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RESUMO 

 

Considerado pela maioria dos brasileiros como o principal telejornal esportivo do 
Brasil, o Globo Esporte, é segundo os dados do Instituto Brasileiro de Opinião 
Pública e Estatística (IBOPE), o programa esportivo mais tradicional e assistido do 
país. Há mais de 30 anos no ar,  a atração sempre foi líder de audiência e serviu de 
modelo e referência como noticiário esportivo. Porém, o modelo que consagrou o 
Globo Esporte estava ficando obsoleto e os índices de audiência do programa  
começaram a cair. Em meio à „crise‟ de audiência a direção do Globo Esporte 
resolveu ousar e modificar o formato e a linguagem do programa. Em 2009, Tiago 
Leifert estreou como apresentador do Globo Esporte, contudo a maior novidade não 
foi à chegada de um novo apresentador e sim a nova roupagem do programa. O 
telejornal esportivo sofreu várias mudanças e destacamos algumas delas neste 
trabalho. As principais modificações estão relacionadas ao formato que deixou de 
ser sério e engessado para um tom mais leve e dinâmico e na linguagem, que hoje 
varia entre jornalística e de entretenimento. A diferença de performance entre Léo 
Batista, apresentador nos anos 80 e Tiago Leifert, apresentador atual também são 
analisadas no trabalho. Além das mudanças ocorridas ao longo dos anos no Globo 
Esporte, o trabalho traz um pequeno histórico da chegada do futebol ao Brasil, a 
popularização desse esporte entre as camadas populares e a trajetória de dificuldade 
dos profissionais que lidavam com o Jornalismo Esportivo no país.  

Palavras Chaves: Globo Esporte; Jornalismo Esportivo; Linguagem; Formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Considered for most of Brazilians the main sports news TV program of Brazil, the 
Globo Esporte is, according to the Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística (IBOPE) 2009, the most traditional and watched sports news in the 
country. Since more than 30 years, the attraction has been leading the ranking of 
most watched TV sports program and becoming imminent reference.  However, the 
standards that took it to the top were becoming archaic and making it loose its 
ratings. Due to this, the Globo Esporte directors decided to upgrade the programs 
feature through a innovate format of presentation. In 2009, Tiago Leifert begun 
presenting Globo Esporte, although, the biggest change was not his starting, but the 
new scope of the program. This paper brings some of the mutations the program has 
submitted itself over the years. The most important alterations are related to the fact 
that it stopped being too serious and earned a youth concept which mixes either 
journalism and entertainment and also gives more dynamic and softness to the way it 
is broadcasted. The difference of performance between Léo Batista, who presented in 
the 80‟s and Tiago Leifert, the current presenter are also analyzed on the paper. 
Besides all these changes occurred on Globo Esporte, the paper shows a brief history 
of soccer in Brazil, the popularization over the social classes and the difficulties 
professionals had to face until nowadays.  

Keywords : Globo Esporte; Sports Journalism; Language; Format.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo mostrar as principais 

mudanças no formato e na linguagem do telejornal esportivo Globo Esporte. O 

programa veiculado na Rede Globo de Televisão é um dos mais antigos do país e sofreu 

várias alterações no decorrer dos anos, desde apresentador, quadro de repórteres, 

cenário e estilo das matérias exibidas.  

Através de pesquisas constata-se que por muito tempo os noticiários esportivos 

brasileiros seguiram o formato „engessado‟ e „sério‟ que outros noticiários utilizavam. 

Todavia, pelo fato do esporte ser um gênero alegre, solto, que utiliza matérias brandas, 

os telejornais esportivos podem evoluir e se adequar a algumas mudanças que 

favoreceram ao seu aprimoramento. Essas mudanças ganharam força nos últimos anos e 

muitos telejornais esportivos estão se adequando a um novo modelo. A tendência é que 

os programas sejam mais livres, despojados e com uma linguagem mais atrativa ao 

público. A linguagem que antes era formal agora varia, ora jornalística, ora de 

entretenimento.  

O Globo Esporte São Paulo, apresentado por Tiago Leifert, foi um dos pioneiros 

no Brasil a mesclar linguagem e matérias jornalísticas e de entretenimento. Algumas 

dessas modificações que ocorreram no programa foram utilizadas como  objeto de 

estudo. Para analisar o tipo de linguagem usado por Léo Batista, apresentador do Globo 

Esporte na década de 1980 e analisar a linguagem utilizada por Tiago Leifert, atual 

apresentador do programa, foi utilizado o método análise de conteúdo. Método que de 

acordo com Berelson é “Uma técnica de investigação para a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BERELSON , 

1952). 

O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro retrata sobre a chegada 

do futebol ao Brasil, sua popularização entre as camadas de classe baixa e da influência 

do futebol em decisões políticas. Os políticos associavam as conquistas no esporte a 

conquistas políticas e utilizavam as vitórias futebolísticas como símbolo nas campanhas. 

O segundo capítulo compreende a trajetória do jornalismo esportivo no Brasil em três 

fases: jornalismo impresso e as dificuldades de se estampar as notícias esportivas; 

radiofônico com a massificação do futebol e popularização dos times; até chegar ao 
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jornalismo esportivo na televisão, quando o futebol se tornou mais profissional e 

comercial. Os dois primeiros dão sustentabilidade ao trabalho, pois mostram em forma 

de relato histórico a importância e abrangência do futebol no Brasil. Já o terceiro 

capítulo mostra a evolução do Globo Esporte; os motivos para as mudanças de 

linguagem e formato; além de trazer a comparação entre as performances de Léo Batista 

e Tiago Leifert a frente do programa.  

Pode-se dizer que a apresentação polifônica e estática de Léo Batista deu espaço 

à centralizada e dinâmica de Tiago Leifert. Para analisar essa transformação de formato 

e linguagem, foram separados sete vídeos da época em que Léo Batista apresentava o 

Globo Esporte diariamente, já que atualmente ele só apresenta aos sábados. Os vídeos 

têm duração de aproximadamente 3 minutos e mostram o formato utilizado por Léo 

Batista nos anos 80. Através desses vídeos analisa-se a linguagem, verifica-se o 

posicionamento de câmeras, o tipo de vestimenta utilizado por ele, movimentação no 

cenário, entre outros aspectos que caracterizavam a sua performance quanto 

apresentador. Utilizando os mesmo critérios de avaliação, foram selecionados sete 

vídeos com aproximadamente 3 minutos de duração de Tiago Leifert a frente do Globo 

Esporte em 2010. Com eles foram feitas análise e avaliações das principais mudanças 

no formato do Globo Esporte da „era‟ de Léo Batista, década de 1980, para a „era‟ atual 

de Tiago Leifert. A linguagem utilizada como apresentador do programa, 

posicionamento de câmeras, tipo de vestimenta se formal ou leve, movimentação no 

cenário foram os aspectos mais avaliados e perceptíveis de mudanças. Dentro dessa 

análise ainda foi adicionado um vídeo de Léo Batista apresentando o Globo Esporte aos 

sábados. Com ele já inserido no novo formato de apresentação, ou seja, com a 

linguagem mais informal, vestimenta mais leve e movimentando-se no cenário. O vídeo 

é de 2010 e mostra a evolução/capacidade de se adaptar de Léo Batista ao estilo atual do 

Globo Esporte. Os principais critérios analisados nos vídeos de Léo Batista e Tiago 

Leifert no comando do Globo Esporte são: o posicionamento de câmeras, tipo de 

vestimenta, linguagem utilizada como âncora, movimentação no cenário, objetos que 

compõem o cenário e o estilo das matérias exibidas.  
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2 CHEGADA DO FUTEBOL AO BRASIL  

2.1 Introdução do futebol em terras tupiniquins   

Historiadores e pesquisadores como Felipe Carrilho, Celso Unzelte e Fábio 

Franzini, relatam que o futebol chegou ao Brasil através de Charles Miller em 1894, 

data que ele retornou da Inglaterra. Desconhecido no país, poucas pessoas imaginavam 

que esse esporte denominado futebol faria tanto sucesso e iria conquistar um público tão 

grande, apaixonado e fiel. Coelho (2008) cita que o escritor Graciliano Ramos, autor do 

Livro Vidas Secas e um dos maiores intelectuais do século XX, foi um dos primeiros a 

rejeitar e opinar sobre a chegada do futebol. O escritor não acreditava que esse esporte 

estrangeiro jogado com os pés iria atrair tantos adeptos em terras tupiniquins. “Futebol 

não pega, tenho certeza; estrangeirices não entram facilmente na terra do espinho”.  

(COELHO, 2008, p.7). Certamente essa afirmação de Graciliano Ramos foi o maior 

engano do romancista alagoano.  

Segundo Carrilho (2010) no dia 15 de abril de 1895, em um campo na Várzea de 

São Paulo, Charles Miller, o „Pai do Futebol Brasileiro‟, realizou e participou da 

primeira partida de futebol no país. O confronto foi entre São Paulo Railway Team e 

Gás Work Team, equipes formadas por funcionários ingleses de empresas inglesas que 

atuavam na capital paulista. O jogo terminou com a vitória de 4x2 para equipe São 

Paulo Railway, na qual jogava Charles Miller. Segundo Ribeiro (2007, p.20), a partida 

não teve nenhum tipo de glamour, torcida incentivando as equipes, jogadores 

ovacionados, repórteres na beira do campo para entrevistar os atletas ou câmeras para 

registrar os gols e as melhores jogadas da partida. O público presente para ver o 

confronto foi menor que o número de jogadores.  

