado em cinco capítulos: o primeiro é o estado da arte, onde foram 

apresentados trabalhos relacionados ao assunto desenvolvido. No segundo, foi abordado o 

referencial teórico, contextualizando os temas: o jornalismo esportivo, o futebol no Brasil, a 

plataforma do YouTube, o canal Desimpedidos e o Infotenimento. Já no terceiro capítulo, foi 

desenvolvido o percurso metodológico, destacando a metodologia que foi utilizada no trabalho, 

no caso, a análise de conteúdo. Logo em seguida, foi feita a análise dos vídeos, onde foram 

observados os programas Fred+10 e Bolivia Talk Show, e por fim, este trabalho encerra com as 

considerações finais.     
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2 ESTADO DA ARTE   

  

Para conseguir elaborar o estado da arte, foram selecionados vários trabalhos com 

relação ao assunto abordado no projeto. Os materiais foram pesquisados nas seguintes páginas 

da internet: Laboratório de Pesquisa em Comunicação da Universidade Franciscana (Lapec), 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom) e Google Acadêmico.   

Foram escolhidos apenas os trabalhos que demonstraram mais similaridade com o tema 

desta pesquisa, ou seja, foram encontrados através de palavras-chave específicas. As palavras 

foram: Futebol, Jornalismo Esportivo, YouTube, Audiovisual, Estratégias Midiáticas e 

Infotenimento.   

O trabalho elaborado por Meili (2011) fala sobre o crescimento dos vídeos para a 

internet, abordando lado a lado a nova economia do audiovisual, onde o amadorismo e o 

profissionalismo não demonstram tanta diferença entre si. Foi desenvolvida uma pesquisa em 

cima do YouTube e esse estilo de mercado audiovisual, desvendando a plataforma como 

possível incentivadora de novos talentos e liberdade de expressão. O artigo sustenta-se em dois 

pilares, que são o audiovisual e a plataforma de vídeos para a internet. No início, a autora faz 

uma análise de como funciona a página do YouTube, suas ferramentas e importância, depois é 

efetuada uma análise das técnicas que são utilizadas para a elaboração de vídeos na plataforma 

da internet.   

O artigo elaborado por Pellegrine et al. (2009) tem como intuito demonstrar como a 

plataforma do YouTube tem sido considerada referência para o audiovisual, pois seu formato e 

estilo são muito bem aceitos pelo público que consome este tipo de produto. Para fazer a análise 

do portal, foi usada a Análise do Discurso. Neste caso, foi escolhido um vídeo da plataforma 

para ilustrar os formatos destes discursos, que, na sua maioria, são de autopromoção, segundo 

os autores. Desta maneira, o estudo busca compreender mais racionalmente quais são as 

consequências desse discurso no mundo real.   

O artigo “O Espetáculo do Futebol no Jornalismo Esportivo na Internet”, realizado por 

Bechara (2015), tem como principal fundamento analisar a maneira que o jornalismo esportivo 

trabalha para passar todo o espetáculo dos jogos de futebol nas suas reportagens, utilizando as 

mais variadas tecnologias disponíveis no meio digital. Neste caso, o autor analisou três matérias 

sobre o mesmo assunto, porém, de sites diferentes. Os sites escolhidos foram: Globo Esporte, 

Gazeta Esportiva e ESPN. Durante a análise, foram feitas comparações em relação ao poder 
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financeiro de cada empresa, quais estratégias foram usadas, qualidade de texto na hora da 

postagem, instantaneidade na hora da publicação e ferramentas utilizadas para o meio digital.   

Já o estudo realizado por Freitas (2013) tem como objetivo principal desvendar quais 

são as estratégias usadas pela apresentadora Alice Bastos Neves, no Globo Esporte. A autora 

busca mostrar quais técnicas são utilizadas pela apresentadora, analisando seu modo de fala, 

seus figurinos que a diferenciam dos demais repórteres e são usados para atrair o público além 

de sua linguagem gestual como apresentadora do programa. O processo utilizado para conduzir 

a pesquisa foi observacional com metodologias qualitativas, onde foi utilizada a análise de 

discurso, com o intuito de desvendar a apresentadora Alice Bastos Neves. Basicamente, o estudo 

faz uma análise completa da ancora, buscando entender quais são as técnicas que a tornam uma 

apresentadora com características únicas como âncora de um programa esportivo.    

O trabalho de Bernardazzi (2016) faz um estudo sobre os criadores de conteúdo para o 

YouTube, popularmente denominados como Youtubers. No estudo, é destacado o poder de 

alcance que os geradores de conteúdo online acabam tendo em relação ao seu público, utilizando 

uma linguagem diferente, muito mais casual e descontraída, tanto no discurso verbal como no 

discurso audiovisual. A autora destaca o modo de circulação dos conteúdos do YouTube, que, 

diferente da televisão, acaba alcançando um nicho muito mais específico, atingindo a audiência 

por meio da interação entre o Youtuber e o espectador.    

O estudo de Andrade et al. (2018) tem o objetivo de compreender como o jornalismo 

esportivo está inserido dentro da convergência midiática em sua nova realidade. Neste trabalho, 

os autores iniciam falando sobre a forma de trabalhar com jornalismo esportivo, que envolve 

sentimento e paixão, lidando com a pressão de mexer com o sentimento do telespectador. São 

feitas comparações entre o futebol na internet e o da televisão, permitindo que os interlocutores 

façam essa interação com o emissor. O principal objetivo deste trabalho foi engrandecer a atual 

realidade do jornalismo esportivo brasileiro e a sua prática, que vem sendo modificada pela 

convergência midiática.  

No trabalho de Limondre, Braz e Soriano (2011), foi feita uma análise sobre 

infotenimento e o que os jornalistas acham desta definição, trabalhando também no 

recolhimento de informações para desvendar como o jornalismo e o entretenimento podem 

andar juntos em uma mesma mensagem, mantendo a credibilidade da notícia. Foi utilizado 

como objeto de estudo o programa CQC da TV Band. Além disso, foram realizadas diversas 

entrevistas com jornalistas, para coletar dados sobre infotenimento e opiniões diversas sobre o 

tema proposto. Depois de finalizado o estudo, relatados atuores demonstram que existem 
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controversas em relação ao entretenimento junto ao jornalismo, onde é trabalhada a informação 

com credibilidade.    

O estudo realizado por Silveira (2009) visa responder a seguinte pergunta: O jornalismo 

esportivo é mesmo uma especialidade do jornalismo?. No trabalho, são destacadas a história da 

imprensa brasileira e o rumo que acabou tomando com o passar do tempo, dando enfoque ao 

jornalismo esportivo.    
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3 REFERENCIAL TEÓRICO   

  

O referencial teórico foi dividido em cinco tópicos cruciais para o entendimento da 

análise que foi executada. Os itens servem para introduzir e fazer com que o leitor entenda o 

contexto por trás da análise, começando com o jornalismo esportivo, passando pelo futebol no 

Brasil, a plataforma do YouTube, o canal Desimpedidos até o conceito de infotenimento. Como 

referencias, foram utilizados diversos autores que trabalham com o assunto abordado, para 

depois, entrar de vez no conteúdo que foi analisado.    

  

3.1 JORNALISMO ESPORTIVO  

  

O jornalismo esportivo vai muito além de apenas cobrir uma partida de futebol, 

principalmente aqui no Brasil, onde a paixão pelo esporte já vem de berço na maioria das 

famílias. Entretanto, o jornalismo esportivo contempla várias modalidades, e não apenas o 

futebol. Podemos citar o vôlei, o basquete e o tênis, entre outros esportes que são populares e 

atingem um grande número de pessoas no país.   

Conforme Bechara (2015, p.9), “a junção da paixão do povo pelo esporte com o 

espetáculo do evento de futebol se transformou em um dos produtos com mais potencial a serem 

explorados economicamente, em todas as esferas comerciais”. O autor reforça que este cenário 

também contempla o jornalismo esportivo na internet. Reproduzir o espetáculo é o objetivo nas 

páginas, seja com palavras, vídeos ou imagens, com o intuito de atrair o leitor apaixonado pelo 

esporte.   

Conforme relata Stycer (2007), o jornalismo esportivo passou a realmente se 

desenvolver no Brasil por conta da popularização do futebol e, desde o seu início, foi uma seção 

de menor relevância dentro dos jornais, perdendo espaço para o jornalismo político, o que, 

consequentemente, atraía jornalistas com menos habilidades e ambições comparado aos 

redatores políticos.    