O evento que entrou para história como o primeiro jogo organizado no 
país não teve nenhum repórter ou fotógrafo presente no local, mas isso 
pouco importou. A moda entre os jovens ricos da cidade não eram 
mais as corridas no velódromo e sim o futebol. (RIBEIRO, 2007, 
p.20). 

 

De acordo com Unzelte (2002, p.17), assim que o futebol chegou ao Brasil 

apenas os ricos e brancos podiam jogá- lo. No entanto, o esporte caiu nas graças da 

massa e passou a ser praticado pelas diversas classes e raças. São Paulo e Rio de 
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Janeiro, os dois principais Estados da época, foram os pioneiros em organizar partidas, 

fundar times, realizar confrontos interestaduais e incluir os negros nas equipes. Segundo 

Correa (1993, p.21), o Clube de Regatas Vasco da Gama foi o primeiro clube brasileiro 

a incluir negros e pobres no seu time. A equipe era composta pelo motorista de táxi 

Nelson da Conceição, o estivador Nicolino, o pintor de parede Ceci e o caminhoneiro 

Bolão, todos negros, além de quatro brancos analfabetos. Sobre essa inclusão e 

novidade no futebol brasileiro, Filho (2003, p.126) explica:  

Desaparecera a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de 
ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de 
competir, em igualdade de condições, com o pé-rapado, quase 
analfabeto, o mulato e o preto para ver quem jogava melhor. (FILHO, 
2003, p. 126).  

  

O sucesso inicial do futebol tanto nas camadas mais altas quanto nas camadas 

mais populares pode ser atribuída à (relativa) simplicidade das regras adotadas e a 

possibilidade de qualquer um em boas condições físicas poder praticá-lo, bastando 

juntar amigos, uma bola e um terreno que sirva de campo. Apesar do caráter elitista dos 

primeiros anos do futebol no Brasil, Murad (1999) afirma que logo o esporte foi 

apropriado pelas massas.  

O futebol foi introduzido oficialmente no Brasil pelas elites racistas e 
excludentes. Aristocrático, branco, elegante, rico, educado, falando 
inglês do goleiro ao ponta-esquerda. (...) Mas todo lado tem dois lados 
e paralelamente a esta „história oficial‟ elitista e racista, vinha sendo 
gestado no seio das camadas populares, um processo subterrâneo, 
clandestino de paixão, divulgação e práticas futebolísticas. Driblando 
com engenho e arte todas as interdições, por meio da várzea, das 
peladas e da periferia, pretos, mulatos e brancos pobres engendraram 
uma posição firme e marcante historicamente: a da apropriação e 
inversão o código vigente, isto é, a da popularização e democratização 
do futebol. (MURAD, 1999, p. 29).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Negros
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      Figura 1: Vasco da Gama foi a primeira equipe a utilizar negros em seu elenco. 

 

2.2 Popularização do futebol entre os brasileiros  

Depois que as camadas mais baixas passaram a praticar futebol, a popularização 

do esporte foi mais rápida. Franzini (2003) explica que o futebol praticado na década de 

1920 ainda era considerado amador, mas foi nessa década que começou a surgir os 

primeiros jogadores assalariados e o futebol foi adquirindo caráter profissional. Os 

pioneiros da modalidade a receberem salário no Brasil vieram do futebol operário. Filho 

(2003, p.84-89) afirma que inicialmente o futebol era utilizado nas fábricas como lazer e 

fonte de disciplinarização para seus funcionários. No entanto, os proprietários das 

fábricas logo perceberam que o sucesso das equipes que levavam o nome da fábrica era 

um ótimo meio de divulgação dos seus produtos. Segundo Antunes (1994), os 

trabalhadores que se destacavam com a bola nos pés passaram a ter alguns benefícios, 

como prêmios por vitória – hoje conhecido como „bicho‟, dispensa do trabalho para 

participar dos treinos e quando ia para a fábrica ficava com os trabalhos mais leves. 

Dessa forma, surgiu o que foi chamado do „operário-jogador‟. Em Bangu, cidade do Rio 

de Janeiro, esse tipo de favorecimento era comum, como Filho descreve:   

 
O operário que jogasse bem futebol, que garantisse um lugar no 
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primeiro time, ia logo para a sala do pano. Trabalho mais leve. 
(…) Os garotos que jogavam no largo da igreja sabiam que, 
quando crescessem, se fossem bons jogadores de futebol, 
teriam lugares garantidos na fábrica. (…) Depois de trabalhar 
muito, e principalmente, de jogar muito, o operário-jogador 
ganhava o prêmio da sala do pano. E podia ser ainda melhor se 
continuasse a merecer a confiança da fábrica, do Bangu. Havia 
o escritório, o trabalho mais suave do que na sala do pano. E o 
ordenado era maior. (FILHO, 2003, p.84-89).  

 

Com o aparecimento do operário-jogador os operários bons de bola encontraram 

no esporte uma segunda fonte de renda. De acordo com Pereira (2000, p.312), além do 

dinheiro extra, o futebol proporcionou uma relativa mobilidade social e prestígio dentro 

da fábrica. Com isso a prática começou então a ser vista como possibilidade de ascensão 

social. Um grande exemplo desse processo foi o jogador Domingos da Guia, que fez 

muito sucesso na década de 1930. Ele relatou em uma entrevista a um jornal da época 

que seu início no futebol começou muito mais por necessidade do que por vontade 

própria. Seu interesse na atividade se dava pelos lucrativos „bichos‟ que recebia após 

cada vitória e não somente pela paixão pelo esporte. 

Paixão essa que foi crescendo no coração dos jogadores que passaram a exigir 

melhores condições de trabalho e principalmente no coração do crescente público que 

assistia às partidas. Cada brasileiro foi adotando um time de coração e um ou dois 

jogadores como ídolos. Dessa forma, surgiram os mitos futebolísticos e as torcidas 

pelos grandes clubes. Conforme Correa (1993), os jogadores passaram a ser assalariados 

e foram registrados como profissionais, em 1933 durante o governo de Getúlio Vargas a 

função de jogador de futebol passou a ser considerada uma profissão. Apesar do 

crescimento e massificação ocorrida nos 30 primeiros anos do esporte no país, os 

primeiros atletas profissionais sequer sonharam com a quantidade de dinheiro que 

poderia ser pago a um jogador de futebol. Os salários astronômicos oferecidos nos 

grandes clubes brasileiros e europeus era algo fora da realidade para época. 

Na década de 1920, os times tradicionais que existem hoje como Flamengo, 

Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Santos e Palmeiras já existiam e 

começavam a atrair torcedores para si. Franzini (2003) explica que depois que os negros 

e os pobres passaram a ser aceitos nas equipes, o futebol se tornou de vez uma paixão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_da_Guia
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popular. Pois não só a elite estava praticando e se identificando com o esporte, mas sim 

toda grande massa brasileira, já que com a inclusão de negros e pobres era possíve l 

observar nas equipes representantes de todas as classes sociais. Carrilho (2010) explica 

que com a profissionalização do futebol na década de 1930, os jogadores passaram a ter 

uma condição de trabalho melhor e surgiram os primeiros contratos com os times.   

Com a implantação do regime profissional, os jogadores conquistaram 
um direito de, por meio de contrato firmado com um clube, receberam 
tratamento de trabalhadores, passaram a receber oficialmente um 
salário em troca da energia que gastavam nos campos de futebol. 
(CARRILHO, 2010, p.41).  

 

A criação de campeonatos estaduais e confrontos interestaduais fizeram com que 

a disputa entre os times ficasse mais acirrada, isso despertou ainda mais o interesse do 

público que já era apaixonado por futebol e de parte da impressa que se rendia ao poder 

que esse esporte estrangeiro exercia sobre os brasileiros. Conseguir estampar alguma 

notícia ou manchete nos jornais nas primeiras décadas do século XX era algo 

complicado, pois alguns jornalistas não acreditavam que o público tivesse interesse em 

ler algo sobre esse esporte. Coelho (2008, p.7) lembra que nem mesmo o remo, esporte 

mais popular da época, tinha notícias na capa dos jornais. Como poderia uma vitória nas 

raias, campos, quadras, ginásios – valer mais do que uma importante decisão sobre a 

vida política do país? Era o que questionavam os jornalistas da época. Na maioria das 

vezes os jornalistas que faziam as matérias de futebol sequer assinavam.  

O problema é que as redações não estavam preparadas para esse novo 
tema. Quem escrevia nas redações era chamado de noticiaristas, que 
recebia informações externas e transformava em notícia. No assunto 
futebol, dirigentes e sócios dos clubes eram as principais fontes que 
alimentavam os noticiários. A informação, quando divulgada, tinha de 
ser feita de forma objetiva, sem detalhes; bastava dizer qual o jogo, 
local e resultado, até porque os jornais desse período eram muitos 
pequenos, com quatro ou cinco páginas, no máximo. O jogo em si não 
era importante. Outro fato curioso é que, nas raríssimas reportagens 
assinadas, o que se via era normalmente um pseudônimo assumir a 
autoria do texto. (RIBEIRO, 2007, p.25).  
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2.3 Futebol: Paixão nacional e uso para fins políticos  

O que a impressa da época não esperava era que o processo de massificação do 

futebol iria atingir uma proporção tão grande capaz até de fazer o futebol interferir em 

outras esferas que integram a vida pública do país, como o setor da política e economia. 