Para Gurgel (2009), o jornalismo esportivo teve uma crescente gigantesca dentro do 

Brasil por conta dos programas esportivos na televisão aberta, já que a maioria da população 

não tem acesso aos canais fechados. Gurgel (2009) também comenta sobre as novas tecnologias 

e como o jornalismo esportivo acabou ganhando força por conta da internet e seus meios de 

comunicação.   
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Os próprios direitos de transmissão dos grandes eventos esportivos são  

vendidos em contratos “casados” envolvendo direitos para televisão aberta, por 
assinatura e internet. Um bom exemplo disso, no Brasil, é a Rede Globo, com 
as transmissões esportivas na TV Globo, canal aberto, e na Sportv, por 
assinatura, e no GloboEsporte.com, dentro do Portal G1, na internet 
(GURGEL, 2009, p. 202).  

  

O futebol é o esporte mais popular entre os brasileiros, até mesmo quem não é fã acaba 

parando para assistir ao jogo do time da família ou da seleção brasileira. Porém, as pessoas, 

geralmente, não são atraídas pelos programas esportivos, a maioria voltada para o público mais 

fiel ao futebol. Reis (1998, p.37) relata: “o interesse dos brasileiros pelo futebol foi crescente a 

partir da década de 10 e mais incentivado ainda com o advento do rádio, que se deu na década 

de 30, no Brasil, e, posteriormente, com a televisão, na década de 50, ainda em preto e branco”.  

Segundo Silveira (2009), havia, na época, um preconceito com os moradores de classes 

mais baixas, pois seriam esses os leitores dos diários esportivos, pois quanto menor poder 

aquisitivo, menor era o poder cultural, o que deixava claro que ler não era prioridade. Sendo 

assim, o torcedor gastaria o seu dinheiro para ir ao estádio e não para comprar a publicação.   

  

Em 1926, Mário Filho, irmão mais velho de Nelson Rodrigues, começa a trabalhar 
como jornalista esportivo no jornal A Manhã, de propriedade de seu pai. É ele que, 
em 1931 funda o Jornal dos Sports no Rio de Janeiro. Com a instauração do 
profissionalismo do futebol, em 1933, o assunto ganha espaço e Mário Filho pode 
publicar o primeiro diário dedicado exclusivamente ao mundo esportivo no país. 
Mário recebe a oportunidade. A Gazeta já fazia sucesso com a publicação da página 
de esportes às segundasfeiras desde 1928 (SILVEIRA, 2009, p. 24).  

  

Além de atingir mídias como o rádio e a televisão, o jornalismo esportivo também surgiu 

fortemente no cenário virtual, ou seja, na internet. Para Bechara (2016), fazer jornalismo na TV, 

rádio ou online, exige a aplicação dos conceitos básicos de jornalismo. A elaboração de uma 

matéria esportiva contém os mesmos passos de uma produção de pauta política ou econômica.   

O jornalismo esportivo tem o seu lado de entretenimento, mas também deve focar na 

seriedade, pois o tema política aparece com frequência nas colunas esportivas, os principais 

exemplos são as eleições de clubes e as corrupções dentro das entidades, assim como explica 

Bechara (2016).  

  

No ano de 2013, durante a Copa das Confederações, realizada no Brasil um ano antes 
da Copa do Mundo, as manifestações populares tomaram conta do país inteiro, 
inclusive durante as partidas de futebol da equipe nacional. Era impossível um portal 
de conteúdo não noticiar o que acontecia naquele momento (BECHARA, 2016, p. 21).  

  

Quando falamos de internet e jornalismo esportivo, sempre é bom lembrar que as opções 

e formas de transmitir uma notícia são muito grandes. O discurso totalmente descontraído acaba 
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tomando conta da maioria das postagens jornalísticas, que tem o opinativo como o seu principal 

gênero.  

  

A internet não só dá a capacidade de os jornalistas informarem mais rápido, como os 
possibilita informar melhor. Um jornal impresso, por exemplo, precisa obedecer a um 
horário industrial, com isso, pode eixar de dar uma informação de um fato que 
acontecera na madrugada. Já na internet, não existe essa possibilidade. Bem como, 
não existe uma limitação para o conteúdo, como nas páginas do jornal impresso 
(ANDRADE et al, 2018, p.7).  

  

  

  Segundo Andrade (2018, p.8), “o gênero opinativo tornou-se o mais presente por parte dos 

profissionais ligados ao esporte. A mídia social é um campo vazio, sem linhas editoriais ou 

correntes de empresas. Lá, os jornalistas podem expressar suas opiniões a respeito dos fatos”. 

Expressar a opinião pessoal é algo frequente quando falamos de jornalismo esportivo, 

principalmente nas rodas de debate. Para Cascão (2005, p.26), “uma das qualidades que definem 

o jornalismo esportivo é a liberdade de linguagem e a tematização. Isso ocorre porque a editoria 

de esportes ocupa um espaço de ‘quebra de ritmo’ em qualquer produção jornalística”. Isso faz 

com que a imprensa esportiva procure novas maneiras de atrair o público, tornando o seu 

material mais único, atrativo e leve.   

    

3.2 O FUTEBOL NO BRASIL  

  

Quando abordamos o tema futebol no Brasil, acabamos falando sobre paixão e tradição, 

pois é o que move os torcedores e as suas famílias. A identificação com o clube do coração 

passa de geração para geração, de pai para filho.   

O futebol foi inventado pelos ingleses, mas foi em terras brasileiras que a modalidade 

acabou ganhando forma. Tudo graças a Charles Miller, que era filho de ingleses, mas acabou 

indo estudar fora do país, mais especificamente na Inglaterra. No seu retorno ao Brasil, Charles 

acabou trazendo consigo um esporte chamado “soccer” e foi a partir daí que o futebol deu o seu 

pontapé inicial no país.   

No livro “O futebol explica o Brasil”, Guterman (2009) analisa como o futebol passou  

a ser um enorme fenômeno social entre os brasileiros e, ao longo dos anos, tornou-se parte da 

história do Brasil, sendo mais que um simples esporte, fazendo parte da história política e 

econômica do país.   
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Guterman (2009, p.16) aponta que “o primeiro campo oficial do país foi o terreno da 

Chácara Dulley, no Bom Retiro, onde já se jogava críquete, então o esporte preferido dos 

ingleses no Brasil”. O autor acaba descrevendo passo a passo a construção histórica entre o 

futebol e o país e, dentro desse período, cita a importância política envolvendo o esporte.    

  

Com a massificação, o futebol passou a ter também importância política. Sua 
capacidade de mobilização logo se impôs como elemento muitas vezes decisivo para 
definir o humor de um eleitorado crescentemente menos controlável. O mundo do 
poder político e ideológico também se reproduziu dentro dos campos de futebol – a 
Copa do Mundo na Itália, no auge do fascismo, em 1934, é talvez o melhor símbolo 
disso (GUTERMAN, 2009, p. 10).  

  

Máximo (1999) descreve que, neste período, o futebol era apenas para o alto escalão da 

sociedade, ou seja, os burgueses. O “homem do povo” não teve acesso ao esporte durante a sua 

infância e a quantidade de pobres e negros que jogavam pelos grandes clubes, como Fluminense 

e São Paulo, era muito pequena.   

  

Quando e como o esporte terá virado paixão popular? É evidente que não aconteceu 
da noite para o dia. Mas na heróica vitória brasileira sobre uruguaios, no final do 
Campeonato Sul-Americano de 1919, disputado no recém inaugurado estádio do 
Fluminense, já havia menos de esporte que de paixão. [...] O futebol nunca estivera 
tão na alma do povo. Dali em diante, a paixão só crescia. Torcer tornar-se-ia quase 
uma religião (MÁXIMO, 1999, p. 184).  

  

A paixão ultrapassa os limites e torna o torcedor fiel ao seu clube do coração, não importa 

o seu tamanho dentro do cenário nacional. É extremamente comum vermos torcedores de clubes 

menores, como Juventude, Caxias e Brasil de Pelotas, todos do interior do Rio Grande do Sul, 

terem torcidas fiéis, mesmo estando em divisões inferiores nos campeonatos nacionais. A 

rivalidade é fundamental para manter o espírito de torcedor ainda mais vivo entre os 

apaixonados pelo esporte, ainda mais tratando-se de times com menos expressão dentro do 

cenário brasileiro.    

Reis (1998 p.62) destaca que o futebol convive com as pressões financeiras, sociais e de 

prestígio: “a crescente seriedade no esporte é percebida, a partir das pressões sociais, das 

recompensas financeiras em casos de sucesso e do próprio prestígio envolvido nessas 

situações”.  