De acordo com Guterman (2009), para muitos brasileiros a vitória do time de coração 

ou da seleção brasileira é mais importante que a eleição para presidente do país. Até 

mesmo os políticos passaram a se unir aos ícones do futebol para conseguir vencer as 

campanhas eleitorais, tamanho era o prestígio que tal esporte conseguiu obter com o 

brasileiro.  

Na década de 1920 na disputa presidencial entre Arthur Bernardes e Nilo 

Peçanha, os números indicavam que a vitória de Bernardes era praticamente certa. 

Conforme Ribeiro (2007, p. 57), Peçanha foi o primeiro político a perceber que o 

futebol lhe dava chance de angariar votos, aumentar seu prestígio junto à população e 

disputar em pé de igualdade com Bernardes, seu adversário nas eleições. Ribeiro (2007) 

explica que em um movimento batizado de „Reação Republicana‟, Nilo Peçanha se uniu 

a Macedo Soares, proprietário do jornal impresso O Imparcial e presidente da 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD), entidade que controlava o futebol no país.  

Nilo Peçanha precisava ganhar prestígio nas grandes capitais, e nada 
melhor para isso do que ter ao seu lado a influência de um dirigente 
esportivo que controlasse especialmente o futebol, esporte que 
naquele momento já era o número um do país. (RIBEIRO, 2007, p. 
57).  

 

Para Ribeiro (2007), a aliança entre os dois fez o futebol ganhar espaço nos 

noticiários fora do comum para a época. O Imparcial foi um dos primeiros jornais a 

trazer fotos enormes dos jogos para as suas primeiras páginas, e com o futebol nas capas 

o prestígio de Nilo Peçanha aumentou diante da massa brasileira e por pouco ele não 

ganhou as eleições presidenciais. Depois de Peçanha, muitos outros políticos passaram a  

adotar estratégias semelhantes. Eles utilizavam o futebol, principalmente a seleção 

brasileira, para ganhar o apoio da população.  

O presidente Epitácio Pessoa decidiu mais uma vez usar o futebol para 
amenizar o clima tenso da política nacional. Ele abriu os cofres do 



   16 

 

governo para a CBD e criou, de forma experimental, o Campeonato 
Brasileiro de Seleções. A impressa esportiva aprovou a iniciativa 
federal. (RIBEIRO, 2007, p.60).  

 

A Seleção Brasileira formada em 1914 foi por muito tempo e talvez ainda seja 

uma forte arma da política nacional. O time formado a base de negros, pobres, mestiços 

e analfabetos mostrava a realidade social do país. Qualquer bras ileiro podia se ver 

representado na seleção. As inúmeras vitórias do Brasil nos seus primeiros anos de 

fundação, como a conquista da Copa Roca sobre a rival Argentina e o Bicampeonato 

Sul-Americano de Seleções em 1919 e 1922, tiveram uma grande importância para que 

a paixão pelo futebol se consolidasse no coração de milhares de brasileiros. Ribeiro 

(2007) explica que durante o governo de Vargas foi feito um grande esforço para que o 

futebol alavancasse mais ainda no país. Entre os esforços estavam a construção 

do estádio do Maracanã e a realização da Copa do Mundo de 1950 no país. “O Brasil 

vivia uma experiência democrática iniciada em 1945, e sediar a Copa do Mundo, 

vencendo-a, representava uma grande oportunidade para melhorar a autoestima dos 

brasileiros, abalada pela consciência do atraso no campo social”. (CARRILHO, 2010, p. 

47).  

 

 

Figura 2: Milhares de brasileiros foram assistir aos jogos da Seleção durante a Copa 

Sul-Americana de 1919. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3
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 A construção de um grande estádio e a possibilidade de sediar uma Copa do 

Mundo ajudaram significativamente na popularização do futebol. No entanto, foram só 

oito anos depois da primeira e até o momento única Copa realizada no Brasil que a 

seleção canarinho venceu a competição. Para Ribeiro (2007), a vitória no Mundial 

de 1958, com um time comandado pelos negros Didi e Pelé, pelo mulato Garrincha e 

pelo capitão paulista Bellini, ratificou o futebol como principal elemento da 

identificação nacional, já que reúne pessoas de todas as cores, condições sociais, credos 

e diferentes regiões do país. A segunda conquista da Copa do Mundo aconteceu em 

1962, o que valorizou o esporte ainda mais no país. Com as conquistas, a imprensa 

passou a chamar o Brasil de „País do Futebol‟, referência essa que é reconhecida até nos 

países da Europa, inclusive na Inglaterra, berço central do futebol.  

 Encontra-se em nosso estudo autores que afirmam que a transmissão e 

veiculação da informação esportiva eram muito utilizadas pelas forças políticas - classe 

dominante - para alienar o povo e manter a ordem. Exemplos clássicos são as 

Olimpíadas e a Copa do Mundo, em que o governo brasileiro utiliza as imagens das  

conquistas de medalhas, principalmente as mais difíceis, para amenizar as crises  

econômicas e políticas no país. E o esporte é mais que um disfarce para essas crises, é 

uma catarse para alimentar a sociedade, ou, como alguns autores chamavam, o “ópio da 

sociedade”. Fonseca (2003) confirma esse dado, ao investigar os jornais da época da 

ditadura brasileira e encontra no jornal O Globo, em 4 de abril de 1964, o relato dos 

repórteres:                    

Em 1º de maio de 1964, Dia do Trabalhador, o governo Castello 
Branco temia uma série de manifestações contrárias ao golpe militar, 
que completava um mês. Por meio do Conselho Nacional do Desporto 
(CND), o braço da ditadura no esporte foi determinada a realização de 
uma série de clássicos regionais em qualquer cidade de mais de 50 mil 
habitantes. Foi, provavelmente, a primeira das muitas vezes em que o 
regime militar – instaurado há 40 anos – aproveitou-se politicamente 
da força do futebol. (...) Os amistosos “biônicos” foram o embrião de 
uma prática de ditadura cujo ápice foi atingido na Copa de 1970. Em 
nenhum outro período a maior paixão brasileira esteve tão a serviço 
dos militares. Enquanto militantes de esquerda desapareciam, o 
presidente Médici aproveitava o triunfo esportivo para popularizar seu 
governo. (AWI, UEIROS, AGUIAR. Futebol aquartelado, O Globo, 4 
abr. 1964,  p. 58).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1958
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Garrincha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bellini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
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Figura 3: Médici ao lado de Carlos Alberto Torres, capitão da seleção na Copa de 

1970. Presidente usa a conquista futebolística para promover seu Governo.  

Guterman (2009) revela que em plena Copa de 1970, e no apogeu da ditadura, o 

governo de Emílio Garrastazu Médici se apropriou do futebol na tentativa de similar o 

esporte ao regime militar e aumentar o prestígio diante dos brasileiros que sofriam com 

a repressão do governo e o prestígio do país a nível internacional.  Médici talvez tenha 

sido o último a tentar fazer esta ligação direta, durante seu governo apoiar a seleção 

brasileira significava apoiar a ditadura militar. No momento em que o Brasil se 

consagrava como o maior vencedor em Copas do Mundo, com três conquistas, o 

nacionalismo se exacerbava e o prestígio do sistema político crescia. Hinos como o 

„Para Frente Brasil‟ e lemas como „Ninguém segura este país‟ e „Brasil: ame-o ou 

deixe-o‟ são algumas das formas desse tipo de nacionalismo, cujos críticos do regime 

militar tinham bastante dificuldade em lidar. Nesta época o futebol já tinha se tornado 

uma forma de manipulação em massa. Após a conquista do tricampeonato mundial, o 

presidente Médici era apresentado como um „homem do povo‟ e „apaixonado por 

futebol‟. “O significado disso tudo transcendia, e muito, o campo esportivo. O futebol 

abreviou dramaticamente as diferenças entre o público e o privado”. (GUTERMAN, 

2009, p.179).  
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Temendo que a vitória da seleção na Copa do Mundo fosse explorada pela 

propaganda do regime militar, o que acabou acontecendo, alguns intelectuais de 

esquerda, opositores ao regime, afirmavam que o futebol era o „ópio do povo‟, pois faria 

a população se alienar, deixando de lutar pela solução dos problemas sociais.  

A conquista da Copa vitaminou o regime para a eleição direta de 
1970, que renovaria o Congresso e serviria, nos cálculos de Médici, 
para demonstrar o apoio popular a ditadura e para dizer aos críticos – 
principalmente aos do exterior - que o país vivia em clima de 
liberdade. (GUTERMAN, 2009, p. 184).  

 

Porém, em 1974, a seleção brasileira decepcionou os torcedores, ao não 

conseguir repetir a conquista como fez na Copa anterior. E o regime militar brasileiro 

também não conseguiu manter sua popularidade. Naquele ano, o aumento do preço do 

petróleo imposto pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) gerou 

uma crise econômica mundial que levou ao fim do chamado „milagre econômico‟. A 

inflação disparou no Brasil e os brasileiros sofreram com o aumento dos preços e o 

arrocho salarial.  

Se por um lado, o sucesso da seleção de 1970 foi vista 
ideologicamente como trunfo da ditadura, por outro, o fracasso do 
Brasil na Copa de 1974, disputada na Alemanha, também pode ter 
servido para aumentar a desconfiança da sociedade brasileira em 
relação ao regime. (CARRILHO, 2010, p.63).  

 

Assim como Carrilho, Guterman (2009) acredita que da mesma forma que a 

vitória da Copa de 1970 ajudou o regime militar a se manter no poder, as derrotas nas 

Copas de 1974, 1978 e 1982 influenciaram na queda do regime. Mesmo após o fim da 

ditadura militar em 1985, o Brasil não ganhou as Copas seguintes de 1986 e 1990. 

Somente em 1994, na Copa disputada nos Estados Unidos, que o Brasil voltou a vencer 

a competição. Exatamente 24 anos depois da conquista do tri, a seleção brasileira 

comandada pelo talento de Romário se sagrava tetracampeã mundial, e dessa vez sem a 

presença de militares em volta dos jogadores para associar a conquista do futebol como 

uma conquista política.   
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A Copa de 1994 teve o mérito de devolver confiança ao futebol do 
Brasil, elevando a autoestima de seu povo. De alguma forma, a 
geração de craques dos períodos seguintes, compostas por Ronaldo, 
Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, entre outros, é filha da 
conquista de 1994. Além disso, os clubes também foram contagiados 
pelo novo momento de nosso futebol. Após a Copa, Grêmio (1995), 
Cruzeiro (1997), Vasco da Gama (1998) e Palmeiras (1999) 
conquistaram a Taça Libertadores da América. (CARRILHO, 2010, p. 
82-83).   

 

Após a conquista do tetra mundial em 1994, o Brasil continuou o bom 

desempenho em Copas do Mundo e chegou a duas finais seguidas. Em 1998 perdeu na 

final para a França, país que sediava a competição, por 3x0; e em 2002 na primeira e 

única Copa realizada em dois países, Coreia do Sul e Japão, a seleção canarinho venceu 

as sete partidas e terminou a competição de forma invicta e com 100% de 

aproveitamento. Para Carrilho, a conquista do campeonato mundial de 2002 representou 

o resgate, pelo menos de forma parcial, da forma genuinamente brasileira de jogar 

futebol. “O Brasil apresentou uns lampejos de futebol-arte que foram determinantes 

para o triunfo final. O sucesso no Mundial do Japão e Coreia restaurou a confiança que 

já havia sido resgatada em 1994, mas arranhada em 1998”. (CARRILHO, 2010, p.87).  

 Nas duas últimas edições de Copa do Mundo, o Brasil era uma das grandes 

seleções favoritas, mas não fez valer sua tradição e foi eliminada nas quartas de final 

nas Copas de 2006 e em 2010, realizadas na Alemanha e África do Sul, 

respectivamente. As inúmeras conquistas, alegrias, tristezas e decepções que a seleção 

brasileira promoveu durante as Copas do Mundo e outras diversas notícias esportivas 

foram amplamente divulgadas nos jornais, rádios, televisão e sites da internet. No 

entanto, chegar a toda essa propagação não foi algo rápido e fácil, os primeiros 

jornalistas esportivos tiveram que enfrentar inúmeras batalhas e preconceito dentro das 

próprias redações.  
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3 JORNALISMO ESPORTIVO NO BRASIL 

3.1 Jornalismo esportivo impresso e a dificuldade em obter espaço editorial  

De acordo com Fonseca (1997), a história do jornalismo esportivo no  mundo 

tem pouco mais de 100 anos. Os primeiros registros são do jornal francês „Le Sport’ 

(1854), que publicava crônicas sobre haras, turfe e caça, além de sessões de canoagem, 

natação, pesca, boxe, bilhar e outros esportes. Ele relata que no início apenas os esportes 

praticados pela elite eram destacados.  

A primeira área esportiva a receber uma cobertura mais elaborada dos 
veículos impressos foi o hipismo, em meados do século XIX, na 
França. A grande imprensa só abriu espaço em 1875, num momento 
de mudanças sociais e de crescimento de esportes populares, pois, até 
então, só se registravam notas sobre o boxe, iatismo e esgrima. 
(FONSECA, 1997, p. 18).  

 

As pesquisas apontam que o futebol é hoje, sem dúvida alguma, o esporte mais 

propagado pela mídia, por ser considerado paixão nacional, e até uma forma de 

identidade o futebol domina de forma esmagadora o espaço no jornalismo esportivo do 

país. No entanto, nem sempre essa realidade foi assim, estampar alguma notícia sobre 

esporte era algo complicado. Fonseca (2007) explica que quando o futebol, trazido em 

1894 para o Brasil por Charles Müller, não foi valorizado pela imprensa da época. 

Tratavam do assunto como menor e de pouco interesse.  

As pequenas colunas quase escondidas que tratavam do assunto foram 
crescendo apenas à medida que as pessoas passaram a comentar o 
esporte praticado por um pequeno grupo de jovens da sociedade. É por 
isso que a linguagem inicial da imprensa em relação ao futebol 
traduzia a posição intelectual de praticantes e torcedores. (FONSECA, 
1997, p. 21).  

 

De acordo com Coelho (2008), nos primeiros anos de cobertura esportiva não 

existiam jornalistas especializados na área e a imprensa esportiva era composta de 

meros palpiteiros. “Pouca gente acreditava que o futebol fosse assunto para estampar 

manchetes. A rigor, imaginava-se que até mesmo o remo, o esporte mais popular do 

país na época, jamais estamparia as primeiras páginas de jornal”. (COELHO, 2008, p.7). 
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Ele ainda relata que até mesmo nas Redações era possível observar discriminação com 

os jornalistas esportivos. Assim como o repórter policial, a função do jornalista 

esportivo era mal vista, aliás, os chefes de Redação colocavam qualquer pessoa para 

realizar tal função, pois se entendia que de futebol qualquer pessoa sabia o suficiente 

para escrever no jornal. Existia até mesmo preconceito em relação às pessoas que 

desempenhavam esse papel.  

Durante todo o século passado, dirigir Redação esportiva queria dizer 
tourear a realidade. Lutar contra o preconceito de que só os de menor 
poder aquisitivo poderiam tornar-se leitores desse tipo de diário. O 
preconceito não era infundado, o que tornava a luta ainda mais 
inglória. De fato, menor poder aquisitivo significava também menor 
poder cultural e consequentemente ler não constava de nenhuma lista 
de prioridades. (COELHO, 2008, p. 9).  

 

No entanto, com a massificação do futebol e o crescente interesse do público 

pelo esporte, Ribeiro (2007, p.40) revela que os jornais, que na década de 1910 pouco 

noticiavam, passaram a divulgar cada vez mais o esporte nos seus periódicos e até 

mesmo a contratar repórteres exclusivamente para essa função.   

Com tanto trabalho a fazer, as Redações dos grandes jornais, 
especialmente as de São Paulo e Rio de Janeiro, principais centros do 
país, começaram a empregar repórteres de futebol em tempo integral. 
Notícias com destaque nas primeiras páginas já não causavam 
estranheza ao leitor. (RIBEIRO, 2007, p.40).  

 

A divulgação do futebol no jornal impresso cresceu bastante ao longo dos anos e 

foi justamente na mídia impressa que começaram as primeiras notícias e publicações 

exclusivas sobre o esporte. Em 1910, o Jornal Fanfulla, de São Paulo, já reservava 

algumas páginas para as notícias de esporte. De acordo com Coelho (2008), o jornal não 

se tratava de periódico voltado para as elites, não formava opinião, mas atingia um 

público cada vez mais numeroso em São Paulo na época: os italianos. Interessante citar, 

inclusive, que são destas páginas esportivas do Fanfulla que é atribuída à fundação do 

clube de futebol Palestra Itália, que se tornaria a Sociedade Esportiva Palmeiras décadas 

mais tarde. “Um aviso não muito pretensioso de uma das ed ições chamava-os a fundar 
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um clube de futebol. Foi assim que nasceu o Palestra Itália, que se tornaria o Palmeiras 

décadas mais tarde, no meio da Segunda Guerra Mundial”. (COELHO, 2008, p.8).  

 

 

Figura 4: Jornal Fanfulla foi um dos pioneiros em noticiar o esporte em suas páginas. 

 

 Depois do Jorna l Fanfulla, os periódicos com notícias esportivas, 

principalmente relacionadas a futebol, cresceram de forma significativa no país. Na 

década de 1930 surgiu no Rio de Janeiro o Jornal dos Sports, que, segundo Coelho 

(2008, p.9), foi o primeiro jornal a trazer notícias exclusivamente sobre esportes, 

principalmente sobre futebol, e a lutar ferozmente contra a realidade de preconceito 

contra o jornalismo esportivo que existia na época. Após as lutas do Jorna l Fanfulla e 

Jornal dos Sports para aumentar a divulgação esportiva no país surgiram as primeiras 

revistas especializadas em esportes. Mesmo com todo desenvolvimento do futebol, era 

difícil manter um periódico que trouxesse apenas notícias esportivas e muitas revistas e 

jornais abriram e fecharam ao longo dos anos.  

Assim revistas e jornais de esportes foram surgindo e desaparecendo 
com o passar dos anos. No Rio de Janeiro, a Revista do Esporte viveu 
bons momentos entre o final da década de 1950 e início dos anos 60. 
Viu nascer Pelé, o Brasil ganhar títulos mundiais, viu o futebol, seu 
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carro-chefe, viver momentos de estado de graça. E nem assim 
sobreviveu às adversidades. (COELHO, 2008, p.9).  