Reis (1998) ainda ressalta que a história do futebol desenvolve-se a partir dos 

Campeonatos Nacionais, Regionais e da história por trás dos grandes clubes brasileiros e seus 

jogadores.  
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[...] a própria origem da violência no esporte é entendida dentro da sociedade em geral, 
e nele, como uma decorrência da crescente seriedade verificada após a sua 
profissionalização. Aqui as duas categorias fundamentais são as violência “afetiva” e 
“racional” (REIS, 1998, p. 56).  

  

O futebol brasileiro é separado em quatro divisões nacionais: séries A, B, C e D. Claro 

que a série A é a elite, onde se encontram os clubes mais fortes e tradicionais do cenário 

brasileiro, com boas estruturas na maioria dos estádios, campos e times. Porém, nas divisões 

inferiores, não é a mesma coisa.  

A série B, normalmente, conta com campos e estruturas mais fracas, estádios um pouco 

mais inferiores se comparados com a elite. Mas o nível técnico ainda é muito bom, várias vezes 

podemos ver clubes de primeira divisão buscando reforços na série B do campeonato brasileiro.   

Já a série C é muito mais precária em relação às outras superiores e o seu estilo de disputa 

é diferente. Enquanto na série A e B temos um sistema de pontos corridos, na terceira divisão, 

os times são divididos em dois grupos e os quatro primeiros de cada um deles se classificam 

para a fase mata-mata, iniciando nas quartas de final.   

Por fim, há a última divisão do campeonato nacional, a série D. De todas, é a divisão 

mais precária do futebol brasileiro e conta com um total de quarenta clubes divididos em oito 

grupos. Os clubes que não fazem parte da elite sofrem com a falta de estrutura, precariedade 

nos seus estádios, gramados, locomoção, entre outros.  

Em 2019, a equipe do Flamengo foi considerada a melhor do país até, o time 

comandando por Jorge Jesus apresentou um futebol vistoso e potente, consagrando-se hepta 

campeão brasileiro 

O site Globo Esporte liberou uma matéria1 no dia 7 de outubro de 2019, onde mostra o 

crescimento de Flamengo, Inter e Athletico Paranaense no ranking digital dos clubes brasileiros. 

A estatística mostra o crescimento dos clubes brasileiros em suas redes sociais no geral, 

incluindo YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.  

  

                                                  O Ibope/Repucom destaca que o Flamengo, em 2019, já acumulou, entre janeiro e  

      setembro, quase 3,4 milhões de novos inscritos em suas redes sociais oficiais. Este            
volume representa o dobro de seu resultado durante todo o ano de 2018 (1,7 milhão 
de novos inscritos), uma variação de 98% na comparação dos dois períodos 
(GLOBO ESPORTE, 2019, p. 01).  

  

                                                 
1 Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/sp/futebol/noticia/novo-ranking-digital-dos-clubes-

brasileirosmostra-crescimento-de-flamengo-athletico-pr-e-inter.ghtml>.Acesso em: 10 nov. 2019.  
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Isso mostra a força que as redes sociais têm sobre os clubes brasileiros e reforça o quanto 

o torcedor está cada vez mais inserido nesse meio, buscando cada vez mais a aproximação com 

o clube do coração.   

O futebol está presente em todos os cantos do Brasil, é inevitável não ouvir falar sobre 

o esporte. Daoli (1998) observa que, se olharmos ao redor, podemos observar que o futebol faz 

parte das nossas vidas, pois está nas músicas, filmes, peças de teatro e, até mesmo, nas novelas 

que tiveram o futebol como tema principal. A imprensa gasta horas com o futebol, tanto no 

rádio como na televisão. Para Daoli (1998, p.3), “A final do campeonato brasileiro de futebol 

de 1997 entre Vasco da Gama e Palmeiras levou ao Maracanã mais de 100.000 torcedores, além 

de muitos outros que acompanharam o jogo pela televisão, ao vivo, ou pelas retransmissões 

posteriores”.   

    

3.3 A PLATAFORMA DO YOUTUBE  

  

A plataforma YouTube passou a ganhar vida em 14 de fevereiro de 2005, pois foi nessa 

data que Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim acabaram patenteando o site 

www.youtube.com.  

Para o jornalista Nilton Kleina, em uma matéria para o portal “Tecmundo”, vale lembrar 

do YouTube no passado, em meados de 2005, ano em que a plataforma surgiu para a internet. 

No início, o site era usado meramente para vídeos caseiros, funcionando como se fosse um 

álbum de recordações, só que de conteúdos audiovisuais. Mais tarde, vieram os famosos “vídeos 

virais”, produções que eram feitas de forma amadora, apenas para diversão, para 

compartilhamento nas redes sociais.   

  

Em 2006, o YouTube já era uma sensação e um dos sites de maior crescimento na 
rede. A plataforma chamou a atenção da Google, que até aquele momento usava o bem 
inferior Google Vídeos. A compra é anunciada em outubro de 2006 por 1,65 bilhão de 
dólares – uma pechincha. A equipe original foi mantida e o site opera até hoje quase 
de forma independente. Yahoo, Microsoft e a empresa dona do MySpace tiveram 
ofertas rejeitadas (PELEGRINI et al, 2009, p. 3).  
 

  

  

O ano de 2006 foi importante para a plataforma, pois as marcas passaram a demonstrar o seu 

interesse no YouTube e começaram a produzir conteúdo de maneira comercial.  
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Podemos citar aqui o famoso viral de Ronaldinho Gaúcho, onde a Nike produziu um vídeo que 

estourou no mundo todo. Na época, o então craque brasileiro foi eleito o melhor jogador do 

mundo e, consequentemente, atraiu os olhares da audiência.  

  

Pela visibilidade e facilidade de acesso, o YouTube passou a ser utilizado para 
praticamente todo tipo de divulgação, quais sejam: marketing comercial, marketing 
pessoal, propagandas políticas, programas de televisão e etc. (TECMUNDO, 2017, 
p.01).  

  

Tratando-se do Brasil, o YouTube alcançou outro patamar em meados de 2007, quando 

passou a ser localizado em português. Neste período, o YouTube começou a se consolidar na 

internet, pensando nos seus criadores de conteúdo. Para isso, foi elaborado um sistema de 

parceria entre a plataforma e o criador. A ferramenta passou a efetuar um pagamento pelos 

direitos autorais e os anúncios dentro dos vídeos.   

 A partir daí, a ferramenta começou a se popularizar de fato entre os brasileiros e 

estabeleceu-se como uma plataforma usada constantemente no dia a dia através dos 

computadores. O início da popularização dos vídeos e das produções de alta qualidade ocorreu 

em 2010, ano em que surgiram as “celebridades” no meio digital, como Felipe Neto, que era 

dono de um dos maiores canais do Brasil, o “Não faz sentido”, que contava com vídeos com 

mais de 1 milhão de acessos. Foi nesse momento que os vídeos começaram a tomar um rumo 

mais profissional e ter o apoio de investidores e empresas para as suas produções.   

  

O YouTube é um serviço online de vídeos que permite a seus usuários carrega-los, 
compartilha-los, produzi-los e publica-los de forma digital através de web sites, 
aparelhos móveis, blogs e e-mails. É possível também participar de comunidades e 
canais, em que seus usuários podem se inscrever e obter vídeos do seu interesse 
(PELEGRINI et al, 2009, p. 3).  

  
Podemos dizer que o YouTube é uma nova plataforma para transmitir conteúdo audiovisual de 

maneira casual para os espectadores. A plataforma oferece uma variedade de vídeos para todos os gostos, 

como culinária, esportes, humor, política e programas em geral.   

A maioria dos programas de televisão já conta com os seus próprios canais dentro do  

YouTube, com o intuito de disponibilizar os conteúdos que foram ao ar.  Neste caso, podemos citar a 

Band jornalismo, o SBT online, a Globo, entre outras emissoras que também contam com canais dentro 

da plataforma.  

Segundo Burguess et al (2009, p.32), “o YouTube tem seu lugar dentro da longa história e do 

futuro incerto das mudanças da mídia, das políticas de participação cultural e no crescimento do 

conhecimento”. Não podemos negar que o YouTube tornou-se uma ferramenta de cultura participativa.   
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Agora de propriedade do Google, os usuários permanecem fazendo a inserção de 
vídeos no site. Estes colaboradores constituem um grupo variado, com grandes 
produtores de mídia como canais de televisão, grandes anunciantes, pequenas e médias 
empresas em busca de meios de distribuição e alternativas aos sistemas de veiculação 
em massa, instituições culturais, artistas, ativistas, fãs, leigos e produtores amadores 
de conteúdo (DURE et al., 2017, p. 5)  
.  

  

Segundo Meili (2011), o YouTube, muitas vezes, não pode ser classificado nas 

categorias amador ou profissional, ou seja, a plataforma não é, simplesmente, um passa tempo 

ou um emprego remunerado. Por isso, o autor apresenta um conteúdo planejado, com 

enquadramento e características do audiovisual. “O YouTube no campo audiovisual, demonstra 

muito bem essa variedade de modos de lidar com a produção cultural”, conforme aponta Meili 

(2011, p.57).   

  

Ocorre que muitos personagens populares, as celebridades do YouTube, ganham, 
ocasionalmente, espaço na mídia tradicional, mas não após investirem e 
empreenderem sua imagem, seu conteúdo na comunidade online; os vídeos que 
postam não respondem somente a uma necessidade de expressão pessoal, mas são 
pensados e trabalhados, muito tempo é investido no diálogo com as comunidades de 
assinantes e promovendo parcerias com outras personalidades; isso é uma 
característica empreendedora dos Pro-Am Youtubers que geram valor em seus 
produtos audiovisuais (MEILI, 2011, p. 57).  

  

Atualmente, a plataforma é um espaço extremamente amplo e variado, pois a ferramenta 

tornou-se um espaço habitado por inúmeros usuários, com conteúdos e ambições diferentes. 

Conforme Bernardazzi (2016), o YouTube consegue oferecer tanto o lado profissional do 

mercado de trabalho audiovisual, alcançando uma grande possibilidade de divulgação, quanto 

o lado para os usuários que não tem tanto conhecimento nessa área, abrindo espaço para 

qualquer usuário que tenha uma conta registrada.   

  

O que nos fascina em um site como o YouTube não é apenas a possibilidade de 
tornarmo-nos produtores culturais (extrapolando, portanto, a posição de meros 
consumidores as que nos condenavam as mídias de massa). Seduz-nos o enorme leque 
de possibilidades oferecidas pelas aparentemente inesgotáveis capacidades de 
armazenamento do meio, pois ele oferece acesso a uma infinidade de produtos 
(FELINTO, 2007, p. 39).  

  

As infinidades de materiais e ferramentas que o YouTube disponibiliza são essenciais 

para a criação de conteúdo independente dentro da plataforma, onde o produtor consegue criar 

o seu próprio canal do zero.   
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3.4 O CANAL DESIMPEDIDOS   

  

Para falarmos um pouco sobre o Desimpedidos, precisamos voltar ao início do canal, 

quando a ideia estava saindo do papel e dando os seus primeiros passos dentro da plataforma 

do YouTube.   

O Desimpedidos não nasceu famoso, pois, como todo início de canal, o processo é devagar 

e a paciência é fundamental para manter a continuidade. O canal começou a tomar forma em 

2013 e, os primeiros passos, foram dados com a ajuda do apresentador Felipe Andreoli, que foi 

um dos seus fundadores, ao lado do ex-jogador de futebol Kaká, que é um dos investidores do 

Desimpedidos e sócio da empresa NWB (produtora do canal Desimpedidos), que também 

contava com André Barros e Rafael Grostein. Seus apresentadores na época eram Felipe 

Andreoli, que apresentava o quadro “Desandreoli”; Bolivia e Mil Grau, que apresentavam o 

quadro “Desinformados”, para o qual faziam comentários sobre as principais notícias que 

aconteciam no mundo do futebol.   

    

O jornalismo esportivo no ambiente online é como outro qualquer produto. A notícia 
é a base da sustentação de um veículo de comunicação. É a partir dela que a empresa 
tem noção de sua grandeza e potencial. A audiência da notícia reflete diretamente no 
faturamento, e o mundo espetacularizado possibilita novos caminhos que contribuem 
para prender atenção do público (BECHARA, 2015, p. 4).  

  

No início, o canal atingiu certa popularidade, pois a maneira como se falava de futebol, 

de forma descontraída, bem humorada e com um palavreado mais popular, fazia com que 

chamasse a atenção do público, principalmente adolescentes. Segundo Coruja (2017), quando 

os canais do YouTube passaram a ter muitas visualizações, as empresas procuraram entrar em 

contato e mostrar interesse, para ajudar a desenvolver um planejamento para que o produtor de 

conteúdo pudesse lucrar com o passar do tempo. Com isso, os canais começaram a divulgar as 

empresas em troca de suporte.   

O ano de 2014 ficou marcado, pois contou com a saída do até então apresentador mais 

famoso Felipe Andreoli. Foi a partir desse momento que o programa iniciou um concurso para 

achar um novo apresentador e foi por meio dessa seletiva que o jornalista Bruno Carneiro 

acabou conquistando a vaga dentro do canal Desimpedidos. Bruno, que mais tarde passou a usar 

o nome artístico de Fred, começou a comandar o programa que recebeu o nome de “Fred +10”, 

para o qual era elaborado um ranking com 10 assuntos relacionados a futebol. Em pouco tempo, 

o quadro ganhou uma enorme visibilidade.   

Outro quadro dentro do canal que começou a ganhar grande popularidade foi o  
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“Bolivia Talk Show”, apresentado pelo jornalista Daniel Cronfli, mais conhecido como Bolivia. 

Basicamente, o quadro caracteriza-se como uma entrevista com perguntas e respostas com 

jogadores, técnicos e celebridades do mundo da bola, no qual já passaram craques como Gabriel 

Jesus, Neymar e Ronaldinho Gaúcho.   

  

Com o passar dos anos e o crescimento fenomenal, o futebol deixou de ser apenas um 
esporte e começou a ser visto como um produto de entretenimento. Os veículos de 
comunicação têm no futebol uma das principais mercadorias a serem exploradas e 
vendidas. No papel, TV ou nos websites, grande parte da audiência deve-se às notícias 
relacionadas ao futebol (BECHARA, 2015, p. 4).  

  

No ano de 2016, o canal ganhou um novo integrante, o ator Henrique Pedrotti, que 

passou a ser conhecido como Chicungunha. O programa já tinha duas grandes figuras caricatas 

( Fred e Bolivia), porém, precisava de algo a mais e foi por isso que o personagem Chicungunha 

ganhou seu espaço, aparecendo aos poucos, com seu toque a mais de humor. Desde então, 

Henrique Pedrotti é um dos principais apresentadores do Desimpedidos e se tornou uma das 

principais figuras.   

O ano de 2016 também foi um ponto muito importante na trajetória de sucesso do canal, 

pois a marca Desimpedidos alcançou um novo patamar, que seria a exibição através da 

televisão, mais especificamente do canal Fox Sports. Os quadros do programa televisivo eram 

basicamente nos mesmos moldes do Fred+10 e Bolivia Talk Show, com uma série de 

convidados e desafios. O programa acabou saindo do ar no mesmo ano, pois, evidentemente, os 

moldes da televisão não poderiam ser os mesmos do YouTube.   

  

Imaginar a internet em oposição à televisão é bobagem; ao contrário, ela é apenas mais 
uma forma de enviar e receber a televisão. E a TV está se tornando mais popular, não 
menos. Suspeito que estamos testemunhando uma transformação da TV, ao invés do 
seu falecimento. O que começou, na maioria dos países, como um meio de 
comunicação internacional a cabo, via satélite e internet, dominado pelo comércio 
(MILLER, 2009, p. 22).  

  

Em 2017, os produtores do canal tiveram a ideia de lançar uma peneira, para selecionar 

um novo apresentador e foi aí que surgiu o “Muleke da base”, onde as pessoas enviavam vídeos 

e eram julgados por Fred, Bolivia e Chicungunha. Em um desses vídeos, havia uma mulher, a 

jornalista Alessandra Xavier, que mais para frente acabou sendo chamada para fazer parte do 

Desimpedidos. Hoje, Alê Xavier é a única apresentadora do sexo feminino dentro do canal, que 

conta com um elenco bem recheado. A integrante, muitas vezes, é a responsável pelo conteúdo 

mais voltado para o futebol feminino, que vem ganhando muito espaço com o passar dos anos 

dentro dos cenários brasileiro e mundial.   
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Atualmente, o canal mantém uma grade de conteúdo com todos os dias da semana 

preenchidos por um programa diferente, como é possível observar no Quadro 1.  

  

 

O Debate e Assopra é um programa no formato de debate, composto por três integrantes: 

o apresentador e mais dois convidados. Os debates giram em torno das rodadas do campeonato 

brasileiro série A, com a discussão jogo a jogo dos lances, das polêmicas e principais destaques.   