 

 Outros cadernos esportivos surgiram na década de 1960, caso do diário esportivo 

O Jornal, lançado pelo jornalista paulistano Roberto Petri. O Caderno de Esportes, que 

originou o Jornal da Tarde, e até mesmo os principais jornais de São Paulo e Rio de 

Janeiro, as duas principais cidades brasileiras da época, passaram a lançar diariamente 

cadernos esportivos. No entanto, Coelho (2008) explica que os mesmos jornais paulistas 

e cariocas que lançaram os cadernos esportivos se desfizeram deles como se tratasse de 

um objeto supérfluo. “Gastar papel com gols, cestas, cortadas e bandeiradas nunca foi 

prioridade”. (COELHO, 2008, p.10).   

As revistas esportivas só passaram a ter circulação regular no Brasil nos anos 70. 

Criada em meados da ditadura militar, a Revista Placa r foi uma das poucas que 

conseguiu se manter firme e está até os dias de hoje nas bancas, propagando com 

regularidade as notícias esportivas, principalmente relacionadas ao futebol.  

 

3.2 Jornalismo esportivo radiofônico e a popularização dos times   

Todavia, o jornalismo esportivo não ficou restrito apenas à mídia impressa com 

os jornais e revistas. As notícias relacionadas ao futebol foram parar nas ondas do rádio, 

veículo que teve grande relevância na massificação do esporte no Brasil. O rádio não 

fascinava apenas os profissionais que queriam praticar a arte do jornalismo; jogadores e 

dirigentes sabiam que o novo veículo de comunicação seria um importante instrumento 

de divulgação de suas conquistas e realizações.  

O Clube de Regatas do Flamengo, time mais popular do país, foi um dos 

primeiros a utilizar o poder de massificação do rádio e talvez seja por isso que tenha a 

maior torcida do Brasil. Durante a década de 1930, Flávio Costa, treinador do 

Flamengo; e Hilton Santos, diretor de futebol do clube; conseguiram um espaço de 20 

minutos dentro do único programa específico sobre futebol na Rádio Clube do Brasil, 

para falar exclusivamente do Flamengo. “Estava criado o programa Hora Rubro-negra. 
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Os integrantes do programa não eram profissionais da imprensa, mas os próprios 

jogadores do Flamengo”. (RIBEIRO, 2007, p.89).   

O crescimento das rádios no Brasil não parava e o esporte seguia como 

importante instrumento dessa ascensão. Mesmo com inúmeras deficiências e 

dificuldades técnicas, em 1936, a Rádio Nacional decidiu transmitir, ao vivo, direto de 

Buenos Aires, a partida entre Brasil x Peru, válida pelo Campeonato Sul-Americano, 

atualmente chamado de Copa América. A imprensa radiofônica brasileira também 

esteve na cobertura da Copa do Mundo de 1938, na França. As rádios Clube do Brasil, 

Cruzeiro do Sul, do Rio de Janeiro; Cruzeiro do Sul, de São Paulo; Cosmos e Rádio 

Clube, de Santos; foram as responsáveis pela cobertura da Copa do Mundo de 1938. A 

competição que teve a Itália como campeã, Hungria vice e o Brasil em terceiro lugar – 

melhor posicionamento da seleção na época - foi o primeiro grande evento esportivo 

que as rádios brasileiras cobriram.  

A propagação das ondas de rádio ajudaram a impulsionar a cobertura do futebol 

no Brasil. Com o passar dos anos as transmissões esportivas podiam ser ouvidas não 

somente na Região Sudeste, mas de qualquer ponto do país. Conforme Ribeiro (2007), 

ter um rádio virou uma necessidade para qualquer brasileiro que quisesse se manter bem 

informado, e a venda de aparelhos começou a crescer rapidamente.  

 

Arrumar emprego como vendedor de rádio não era uma tarefa difícil.  
A Philips contratava vendedores que tinham a missão de oferecer o 
produto aos consumidores com um prazo de trinta dias de experiência 
para aquisição definitiva. Gostando, o cliente ainda teria dois anos 
para saldar a dívida. (RIBEIRO, 2007, p. 92).  

 

Durante muitos anos o rádio foi o principal veículo de comunicação, informação 

e entretenimento do brasileiro. Entre as décadas de 1930 a 1970 o rádio era o veículo 

mais utilizado no país e o que mais atraía público e publicidade. As transmissões 

esportivas eram bastante rentáveis, os índices de audiência eram enormes e os 

personagens narrados muito valorizados. Tanto que ao término da Copa do Mundo de 

1938, os jogadores brasileiros que conquistaram o terceiro lugar voltaram da 

competição com status de ídolos nacionais. “A cobertura da Copa do Mundo de 1938 
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seria a mais ampla e polêmica até aquele momento na história da imprensa esportiva. Os 

jogadores brasileiros retornaram ao Brasil como autênticos heróis”. (RIBEIRO, 2007, 

p.101).  

 

 

Figura 5: Locutores passaram a narrar às partidas com mais frequência a partir da 

década de 40.  

 

Várias foram as Copas do Mundo de futebol, Campeonatos Sul-Americano de 

seleção e conquistas dos grandes clubes nacionais cobertas pelo rádio. A primeira Taça 

Jules Rimet conquistada pelo Brasil, ao vencer a Copa do Mundo de 1958, foi 

transmitida pelo rádio para todo país. Desde então, os amantes do futebol, ou seja, 

grande parte da população brasileira parava ao primeiro chute na bola. Um dos 

primeiros jogadores a ter seu nome massificado pelo rádio e se tornar ídolo nacional foi 

Leônidas da Silva, conhecido por muitos como „Diamante Negro‟. O jogador que atuou 

em várias equipes, entre elas Flamengo e São Paulo, virou celebridade em todo país por 

conta de sua popularidade adquirida no rádio. A valorização do atleta foi tanta que a 

Lacta, empresa do setor alimentício, criou um chocolate e batizou de Diamante Negro, 

apelido carinhoso do craque brasileiro.  
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Leônidas virou o Diamante Negro, segundo chocolate mais vendido 
pela empresa durante décadas. A popularidade dele não parava por aí.  
Na cidade de Santos, litoral paulista, o jornal A Tribuna pagou o 
prêmio de um conto ao jogador por ter marcado o primeiro gol 
brasileiro na Copa de 1938. (RIBEIRO, 2007, p.102).  

 

A credibilidade, fama e o prestígio dos jogadores profissionais de futebol só fez 

crescer junto à sociedade brasileira. O rádio é considerado um dos grandes responsáveis 

pela massificação do futebol e pelo surgimento „dos mitos‟ dentro de campo. Através 

das transmissões radiofônicas feitas nas décadas de 1940, 1950, 1960 e 1970 o público 

criava seus ídolos e formava suas opiniões. Astros como Pelé, Garrincha, Didi, 

Leônidas da Silva, Ademir da Guia, Zico, Rivelino, Sócrates, Jairzinho, Djalma Santos, 

Gilmar dos Santos Neves, Nilton Santos, Pepe, Ademir Menezes, Tostão, Beline, 

Zagallo, entre tantos outros, foram consagrados e imortalizados pela ampla divulgação 

radiofônica, que sempre destacava e exaltava as atuações desses grandes jogadores.  

Apesar de toda paixão nacional pelo rádio, esse veículo passou a perder 

publicidade e espaço nas casas dos brasileiros com o advento da TV no país. Porém, 

Camargo (2001) afirma que mesmo com o surgimento da TV, o rádio continuou por 

algum tempo a exercer uma forte influência nos veículos de comunicação, 

principalmente nas editorias e transmissões esportivas. O referido autor explica que os 

mesmos jornalistas e locutores que trabalhavam nas locuções feitas pelo rádio ao saírem 

para a televisão levaram consigo a mesma linha narrativa, ou seja, descreviam a partida,  

embora as imagens falassem por si só. Por acharem maçantes as narrações feitas pelos 

profissionais da televisão, muitos telespectadores deixavam a televisão ligada por conta 

da imagem, no entanto, ouviam a partida pelo rádio, pois consideravam a narração bem 

mais emocionante.  

O rádio possibilita uma emoção, uma reação no torcedor que a 
televisão nunca conseguirá. Ao acompanhar uma partida pelo rádio, 
você não vê nada do que está acontecendo. Somente escuta um 
narrador ensandecido que não para de falar um minuto. As pessoas 
têm medo daquilo que elas não podem ver. Assim, o rádio leva às 
pessoas ao máximo de suas emoções. Quando o adversário tem um 
escanteio a favor e você vê a partida pela televisão, você, claro, fica 
nervoso frente à possibilidade de tomar o gol. O mesmo escanteio, 
narrado por um locutor de rádio, faz o seu coração disparar. Parece 
que seu time tem mais chances de levar um gol quando você 
acompanha o jogo pelo rádio. (RENATO, 2008).  
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 Mesmo emitindo uma emoção inigualável, o rádio não conseguiu se manter 

como principal veículo de comunicação do país. No final dos nos anos 60, como afirma 

Camargo (1998), ocorre o declínio da rádio Pan-Americana, que era considerada „A 

Emissora dos Esportes‟, anunciando também o declínio de outras rádios. A mudança no 

direcionamento das cotas de publicidade, patrocinadores e audiência para a televisão foi 

o principal responsável por esse declínio. Com essa nova realidade financeira, as 

emissoras radiofônicas de todo país tiveram que passar por um processo de 

reformulação e encontrar saídas para cobrir esse espaço. Durante esse período vários 

nomes do jornalismo esportivo brasileiro saíram do rádio e migraram para a televisão, 

contudo, levaram consigo suas origens radiofônicas.  