No Superclássico, o espectador pode acompanhar a preparação para jogo entre Fred e  

Juninho, do canal “Vosso Canal”, que acontece todo final de ano. O intuito do quadro é montar 

times com vários youtubers e convidados de fora, criando uma rivalidade entre o time do Fred 

e o do Juninho em um jogo festivo.    

O quadro Fred+10 é um dos mais populares dentro do canal, mesmo sem ter um tema 

específico, pois cada semana trata de um assunto diferente. Com apresentação de Fred, o quadro 

também conta com as participações de Bira, Chicungunha e Paulo, que interagem com 

comentários e brincadeiras que acontecem ao longo do programa, que tem um formato de 

ranking, onde os temas são comentados de forma decrescente por todos no cenário. Dentro do 

próprio quadro, também são adicionados desafios e brincadeiras, que são efetuadas pelo 

produtor Paulo Vita, que também integra o elenco do Fred+10.   

O Bolivia Talk Show é um programa de entrevistas apresentado pelo personagem 

Bolivia, o quadro conta com um formato de Talk Show, ou seja, é um cenário apenas com o 

entrevistador de frente para o entrevistado, com perguntas e respostas. O intuito é entrevistar 

personagens e ícones do futebol mundial, como Zico, Pelé e Denilson, por exemplo, que já 

participaram do quadro.   



29 

 

Na sexta-feira, vai ao ar o programa Especiais, onde, basicamente, são quadros sem um 

tema específico, totalmente aleatório, desde entrevistas até desafios de todos os tipos, inclusive 

com participações que não estão ligadas ao meio do futebol.   

Toda quinta-feira acontece o Desimpedidos por Trás, um quadro que serve para 

relembrar os melhores momentos do canal, seja uma entrevista memorável ou até mesmo um 

acontecimento engraçado de alguma gravação. São histórias contadas e apresentadas por 

Bolivia e Fred.   

O quadro que fecha a programação do canal é o Desafio do Fred, onde o apresentador 

desafia jogadores de futebol em algumas brincadeiras com a bola. O principal deles é o famoso 

“desafio do travessão”, que consiste em acertar a bola no travessão, sendo que quem acertar 

mais vezes ganha. O desafio já teve a participação de muitas personalidades famosas do futebol, 

como D’alessandro, Marta e Philippe Coutinho.   

O canal Desimpedidos atingiu um patamar de grande importância dentro do cenário 

esportivo brasileiro, recebendo o patrocínio da marca Adidas. Hoje, o Desimpedidos conta com 

mais de 7 milhões de inscritos e um enorme público de fãs. O vídeo mais acessado do canal é a 

entrevista de Fred com o astro português Cristiano Ronaldo. O vídeo, atualmente, conta com 

mais de 19 milhões de visualizações.   

    

  3.5 INFOTENIMENTO  

  

O Desimpedidos apresenta uma maneira diferente de fazer jornalismo e é por isso que 

ganha tanto destaque no meio esportivo virtual, obtendo grande audiência e conquistando 

espectadores fiéis. O tipo de conteúdo transmitido pelo canal tem nome, é chamado de 

Infotenimento, que é, basicamente, a junção de informação com entretenimento, ou seja, passar 

o conteúdo de uma maneira descontraída para o espectador.   

  

A difusão do entretenimento na cultura da sociedade em rede tem trazido cada vez 
mais mudanças às práticas comunicativas, baseadas da indústria moderna do uso da 
internet. No que tange às competências cognitivas requeridas dos usuários da 
virtualidade, estudiosos percebem que tal realidade virtual exige dos indivíduos novas 
habilidades na produção e no consumo de produtos midiáticos (FALCÃO, 2011, p. 1).  

  

Conforme Falcão (2011, p.5), “apesar de recente, essa prática do infotenimento 

(informação + entretenimento) não é incomum, ela está no dinamismo das manchetes de jornais 

impressos, no diálogo da diagramação com o leitor e até nas cores e na expressividade das 
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fotos”. Ou seja, o infotenimento sempre esteve ao nosso redor, seja nos textos, nas imagens ou, 

até mesmo, no modo de falar.   

Conforme relata Dejavite (2007), foram nos últimos anos do século XX que o 

infotenimento passou a ser usado como uma nova determinação para o conteúdo de 

entretenimento dentro do jornalismo. O termo surgiu na década de 1980, mas só ficou mais forte 

na reta final de 1990, quando passou a ser usado por profissionais da área de comunicação.    

O infotenimento está muito ligado aos programas esportivos: um dos principais motivos 

para a explosão do canal Desimpedidos foi a utilização dos memes na Copa do Mundo de 2014, 

que foi realizada em território brasileiro. Para Padeiro (2015), a Copa do Mundo é o maior 

evento esportivo visado como negócio. Foi neste contexto que o canal Desimpedidos pegou um 

gancho e alavancou as suas visualizações, utilizando os eventos e as notícias sobre a Copa do 

Mundo, transformando-os em diversão.   

Ainda existe muita controvérsia sobre infotenimento e seus métodos de noticiabilidade. 

Oselame et al (2013) afirmam que a preocupação sobre o fim do jornalismo tradicional é grande, 

porém, o reconhecimento de que o infotenimento é inevitável é uma realidade.    

  

Enquanto nova face do telejornalismo, o infoentretenimento redimensiona valores 
clássicos da profissão, como interesse público, objetividade, independência, 
legitimidade e, principalmente, uma prerrogativa fundamental do ofício do jornalista: 
a credibilidade (OSELAME et al, 2013, p. 64). 
  

 

A informação não pode ser deixada de lado, pois ainda continua sendo um elemento 

primordial para qualquer programa que pretenda fazer jornalismo, passando-a com 

credibilidade e coerência, mantendo a confiança e a proximidade entre espectador e 

comunicador. Neste caso, conforme observa Dejavite (2007, p. 3), “O conteúdo sério seria 

aquela matéria que aprofunda, investiga, critica e transmite informações novas, tendo por 

finalidade o ponto de reflexão”.  

Já o humor deve aparecer na mesma proporção que a notícia, claro que sem fugir dos 

valores éticos do jornalismo, já que a plataforma do YouTube oferece um estilo de linguagem 

muito mais casual e sem filtros.   

  

No jornalismo sempre coube o papel de informar e formar opinião pública sobre os 
acontecimentos do mundo real, com base na verdade, nas coisas que acontecem no 
mundo externo, no campo social. O entretenimento destinouse a explorar a ficção, de 
divertir as pessoas e chamar atenção (SORIANO et al, 2011, p. 2).  
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O infotenimento está mais popular do que nunca no Brasil e grande parte dessa fama 

vem através dos conteúdos produzidos na internet, como é o caso do Desimpedidos, dentro da 

plataforma do YouTube.   
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

  

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, aplicando o conceito da 

análise de conteúdo. O foco da análise está na busca das estratégias midiáticas usadas pelo canal 

Desimpedidos ao abordar futebol no YouTube. A pretensão foi estudar o modo como os 

apresentadores do canal comportam-se nos quadros que comandam e o tipo de linguagem usada 

nos vídeos.   

A análise foi realizada por meio dos dois principais quadros do canal Desimpedidos, que 

são o Fred+10 e o Bolivia Talk Show. Nossa demanda foi saber quais são as estratégias 

midiáticas utilizadas, detectando como o jornalismo feito pelo canal Desimpedidos consegue 

atingir, através dos vídeos, um grande número de espectadores.    

  

O jornalismo passa de produtor de conteúdo exclusivo para uma mídia a um 
múltiplo produtor, em que o processo de referenciação de suas práticas e a 
constante enunciação de “leia mais”, “saiba mais”, “conteúdo exclusivo” 
denotam estratégias de captura dos receptores em que é preciso manter a marca 
da sua mídia em evidencia diante de tanta oferta de conteúdo  
(SILVEIRA et al, 2012, p. 154).  
  

   Os critérios para a escolha dos vídeos foram baseados na sua importância dentro do 

canal, como a variedade de conteúdo e o número de visualizações. Em um primeiro momento, 

foram analisados oito vídeos no total, sendo, posteriormente, filtrados apenas quatro para efetuar 

a análise conforme estabelecido no  Quadro 2. O critério com relação às datas das postagens foi 

desconsiderado durante a seletiva dos vídeos, visto que o principal fator é o conteúdo.   

    

Quadro 2 – Lista de vídeos definidos para a análise  

Vídeo    Data da postagem   

 Top 10 Tretas Mais Pesadas da História do  

Futebol   

 26/09/2018  

 Fred+10 - O programa mais absurdo da 

história  
 12/06/2019  

 Carlos Alberto revela por que nunca quis 

jogar no Flamengo - BTS #165  
 08/08/2019  

 André Henning: "Queria ter narrado o 7 a 1 

pra soltar o verbo!" - BTS #135  

 10/01/2019  

Fonte: Leonardo Machado   
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Nesta pesquisa, portanto, foram analisados os vídeos de uma maneira geral, focando no 

conteúdo e estratégias midiáticas usadas para atrair o público. Foram observados, ainda, campos 

de linguagem, comportamentos, roteiros e personagens. Sempre que possível e necessário, 

houve uma conexão com o infotenimento.   

    

4.1. ANÁLISE DE CONTEÚDO   

  

A análise de conteúdo é fundamental no campo da comunicação. Neste projeto, foi 

realizada uma análise qualitativa, para conseguir descrever o conteúdo abordado nos vídeos 

escolhidos. Segundo Campos (2004), a análise de conteúdo surgiu com a decodificação de 

símbolos, mensagens e sinais, por meio de uma avaliação minuciosa referente aos textos 

bíblicos, para conseguir desvendar e interpretar as metáforas e parábolas que existiam no 

documento.   

  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação, assim 
sendo, é destacada neste campo, a importância da semântica para o desenvolvimento 
do método. [...] Pode-se por assim dizer que o método de análise de conteúdo é 
balizado por duas fronteiras: de um lado a fronteira da linguística tradicional e do outro 
o território da interpretação do sentido das palavras (CAMPOS, 2004, p. 612).  

  

Campos (2004, p. 612) relata ainda que “o conteúdo de uma comunicação, não obstante 

a fala humana, é tão rica e apresenta uma visão polissêmica e valiosa, que notadamente permite 

ao pesquisador qualitativo uma variedade de interpretações”.  

A análise de conteúdo tem como foco a análise de mensagens e, por isso, os dados que 

forem analisados devem permanecer claros durante o processo, sendo necessário esclarecer de 

onde foram retirados e de que forma foram definidos.   

O pesquisador também pode escolher entre o método qualitativo, quantitativo ou misto 

e deverá estar pronto para avaliar os resultados, independente das escolhas. Câmara (2013) 

explica em seu artigo que há momentos certos para a escolha das opções, sendo que a produção 

de procedimentos mistos é bastante usual em pesquisas sociais.   

  

Não se prende aqui, valorizar mais uma técnica do que outra. Ambas são igualmente 
importantes para os resultados finais encontrados. O método qualitativo não se opõe 
em essência ao quantitativo, vem abranger e suprir questões que não se limitam à 
descrição de dados “duros”, numéricos, sem face ou personalidade. (CÂMARA, 2013, 
p. 181).  
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Este método de pesquisa foi muito útil para conseguir analisar o conteúdo dos vídeos, 

pois ajudou a atender a problemática que havia sido definida para o estudo, ajudando a 

desvendar as estratégias midiáticas utilizadas pelo canal Desimpedidos para atrair os seus 

espectadores.   
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5 ANÁLISE DOS VÍDEOS   

  

Neste capítulo, trabalhamos a análise dos vídeos, focando no conteúdo, temática, 

performance e tipo de linguagem. Os elementos considerados neste capítulo são essenciais para 

a compreensão das considerações finais. Foram analisados dois dos principais quadros do canal 

Desimpedidos, que são o Bolivia Talk Show e o Fred+10, sendo observados dois programas de 

cada quadro.   

Para o programa Fred+10, foram escolhidos dois vídeos que tiveram como critérios as 

visualizações e o conteúdo. Os mesmos critérios foram utilizados para a escolha do Bolivia Talk 

Show. Os vídeos selecionados foram publicados em 2018 e 2019 e a escolha ocorreu pelos 

programas terem um crescimento considerável no cenário brasileiro através da internet, 

ganhando espaço midiático e popular entre a audiência.    

  

5.1 FRED+10   

  

5.1.1. Top 10 Tretas Mais Pesadas da História do Futebol  

  

Este vídeo (Figura 1) tem como tema os lances polêmicos entre jogadores ao longo da 

história do futebol, onde é apresentado um ranking crescente de 0 a 10 através do relato desses 

momentos. O programa contou com uma “grande” plateia e o apresentador Fred inicia o vídeo 

apresentando os convidados; entre eles, estão: Thiago Asmar (jornalista), Chicungunha, Ninja, 

entre outros, cada um com a sua importância, desde jornalistas até celebridades da web.   

Podemos iniciar a análise pelo título utilizado no vídeo, pois ele sempre vem com o tema 

do programa, com o intuito de informar o espectador, não sendo um título apelativo. Na maioria 

dos programas, acontecem desafios entre aqueles que estão presentes no estúdio. Aos 2min21s, 

o apresentador Fred sai do estúdio e busca um plástico para enrolar no produtor Paulo Vita, que 

permanece enrolado até o final do programa. Nesta hora, podemos perceber a tática para manter 

o espectador ligado no programa até o final, engajando a diversão no programa.   
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Figura 1 – Top 10 Tretas Mais Pesadas da História do Futebol  

  
Fonte: Desimpedidos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iCltU-BEIA4&t=1559s. 
Acesso em: 12 nov. 2019.  
  

Logo após a brincadeira, Fred conduz o espectador ao início do programa, apresentando 

a décima colocação e tecendo comentários sobre informações e curiosidades acerca do lance 

que está sendo mostrado no vídeo. Neste curto espaço de tempo, já podemos observar a 

influência do infotenimento, onde o apresentador inicia o programa com uma pegadinha e, logo 

após, segue no tema do vídeo.      

O programa é interrompido em vários momentos, pois tem um sistema de “punição”. 

Quem faz uma piada ruim leva cartão amarelo ou vermelho e quem recebe o cartão vermelho 

paga um desafio. Quem contar uma boa piada tem a oportunidade de escolher um cartão para 

qualquer pessoa presente no estúdio. Essa tática dos cartões mantém a interação de todos os 

participantes e convidados do Fred+10.   

Chama muito atenção a performance do personagem Fred como apresentador, pois ele 

comanda todas as ações feitas durante o programa, tanto na hora de comentar os lances como 

nos momentos de castigo e suas ideias.  

Aos 41min34s, podemos notar que inicia um conflito entre o câmera Creck e o 

convidado Ninja. Os dois começam a trocar provocações como forma de brincadeira e é esse 

conflito que vai ditar a sequência do programa e das brincadeiras. As ações ocorrem de forma 

espontânea, sem ser algo roteirizado ou planejado para acontecer durante o quadro.   

A linguagem utilizada tanto pelo apresentador quanto pelos convidados é totalmente do 

dia a dia, sem filtros, com total naturalidade, de forma simples e de fácil compreensão. Diante 

https://www.youtube.com/watch?v=iCltU-BEIA4&t=1559s
https://www.youtube.com/watch?v=iCltU-BEIA4&t=1559s
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disso, facilita o entendimento para o público infanto-juvenil que o programa atrai. Por isso, a 

linguagem corporal e verbal anda lado a lado durante o Fred+10.   

Aos 25min03s, o personagem Chicungunha concede um cartão amarelo para Thiago 

Asmar. Logo após, o desafio é pago:  o jornalista Thiago Asmar arremessa um livro em suas 

costas enquanto faz flexões. Em seguida, já temos outro desafio na sequência, devido ao  

“conflito” gerado entre Creck e Ninja na metade do programa; com a utilização do humor, os 

participantes conseguem manter uma linha bem humorada com os desafios.   

Nos momentos finais do programa, temos a entrada de um convidado especial, o 

exjogador de futsal Falcão. Fred fica surpreso com a visita e convida o ex-jogador para ocuparo 

seu lugar. Neste momento, Fred fala mais direcionado para a câmera, dando a entender que está 

conversando diretamente com o público e descreve um dos lances de Falcão, juntamente com o 

ex-craque da seleção brasileira de futsal.   

O apresentador encerra o programa de forma simples, como foi durante todo o vídeo, 

mantendo uma linguagem bem informal e agradecendo aos participantes que estavam presentes 

no estúdio.   

 
  

O programa Fred+10 - O programa mais absurdo da história (Figura 2) foi um Fred+10 

especial, em comemoração aos seis anos de canal. O vídeo foi postado no dia 12 de junho de 

2019, com o tema: os melhores e os piores momentos da história do Desimpedidos.   

O ângulo de câmera principal do programa é panorâmico, alcançando todos os 

integrantes, podendo variar com uma câmera apenas para o apresentador e outra para o 

Chicungunha. Podemos presenciar a ocorrência de muitos cortes rápidos durante os episódios, 

o que é uma característica dos conteúdos audiovisuais para a internet, e uma leve trilha sonora 

animada de fundo.   