3.3 Jornalismo esportivo na televisão e a valorização do esporte  

A televisão no Brasil foi inaugurada oficialmente no dia 18 de setembro de 

1950, com a TV Tupi Difusora, em estúdios precariamente instalados em São Paulo, 

graças ao pioneirismo do jornalista e empresário Assis Chateaubriand. A TV Tupi 

Difusora surgiu numa época em que o rádio ainda era o veículo mais popular no país. 

Mattos (2002) afirma que nessa época os recursos da TV eram primários, com poucos 

equipamentos e a maior parte dos seus profissionais trabalhavam em cima dos 

conhecimentos adquiridos no rádio.  

Ao contrário da televisão norte-americana, que se desenvolveu 
apoiando-se na forte indústria cinematográfica, a brasileira teve de se 
submeter à influência do rádio, utilizando inicialmente sua estrutura, o 
mesmo formato de programação, bem como seus técnicos e artistas. 
(MATTOS, 2002, p. 49).  

 

No Brasil, a televisão é sem dúvida um dos veículos de comunicação mais 

utilizados, ela serve para entreter, divertir e informar as pessoas do que está 

acontecendo de importante no mundo. “Ela chega praticamente a todos os municípios 

brasileiros e está em 90% das residências, segundo dados do IBGE. É a principal fonte 

de informação e diversão de uma parte significativa dos brasileiros”. (BISTANE Y 

BACCELAR, 2005, p.9).  
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 Para Bucci (2004), o poder de informação, credibilidade e massificação da TV é 

tanto que chega a ser exagerado. Ele explica que a população brasileira não tem o hábito 

de leitura, nem de jornais, nem de livros, estando o consumo destes restritos a uma 

pequena parcela da população. Com isso, tudo ou praticamente tudo que passa na TV é 

tido como uma verdade absoluta. “A televisão é hoje o veículo que identifica o Brasil 

para o Brasil. Tire a TV de dentro do Brasil e o Brasil desaparece”. (BUCCI, 2004, 

p.222).  

No cenário esportivo a televisão surge como mecanismo que articula imagem, 

som e comentário, “seduzindo” o receptor, sobretudo, a televisão que não somente 

informa, mas entretém o indivíduo apropriando-se das possibilidades apreciadas pelo 

espectador. “A televisão busca fascinar os interesses das pessoas e, para isso, mexe com 

elementos do inconsciente psíquico, recalques, desejos, fantasias, sem, contudo, levar às 

experiências e vivências reais, mas sim, indiretas, vive-se à emoção dos outros”. 

(BETTI, 1998, p.37).  

O advento da televisão trouxe uma maior profissionalização do jornalismo 

esportivo. Com ela, o público passou a ter acesso às transmissões de jogos, programas 

esportivos, mesas-redondas com participações de especialistas, uso do videotape, entre 

outros recursos. Tudo isso terminou por influenciar no declínio da crônica futebolística, 

que foi perdendo seus enredos imaginativos, cedendo espaço para análises mais técnicas 

e menos fantasiosas dos jogos. A aprovação dos torcedores para com os programas 

esportivos foi tão grande que alguns comentaristas da TV tiveram até o nome citado 

para assumir o comando da seleção.  

A TV Tupi consagrou verdadeiros craques da imprensa esportiva. Não 
havia torcedor que não acompanhasse diariamente o programa 
Redação Esportes, comandado por Walter Abraão, com participação 
de Sérgio Becklanos, Eli Coimbra, Gerdi Gomes e Geraldo Bretas. 
Nos finais de semana, Ataque e Defesa, comandado por Rui Porto, era 
obrigação dominical. Depois de apresentar os gols da rodada, Porto 
costumava dar uma espécie de aula tática aos telespectadores, com um 
quadro em que afixava botões imantados simulando a disposição das 
equipes em campo. Com a ampla exposição obtida no rádio e 
televisão, tornou-se comum ver faixas nos estádios do Rio de Janeiro 
indicando Porto para o cargo de técnico da seleção brasileira. Na Tupi 
era assim. A popularidade dos que apareciam na tela impressionava. 
(RIBEIRO, 2007, p. 214-215).  
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Para Sousa (2005), o jornalismo praticado pela mídia impressa e radiofônica é 

diferente daquele praticado na televisão. São diferenças estruturais relacionadas com o 

meio e a concepção de jornalismo e a notícia muda em virtude dessas diferenças. Mas 

também existem semelhanças, já que, apesar das particularidades, há uma noção geral 

de jornalismo partilhado pela mídia.  

 

 
Figura 6: A televisão trouxe uma maior profissionalização ao jornalismo esportivo.  

 

 

As diferentes maneiras de se informar merecem destaque, principalmente se o 

foco são editorias específicas, como a política, economia ou esportes, editorias 

formadoras de opinião, de interesse coletivo e que suscitam desdobramentos sociais.  

O esporte é um importante fenômeno social de massa e a competição é 
um espetáculo para entreter a massa e o ídolo é um dos componentes 
mais importantes desse processo. Muitos deles são fabricados através 
da veiculação das mídias e, para se sustentarem, permanecer no 
Olimpo, têm a necessidade de estar em evidência na mídia. O esporte 
como fábrica de ídolos assemelha-se a outras formas de espetáculo, 
como o cinema e a música que se utilizaram deste recurso para 
divulgar e vender imagens e objetos de seus astros. É a indústria do 
entretenimento que se caracteriza pelo espetáculo. (CAMARGO, 
1998). 
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Nos telejornais esportivos os assuntos são tratados de forma diferenciada, 

exagerando na emoção e sentimentalismo, algumas vezes até deixando a desejar na 

coerência e objetividade. Nilson Lage acredita que: 

A notícia esportiva é o jogo ou a disputa. Delas as pessoas tomam 
conhecimento ou assistindo ao espetáculo ou a partir de resumos - os 
lances principais. Tudo mais é constituído de declarações e decisões, 
tomadas num clima de paixão, em torno das quais se propõe análises e 
prognósticos - a crônica desportiva. Cabe ao repórter de esportes 
documentar estas declarações e decisões, atento ao contexto 
emocional em que se situam e à natureza empresarial que hoje assume 
a atividade desportiva. (LAGE, 2003, p.115).  

 

Assim como as demais emissoras, a Rede Globo de Televisão, fundada em 26 de 

abril de 1965, na cidade do Rio de Janeiro, pelo empresário e jornalista Roberto 

Marinho, também se apoiou na estrutura de profissionais do rádio. Personalidades já 

consagradas nas programações radiofônicas como Léo Batista, Galvão Bueno, Cid 

Moreira e Hilton Gomes se transferiram do rádio para a TV e fizeram dela o principal 

veículo de comunicação do país.  

Com o passar dos anos a TV Globo adotou uma programação diferente das 

outras emissoras do país e cresceu mais do que todas elas. Hoje, a Rede Globo de 

Televisão exerce uma supremacia de audiência na mídia brasileira, sendo uma das 

maiores redes de televisão da América Latina.  De acordo com Mattos (2002), a Globo 

conta atualmente com 113 emissoras entre geradoras e afiliadas, alcançando 99,84% dos 

5.560 municípios brasileiros e detém mais de 40% do mercado publicitário televisivo.  

De acordo com Sousa (2005), a inclusão de telenovelas na grade de programação 

foi o primeiro passo da TV Globo para se tornar a principal emissora do país. O 

jornalismo praticado pela emissora foi outro ponto importante para a TV Globo se 

tornar líder nacional de audiência. No ar desde 1969, o Jornal Nacional é considerado o 

maior marco do telejornalismo no país. Com uma linguagem própria passou a ser 

copiado, a ser padrão para os concorrentes. Com as telenovelas e telejornais na 

programação a emissora passou a ser líder em audiência e rentabilidade.  

Além das telenovelas e do telejornalismo, outro importante ponto a ser 
considerado na análise da consolidação da Rede Globo tal como a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
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conhecemos hoje é o esporte, e mais particularmente o futebol. 
Existem três programas esportivos de rede: O diário Globo Esporte e 
os semanais Esporte Espetacular e Auto Esporte. Enquanto o primeiro 
está voltado mais para o noticiário factual, diário, com resultados de 
jogos e competições, o Esporte Espetacular semanalmente leva ao 
telespectador os bastidores daqueles mesmos jogos e competições. O 
terceiro programa, temático, tem no automobilismo e na velocidade 
sua identidade editorial. (SOUSA, 2005, p. 55-56).  

 

No entanto, não é apenas o conteúdo que pode explicar o sucesso de audiência 

da TV Globo. A organização desse conteúdo em uma grade de programação com marca 

identitária definida contribui para criar o hábito de assistir à emissora, conforme explica 

Kehl (1986). 

Tanto no sentido horizontal (de segunda a sexta pelo menos, e no caso 
das novelas e telejornais, de segunda a sábado, o espectador encontra 
quase o mesmo tipo de programa de acordo com os horários: novela as 
seis e sete, jornal as oito, novela de novo, show as nove, novela as 
dez, jornal as onze, etc.) quanto no vertical (durante um dia inteiro de 
programação, um padrão visual, os logotipos, o tipo de apresentação 
dos programas definem uma linha contínua que age no sentido de criar 
o hábito no espectador e não quebrá-lo nunca), a TV Globo mantém a 
homogeneidade do que se poderia chamar de „tom editorial‟ da 
emissora. (KEHL, 1986, p. 254-255).  