 

 

 

 

 

 

 

  
5.1.2 . Fred+10  -   O programa mais  absurdo da história   
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Figura 2 – Fred+10 – O programa mais absurdo da história  

  
Fonte: Desimpedidos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jfdndunqcCg&t=1853s. 
Acesso em: 12 nov. 2019.  

  

O cenário é totalmente reformulado para o vídeo especial, com elementos e cores 

relacionadas ao Desimpedidos. Geralmente, ao fundo, existem itens referentes ao futebol, como 

bolas, camisetas, chuteiras, entre outros.   

No início do vídeo, o apresentador Fred, ao lado de Bira e Paulo, encena um velório, 

referente à antiga televisão que era usada no estúdio e que acabou estragando. Isso faz parte do 

roteiro que cria um aspecto de imprevisibilidade, pois os programas sempre começam com algo 

diferente, tirando o espectador da “zona de conforto”.   

Normalmente, os programas sempre iniciam com um making of, que se caracteriza como 

um bate-papo descontraído antes de começar o programa em si. Após esta pequena introdução, 

Fred começa o programa de forma definitiva e, imediatamente, faz uma publicidade sobre a 

nova TV que o quadro ganhou. Fred introduz o assunto da seguinte forma: “Mano, olha o 

tamanho da televisão que a gente ganhou da Samsung”, o que demonstra o poder e a influência 

do programa perante as visualizações obtidas. Vale lembrar que a linguagem é totalmente 

informal na hora da publicidade também.   

Os integrantes fazem, na maioria das vezes, gestos e expressões de maneira recorrente 

ao longo do programa, assim como mudança no tom de voz e, por sua vez, a autonomia na hora 

das brincadeiras também é uma característica do quadro.   

Aos 4min16s, o estagiário traz um bolo para o estúdio, em comemoração ao aniversário 

do canal. Porém, como o forte do programa é a imprevisibilidade, Fred tem a brilhante ideia de 

https://www.youtube.com/watch?v=jfdndunqcCg&t=1853s
https://www.youtube.com/watch?v=jfdndunqcCg&t=1853s
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despedaçar o bolo e suja todo o cenário. Esse elemento de descontração é o que gera o fator da 

imprevisibilidade.   

Na sequência da análise, podemos notar que, aos 29min20s, é efetuado um dos desafios 

marca registrada do Fred+10 em 2019: aqueles criados pelo produtor Paulo Vita e encaixados 

no roteiro do programa. O desafio desse episódio foi envolvendo os balões de gás hélio que 

estavam no cenário do programa. O primeiro a dar risada pagaria uma prenda. Esse estilo de 

roteiro quebra, de maneira positiva, o andamento do programa, trazendo a cada episódio um 

desafio novo para os integrantes.   

O programa segue o ritmo de festa, então o humor prevalece durante boa parte do quadro, 

sendo que este é um vídeo que vai mais para o lado do entretenimento do que o da informação. 

Durante todo o vídeo, os personagens criam novas ideias e brincadeiras e passam todo o tempo 

sujos. Isso acaba dando uma sensação de estar entre amigos, pois, basicamente, o programa 

segue uma linha mais casual, como se fosse uma roda de amigos que estão conversando sobre 

futebol e se divertindo.   

Devido ser uma edição especial, para comemorar o aniversário de seis anos do 

Desimpedidos, o quadro é mais descontraído do que o normal e, por vezes, extrapola o número 

de brincadeiras, mas nada que fuja muito do contexto que é o programa.    

No final do programa, Fred despede-se do público e faz um agradecimento aos inscritos 

no canal, ressaltando todos os anos que a audiência se manteve fiel. Seu olhar e sua expressão 

apresentam um comportamento mais sério e a linguagem fica um pouco menos informal. O 

apresentador fala diretamente com a câmera. O programa termina de maneira descontraída e 

divertida, com todos os integrantes cantando uma música. Isso serve para simbolizar e 

demonstrar a união entre o público e o Desimpedidos.    

  

5.2 BOLIVIA TALK SHOW  

  

5.2.1. Carlos Alberto revela por que nunca quis jogar no Flamengo - BTS #165  

  

O Bolivia Talk Show é um programa de entrevistas, somente com o apresentador e o 

entrevistado, sem a presença de plateia. O título do vídeo (Figura 3) já é uma chamada apelativa, 

chamando a atenção do espectador para algo polêmico, atraindo o público para o vídeo, tanto 

quem já conhece como quem nunca viu o quadro.   
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O apresentador é um personagem vivido pelo jornalista Daniel Cronfli, que interpreta  

Bolivia, e com um pouco de atuação para alterar a voz, vive o personagem de maneira realista 

ao longo do programa. O entrevistador também leva junto a identidade secreta, pois sempre 

aparece de máscara nos programas. Isso torna o personagem misterioso e, ao mesmo tempo, 

muito carismático.   

  

Figura 3 – Carlos Alberto revela por que nunca quis jogar no Flamengo – BTS #165  

  
Fonte: Desimpedidos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4ijeFgBrYDA&t=55s. 
Acesso em: 12 nov. 2012.  

  

O figurino usado por Bolivia durante os vídeos é sempre uma camiseta de time, tanto 

europeu como brasileiro, sempre com cores vibrantes, juntamente com o cenário, que tem um 

conjunto de cores bem variadas.   

O quadro sempre inicia com uma vinheta característica do programa. Logo em seguida, 

Bolivia apresenta o convidado para o público. No caso do programa analisado, é o comentarista 

e ex-jogador Carlos Alberto.   

Sabendo que o comentarista teve uma carreira polêmica como jogador, Bolivia já inicia 

a entrevista com a seguinte frase: “Você nunca gostou de confusão, né!?” aos 32 segundos de 

vídeo, claramente como forma de instigar o entrevistado. Logo em seguida, prossegue com as 

perguntas sobre a carreira do ex-atleta.   

A entrevista segue o mesmo estilo de um papo no bar com os amigos, com uma 

linguagem totalmente informal, e sempre obtendo respostas bem elaboradas por parte do 

entrevistado. No caso, Carlos Alberto fala sobre as polêmicas que se envolveu ao longo da sua 

carreira no futebol, referentes aos times, companheiros de equipe e técnicos.   

https://www.youtube.com/watch?v=4ijeFgBrYDA&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=4ijeFgBrYDA&t=55s
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O nível da entrevista nunca cai, pois todas as histórias lembradas por Bolivia são de 

extrema importância e chamam bastante a atenção do público, principalmente por se tratarem 

de histórias conturbadas vividas pelo comentarista nos tempos de jogador profissional. Méritos 

para o apresentador que, com perguntas certas, consegue manter um nível alto na entrevista, 

segurando o espectador até o final do vídeo.   

Outro ponto de destaque é a forma como Bolivia reage a cada história contada pelo 

entrevistado, sempre puxando um gancho a mais em cada pergunta e fazendo com que a 

entrevista se mantenha fluída e constante.   

Exatamente na metade do programa, o apresentador Bolivia inicia as perguntas dos 

internautas, através de vídeos enviados pelos fãs. Isso demonstra a interatividade entre o 

programa e os inscritos do canal, o que mantém esse diálogo entre o entrevistado e o público 

ainda mais próximo.   

A performance do entrevistador é bem simples, nada muito fora do normal, segue o 

mesmo estilo de talk show já conhecido, porém, muito mais descontraído, o que acaba deixando 

o convidado mais à vontade. Podemos perceber isso no comportamento de Carlos Alberto que, 

ao longo da entrevista, vai se soltando, até mesmo na forma de falar e se expressar.   

No final do programa, Bolivia faz uma espécie de jogo com o convidado, onde ele tem 

que escolher entre “já” ou “jamais”, para responder perguntas de maneira rápida. Dessa forma, 

o apresentador consegue criar um bom ritmo no final do programa, terminando de uma forma 

diferente e alegre com o convidado, utilizando-se de perguntas mais neutras e, até mesmo, de 

forma humorística.   

Após o término das perguntas, o apresentador fala: “certeza que a molecada tá sentando 

o dedo no like”, isso é uma forma de apelação para pedir que a audiência deixe sua curtida no 

vídeo.   

Bolivia acaba a entrevista agradecendo ao convidado pela presença e fazendo uma 

chamada para a próxima semana, com a seguinte frase: “Até o próximo BTS, quinta-feira que 

vem”. Isso faz com que o espectador fique aguardando o próximo programa e serve como um 

tipo de chamada para ficar ligado no canal.   