 

Dentro de tantos programas esportivos exibidos no Brasil um se destaca, o 

Globo Esporte, que é considerado pela maioria dos brasileiros como o principal 

telejornal esportivo do país. O Globo Esporte detém o status de primeiro programa 

diário de notícias esportivas da Rede Globo. Há mais de 30 anos no ar, o telejornal 

surgiu para substituir o programa Copa Brasil, que era um boletim sobre o campeonato 

nacional da época. O boletim era dedicado exclusivamente ao futebol e a proposta do 

Globo Esporte era ampliar o leque de cobertura, dando espaço ao esporte amador até 

então pouco divulgado na televisão brasileira. Assim como os demais programas, o 

futebol é o principal assunto; no entanto, notícias sobre Fórmula 1, vôlei, basquete, 

futsal, ginástica olímpica, natação e várias outras modalidades são temas frequentes no 

programa.  

Apesar de ter um modelo consagrado por já estar tanto tempo no ar e ser o líder 

de audiência no horário das 12h45 às 13h15, horário que vai ao ar, o programa vem 

passando por algumas mudanças nos últimos anos. Modificação no formato de 
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apresentação e na linguagem utilizada pelos apresentadores são as mudanças mais 

significativas do programa esportivo.  
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4 GLOBO ESPORTE - PRIMEIRO TELEJORNAL ESPORTIVO DO PAÍS  

 

4.1 Evolução e pioneirismo do Globo Esporte  

 Considerado por muitos da crítica como o principal telejornal esportivo do 

Brasil, o Globo Esporte, programa veiculado de segunda-feira a sábado, pela Rede 

Globo de Televisão e que está no ar desde 14 de agosto de 1978, passou por algumas 

transformações nos últimos anos, principalmente em dois quesitos: Formato de 

apresentação – com implementos de vários recursos técnicos / e na linguagem utilizada 

pelos apresentadores, uma linguagem mais leve e dinâmica.    

Recentemente a editora de texto do Globo Esporte, Renata Cuppen, explicou que 

o programa está em fase de transição e a linguagem utilizada tem variado muito entre 

jornalística e de entretenimento.  

O programa hoje tem jornalismo, mas a gente está tentando que ele 
seja um programa de televisão em primeiro lugar. A gente não quer 
que ele seja um programa só de jornalismo, a informação tem que 
estar lá, mas ela pode chegar ao telespectador de uma forma legal, não 
precisa ter aquela cara de jornalismo formal em que o apresentador 
não expressa opinião. Ele pode ser divertido, pode ser um programa 
de televisão, de entretenimento, por que não? (CUPPEN, in 
RANGEL, 2009).  

 

 Logo no início o Globo Esporte era apresentado por Léo Batista1, considerado 

um dos principais nomes entre os jornalistas esportivos do país. Até hoje ele é 

reconhecido na emissora pela sua voz marcante e por ainda apresentar o programa nos 

dias de sábado. Nas primeiras edições do Globo Esporte, o programa tinha uma 

linguagem e um formato bem diferente do modelo adotado atualmente.  

Percebemos que no cenário do programa havia a presença de bancada, poucas 

mudanças de câmeras, o que deixava o apresentador praticamente estático, a vestimenta 

era bem formal com o apresentador usando terno e gravata e a linguagem utilizada era 

                                                                 
1
 Léo Batista nasceu em Cordeirópolis-SP, e, em 1970, ingressou na Rede Globo, onde está há 

mais de 40 anos e só não é mais antigo que o colega Cid Moreira. Na emissora, Léo inaugurou o 
Jornal Hoje, participou do Globo Rural, narrou os gols da rodada no Fantástico, e tem 
microfone cativo no Globo Esporte e no Esporte Espetacular.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cordeir%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_Hoje
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Rural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_Esporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_Espetacular
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bem mais séria do que a de hoje. Pelos elementos que compunham o cenário, 

posicionamento de câmeras, linguagem utilizada, entre outros aspectos, pudemos 

observar que o formato das primeiras edições do Globo Esporte se assemelhava mais 

com o modelo do „Jornal Nacional‟ do que com o de algum programa esportivo. Até 

porque os dois telejornais (Globo Esporte e Jornal Nacional) utilizavam o plano 

americano fechado de enquadramento, no qual só filmava o apresentador da parte da 

cintura pra cima.  

   

 

Figura 7: Vestimenta formal e linguagem séria marcaram os primeiros anos do 

programa comandado por Léo Batista. 

 

 Durante muito tempo o Globo Esporte permaneceu com esse formato „sério‟ e 

„engessado‟, até porque do final dos anos 70 para o início dos anos 80 a televisão 

dispunha de poucos recursos técnicos e os apresentadores ainda mantinham o 

vocabulário e a postura adquirida no rádio. Para chegar ao formato atual, o programa 

passou por inúmeras mudanças. Elas começaram a ocorrer com mais veemência na 

década de 1990, no entanto, elas acontecem até os dias de hoje. Os diretores 

introduziram mulheres na apresentação do programa com objetivo de mudar a dinâmica 

e atrair mais o público feminino. Retiraram a bancada - peça que separava o 
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telespectador do mediador -, incluíram novos quadros aumentando a dinâmica do 

programa e os apresentadores passaram a usar uma vestimenta mais leve e colorida, 

além de utilizar uma linguagem mais criativa e envolvente se aproximando da 

linguagem jornalística/entretenimento de hoje.  

 

Figura 8: Léo Batista modificou a vestimenta e linguagem com o passar do tempo 

A posição de âncora do programa ainda foi modificada algumas vezes, Fernando 

Vanucci, Milena Ciribeli, Tadeu Schimit, Tino Marcos e Glenda Kozlowski foram 

alguns que comandaram o principal telejornal esportivo do país. Além da modificação 

no quadro de apresentadores, houve outras mudanças para que o programa ficasse com 

esse formato atual de jornalismo/entretenimento. Muitas dessas transformações foram 

sugeridas por Tiago Leifert, que na época, em 2008, era um repórter do Canal SporTV.  

Para tentar mudar o formato que considerava „engessado‟, Tiago Leifert, atual 

apresentador e editor do Globo Esporte de São Paulo, enviava e-mails com críticas e 

sugestões aos chefes e coordenadores diretos, e, segundo ele próprio, não era ouvido. 

“Vocês precisam colocar videogame no Globo Esporte, precisam mudar a linguagem, 

vocês estão com um problema de linguagem grave, precisa usar a linguagem do 

torcedor, está tudo muito chato e quadrado”. (LEIFERT, in RANGEL, 2009).  
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Segundo dados do Ibope de 2008 aplicados nas principais capitais brasileiras, a 

TV Globo ficou por diversas vezes em segundo lugar, com oito pontos, já o programa 

Chaves, exibido no mesmo horário do telejornal esportivo, conseguiu uma média de 

nove pontos de audiência. Após persistir com suas críticas e sugestões e os índices de 

audiência do Globo Esporte se manterem baixos, inclusive perdendo para o seriado 

Chaves do SBT, a direção da emissora resolveu ousar e dar uma oportunidade para 

Tiago Leifert pôr em prática as suas ideias. Em outubro de 2008, Leifert foi chamado 

pela direção para gravar um piloto para o Globo Esporte e no dia 12 de janeiro de 2009, 

estreou a nova fase do programa. As primeiras edições foram marcadas por problemas 

técnicos, falhas de áudio nas reportagens, mas o apresentador soube sair destas 

complicações com bom humor e declarações ao vivo nunca vistas em telejornais da 

emissora: “A bruxa está solta no Globo Esporte de hoje!”, disparava Leifert.  

 
Figura 9: Cenário limpo sem a presença de bancada é uma das características do 

programa com Leifert. 

Para Tiago Leifert, o problema da linguagem „dura‟ e „sem graça‟ havia sido 

criado pela própria emissora, já que os telejornais da Rede Globo serviram de parâmetro 

para as demais emissoras do país.  
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Nós da Globo inventamos este negócio de off, passagem, tudo 
ensaiadinho, quadradinho, e eu acho que isso não funciona mais com a 
força que funcionava antigamente. Então o Globo Esporte é a primeira 
tentativa da Globo de mudar isso, de tentar fazer com que as pessoas 
conversem mais, mas ainda estamos longe de conseguir. (LEIFERT, 
in RANGEL, 2009). 

 

A mistura do gênero informativo com o de entretenimento tem sido uma das 

mudanças mais marcantes no Globo Esporte, principalmente quando se trata das 

matérias exibidas. Elas não são mais somente informativas ou diretamente ligadas ao 

esporte como o futebol, são matérias que tem um cunho mais comportamental. Na 

edição do dia 7 de julho de 2009, por exemplo, foi para o ar uma matéria de quase dois 

minutos sobre o Agility, que é praticamente uma competição de hipismo para cães. A 

reportagem encerrava mostrando um dos cães abandonando a competição porque 

resolveu fazer necessidades fisiológicas no meio da pista. Puro entretenimento. O 

jornalista americano William Randolph Hearst afirma que o público gosta bem mais de 

entretenimento do que de informação. Com base nesse mesmo conceito é que a equipe 

do Globo Esporte tem feito e editado matérias com o caráter de entreter o público e não 

somente informar como era feito antigamente.   