  

5.2.2. André Henning: Queria ter narrado o 7 a 1 pra soltar o verbo! - BTS #135  

  

O entrevistado escolhido para o BTS de número 135 (Figura 4) foi o narrador André  
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Henning, do Esporte Interativo. No início do vídeo, o apresentador Bolivia apresenta o 

entrevistado e já faz uma brincadeira para descontrair: “Agora trocamos, invertemos os papéis”.   

O título sempre vem acompanhado de uma frase considerada polêmica na entrevista, 

justamente para atrair o espectador e fazer uma chamada para o vídeo, indicando que o conteúdo 

da entrevista segue essa mesma linha.    

  

Figura 4 – André Henning: “Queria ter narrado o 7 a 1 pra soltar o verbo! –BTS#135  

  
Fonte: Desimpedidos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z4_VPxs0hTY&t=25s. 
Acesso em: 12 nov. 2019.  
  

O programa inicia de forma tranquila, Bolivia relembra sobre a outra vez que o narrador 

havia frequentado os estúdios do Desimpedidos. A entrevista é conduzida de forma mais calma 

e com uma linguagem que varia entre momentos mais formais e outros mais informais. Podemos 

perceber que o estilo de entrevista se modifica de convidado para convidado.   

Um dos momentos de descontração durante este programa é a participação do 

comentarista Mauro Beting, aos 12min52s, que envia uma pergunta por vídeo, usando como 

cenário um banheiro. Podemos perceber que o clima fica mais tranquilo e favorável para o 

entrevistador efetuar as perguntas.   

O roteiro dos programas é sempre o mesmo, o apresentador inicia a entrevista de forma 

descontraída e depois parte diretamente para as perguntas. Mais na metade do programa, é 

aberto um espaço para os fãs enviarem as suas perguntas para o entrevistado e, no final, acontece 

uma brincadeira com perguntas e respostas rápidas.   

https://www.youtube.com/watch?v=z4_VPxs0hTY&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=z4_VPxs0hTY&t=25s
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No quadro, é feita uma espécie de linha do tempo, onde as perguntas são relacionadas a 

acontecimentos da vida do entrevistado, basicamente sobre toda a sua carreira e seus feitos mais 

importantes.   

Podemos destacar dois tipos de Bolivia durante a entrevista: em alguns momentos, o 

apresentador permanece mais sério, em perguntas mais relevantes, onde tem algo importante 

como uma informação. Em outros momentos, o apresentador Bolivia fica mais brincalhão e leva 

a entrevista de forma mais descontraída.  

Também é possível destacar o infotenimento como um dos fatores no vídeo, pois as 

brincadeiras são feitas juntamente com as perguntas, o que torna o bate-papo informativo e 

casualmente divertido. Além disso, leva a informação com mais facilidade para a audiência.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Realizar esta pesquisa possibilitou entender como o canal Desimpedidos consegue atrair 

um público gigantesco que abrange diversas idades. Também ajudou a compreender as 

estratégias midiáticas utilizadas nos vídeos, que acabam atraindo o público e mantendo uma 

conexão próxima entre os programas e o espectador.   

As primeiras análises foram dos quadros do Fred+10, os quais foram escolhidos 

conforme a importância e a relevância dos vídeos. Em seguida, foi feita a análise dos quadros 

do Bolivia Talk Show, que foram definidos seguindo os mesmos critérios.   

De uma maneira geral, foi possível notar que, nos vídeos do Fred+10, o programa 

acontece em um formato único, com forte interação entre os participantes, deixando a atração 

fluir com naturalidade, através de uma linguagem muito informal.   

Geralmente, os quadros do programa são sempre repletos de convidados e pessoas do 

próprio canal e os desafios nunca se repetem, mantendo a cada programa uma maneira diferente 

de diversão. O humor também é muito presente no programa, tomando a maior parte do tempo, 

entre piadas, zoações e comportamentos.   

  

Portanto, embora o sentido informativo inicial tenha permanecido residualmente na 
programação televisiva a real aplicação do termo “talk show” figura uma interseção 
entre informação e entretenimento, comumente chamada de infotainment (GOMES et 
al, 2013, p. 23).  

  

Já o Bolivia Talk Show é um programa que leva uma dose a mais de informação e 

seriedade, mas, mesmo assim, mantém como foco principal o discurso mais simples, com um 

vocabulário mais descontraído e brincadeiras ao longo da atração. Um fator que chama muito 

atenção é a atuação do personagem Bolivia, que realmente torna o quadro único e diferente.   

O estilo do talk show é, verdadeiramente, muito interativo e informativo, pois 

proporciona um bate-papo casual e leve entre o entrevistado e o entrevistador, não deixando o 

programa chato ou cansativo. Segundo Gomes et al (2013, p.22), “podemos definir “talk show” 

como um gênero de programa televisivo ou radialístico em que uma pessoa ou um grupo de 

pessoas se junta e discute vários tópicos que são sugeridos e moderados por um ou mais 

apresentadores”. O talk show teve seu início nos anos de 1950, nos Estados Unidos.   

O que mais se destaca nos vídeos são os fatores de comportamento e linguagem perante 

as câmeras. Esses são os pontos que mais notamos durante a análise, pois são estilos únicos e 
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de fácil adaptação para o espectador. A forma como Bolivia e Fred conversam, através da 

câmera, com os seus inscritos, é totalmente fenomenal. Por muitas vezes, os vídeos são bem 

longos, com cerca de 30 a 40 minutos de duração, mas para o espectador parece que passou bem 

menos tempo, pois a imersão dentro dos vídeos é muito forte.   

Não há como negar que o canal Desimpedidos está completamente inserido no 

jornalismo esportivo por meio do infotenimento. Para chegar ao objetivo desejado, foi feita uma 

análise de quatro vídeos dos dois principais quadros do canal e, através deles, buscou-se 

compreender esse crescimento no cenário da internet e jornalístico.   

  

Com o crescimento da internet como plataforma aberta ao público, o jornalismo de 
opinião (um anátema para o jornalismo institucional clássico) cresce de forma 
exponencial, assim como decrescem paulatinamente os leitores de jornais, até o ponto 
que já não são poucos que temem seu desaparecimento (ao menos em sua forma 
tradicional, desde que a imprensa se viu obrigada a desenvolver edições digitais 
(SILVEIRA et al, 2012, p. 18).  

  

A análise de conteúdo proporcionou grande ajuda para identificar os elementos 

necessários nos vídeos, efetuando o estudo em cima do conteúdo, da temática, da performance 

e do tipo de linguagem. Buscamos descrever partes importantes nas produções audiovisuais e 

analisamos o conteúdo como um todo.   

Percebemos durante as análises que o estilo de conteúdo é totalmente diferente do 

comum, daquele que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão. O jornalismo esportivo é 

feito de uma forma diferente, muito mais descontraída, porém, sem deixar a informação para 

trás.   

  

Pode-se então traçar uma diferença entre o perfil de aparição na TV e na Internet. Com 
a TV, a pessoa assiste e escuta, escolhe, compartilha, transmite emoção e, depois de 
algumas horas, a sensação proporcionada se esgota. Já com a internet, esta mesma 
pessoa pode interagir, escolher, participar... Ela se torna mais sociável (SILVEIRA et 
al, 2012, p. 18).  

  

A maneira como o Desimpedidos trata o futebol é totalmente diferente, torna prazeroso 

até para quem não gosta do esporte, e acaba incentivando muitas pessoas a seguirem os mesmos 

caminhos, criando os seus próprios conteúdos independentes dentro da plataforma do YouTube.   

Foi dedicado, no começo do trabalho, um capítulo ao estado da arte. Nele, foram 

coletados vários trabalhos acadêmicos de diferentes locais, todos com conteúdos relacionados 

ao assunto abordado aqui. Essa atividade foi muito importante, pois ajudou o leitor a já ter um 

norte do conteúdo utilizado para compor este Trabalho Final de Graduação.  
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Entendemos que o objetivo final foi alcançado ao término desta proposta, podendo servir 

de contribuição para outras pesquisas do mesmo gênero. O intuito deste TFG foi mostrar como 

o jornalismo esportivo vem crescendo e ultrapassando barreiras, alcançando através de outros 

meios o interesse das pessoas e sendo visto de outra forma, tornando-se prazeroso de assistir, 

com opções para todos os gostos.   

O campo do jornalismo esportivo como infotenimento abre grandes oportunidades para 

novos estudos, visto que as formas de transmissão desse tipo de conteúdo são inúmeras. A 

paixão pelo jornalismo esportivo e o YouTube fomentam o desejo de seguir por este caminho 

e, cada vez mais, buscar aprender sobre este universo tão grande e vasto do jornalismo esportivo.     
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