Jornalismo esportivo é uma coisa sem vida, sem emoção, sem paixão, 
isto está na matéria do exame de doping, em uma briga de torcida. 
Mas o esporte é legal porque ele diverte, ninguém assiste ao jogo do 
Corinthians para se informar, assiste para se divertir, para torcer, 
xingar o juiz. O jornalismo no Globo Esporte estava muito pesado, eu 
brinco que a gente estava numa rave usando smoking. Hoje eu acho 
que é muito mais entretenimento do que informação, ele tem um peso 
maior no programa. (LEIFERT, in RANGEL, 2009).  

 

As mudanças no cenário do Globo Esporte, linguagem e na forma de 

apresentação entre Tiago Leifert e Léo Batista são enormes. Na edição atual nota-se que 

não há mais a presença da bancada, o que permite ao apresentador andar de um lado a 

outro do estúdio, chamar as matérias num monitor ou no outro, ir para o „chroma key‟, 

olhar para a câmera, aumentando a mobilidade e deixando o telespectador mais próximo 

do apresentador. “Acho que a bancada sempre afasta o apresentador do telespectador, é 
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como se tivesse um balcão de farmácia ali separando, não há o contato mais direto”, 

(CUPPEN in RANGEL, 2009).  

O atual apresentador utiliza roupas leves, usa gírias e faz sátira com os atletas, 

exibe matérias com caráter mais de entretenimento do que jornalístico, caso da matéria 

do Agility, e propõe disputa de videogame dentro do cenário contra os convidados, 

novidade que atraiu a atenção de muitos jovens para o programa. Segundo Leifert e 

Cuppen, o videogame foi introduzido no cenário porque faz parte do universo do 

público do Globo Esporte, na concentração os jogadores também jogam para se distrair 

e quase todos que estão envolvidos com a produção do programa também, inclusive eles 

próprios. “O videogame é um esporte, tem até Campeonato Mundial da Fifa Virtual, 

então a gente precisava trazer isto para o esporte, é uma competição, mesmo que a gente 

em casa faça isto de forma amadora, tem gente que é profissional no assunto”.  

(LEIFERT in RANGEL, 2009).  

 

Figura 10: Leifert x Neymar em uma disputa de videogame dentro da programação do 

Globo Esporte.  

Entre tantas mudanças e diferenças entre Tiago Leifert e Léo Batista, a mais 

aparente é realmente a linguagem. Em parceria com a direção do programa, Leifert 
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aboliu o Teleprompter (TP)2 no estúdio, o que tornou o Globo Esporte mais dinâmico e 

improvisado, passando ao público um „tom‟ mais de conversa do que de apresentação 

de telejornal. Para Leifert e sua equipe, o Globo Esporte de antes parecia que era tudo 

muito ensaiado, combinado e acertado. Já agora todos os profissionais que participam 

do programa tentam de tudo para que a linguagem seja mais espontânea, até porque 

todos os repórteres sabem do que estão falando, então não precisa ser ensaiado para dar 

certo. A editora de textos do programa, Renata Cuppen, confirma o pensamento da 

equipe e explica que a narrativa atual está sendo focada e pensada numa forma de ter 

textos mais leves e divertidos trazendo mais humor às matérias.  

Quando falamos de esporte no nosso dia a dia, geralmente no final de 
semana ou no dia do happy hour com os amigos, a gente quer se 
divertir e a gente tenta colocar isto nos textos do programa. Por 
exemplo, temos tirado muito sarro do Boca Juniors, falando assim, 
quem tem medo do Boca Juniors, fazemos aquela piada, é tudo mais 
ou menos nesta linha. (CUPPEN in RANGEL, 2009).   

 

O tom de linguagem leve adotado por Leifert faz com que o caráter do programa 

seja de entretenimento, contudo, a atração não perde o foco jornalístico e mesmo com 

humor repassa as principais informações esportivas. A credibilidade e confiabilidade 

não chegam a ser abaladas por causa da leveza do discurso, no entanto, alguns 

pesquisadores e jornalistas questionam se esse tom leve é realmente o mais indicado 

para a apresentação de um telejornal, mesmo sendo ele um telejornal esportivo. De 

acordo com Duarte (2007), o tom utilizado na linguagem é certamente um dos 

principais mecanismos responsáveis pela configuração do poder discursivo.  

Os discursos televisuais interagem, interpelam o telespectador, eles 
podem fazê-lo rir ou chorar, dançar ou brincar, pegar em armas e 
marchar para a guerra ou a recolher e bater em retirada. No telejornal, 
o tom da seriedade é o principal, pois ele confere efeitos de verdade, 
confiabilidade, credibilidade ao que está sendo noticiado. A esse tom 
principal, agregam-se tons complementares, tais como formalidade, 
contração, profundidade e etc. (DUARTE, 2007, p.46).  

 

                                                                 
2  Equipamento que mostra o texto a ser lido pelo apresentador. O aparelho é utilizado na 
maioria dos telejornais.   
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A referida autora ainda explica que o tom é o traço distintivo entre os 

subgêneros e formatos, pois, embora as produções televisuais de um mesmo gênero 

apresentem semelhanças tonais, elas operam com determinadas combinações de tons 

que as distinguem entre si, tornando sua marca registrada. No caso dos dois 

apresentadores do Globo Esporte, Léo Batista é marcado pela rigidez e seriedade; e 

Tiago Leifert pela leveza e irreverência. “Ainda que não sejam sempre absolutamente 

originais, essas combinatórias atuam como signo de diferenciação com forte potencial 

fidelizador do público telespectador”. (DUARTE, 2007, p.47).  

A televisão, especificamente o apresentador, procura se cercar de estratégias 

discursivas e mecanismos expressivos que garantam os efeitos de verdade, 

autenticidade, credibilidade de que carece. Tiago Leifert agrega a sua performance um 

tom de leveza, flexibilidade e informalidade, contrapondo-se ao tom predominante de 

seriedade, característica trabalhada por Léo Batista nos anos que ele esteve à frente do 

programa. O estilo informal de Leifert tem influenciado até mesmo outros telejornais da 

emissora, como o Bom Dia Brasil e Jornal Hoje.  

Segundo Duarte (2007), o engessamento no formato dos telejornais tradicionais 

faz confundir qualidade com seriedade e transforma a bancada em trono para seus 

apresentadores, como é o caso do casal-celebridade William Bonner e Fátima 

Bernardes. Dois cenários compõem o telejornal matinal Bom Dia Brasil, e em cada um 

deles o formato do programa é bastante diferente. No cenário tradicional com a 

bancada, a linguagem é mais séria e formal; já no outro cenário, que simula uma sala de 

estar com poltronas, mesa de centro e um telão no fundo, a linguagem é bem mais 

descontraída e informal, remetendo ao estilo e tom leve de Leifert.  

Embora não perca o tom de seriedade, o telejornal o combina com 
outros tons, e mesmo na bancada, busca maneiras novas de abordar 
assuntos já tratados nos telejornais do dia anterior. Não há 
engessamentos: existe um à vontade e leveza compatíveis com as 
manhãs, traduzidos pelo tom mais ágil e dinâmico, pela leveza e 
informalidade. (DUARTE, 2007, p.55). 
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Figura 11: O tom leve tem sido seguido por outros telejornais da emissora. 

 

4.2 Matérias brandas preenchem o conteúdo do Globo Esporte  

Para exibir suas matérias e notícias com caráter de entretenimento, Leifert se 

apóia nos teóricos que defendem que a maior característica da notícia é a distração que 

ela proporciona ao telespectador. Sousa (2005) argumenta que se a principal 

característica da notícia branda é a distração que ela proporciona, se tal característica é o 

valor número um do entretenimento e se o jornalismo moderno dá às notícias brandas a 

primazia na hora de selecionar os acontecimentos da esfera social, é pertinente pensar 

que todo o fluxo informativo na televisão se não é entretenimento puro, é parte dele.  

Para o receptor, o entretenimento é simplesmente aquilo que entretém, 
vale dizer, a ausência de tédio. Basicamente, a separação de 
informação e entretenimento, que ainda existe nos organogramas de 
muitas empresas dos meios de comunicação, não tem nenhum sentido 
para os receptores. Para eles, o oposto da mensagem de 
entretenimento dos meios de comunicação não é o conhecimento 
informativo, mas o conteúdo que não lhes agrada. (KUNCZIK, 1997, 
p. 106).  

 

 Conforme Sousa (2005, p. 104), o esporte está relacionado com aspectos lúdicos 

da sociedade e, em si, é uma forma de lazer e entretenimento que encontra na mídia uma 
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forma de se posicionar além de lazer e da competição para figurar com espetáculo que 

garante retorno em venda e audiência. Sobre o cruzamento entre mídia e esporte, Melo 

(2003, p.112) afirma que essa convergência ocorre no momento em que o segundo se 

converte em conteúdo da primeira. Ou melhor, quando o esporte supera o âmbito do 

lazer individual ou grupal e se torna uma atividade coletiva, perfilando o universo de 

lazer de massas.  

Quando os jornais, primeiro, e o rádio e a televisão depois, 
descobriram o esporte enquanto conteúdo, houve uma alteração em 
sua dimensão lúdica e localizada em uma sociedade. O esporte passou 
a ser notícia. Mas não uma notícia como outra qualquer. O 
reconhecimento de suas particularidades levou à setorização e, 
consequentemente, a descoberta de forma condizente de tratar essa 
nova matéria-prima que emergia da sociedade com força e potencial 
de interessar, teoricamente, a todos os públicos. (SOUSA, 2005, 
p.104).  

 

A primeira e talvez mais importante dessas particularidades seja o fato de os 

acontecimentos esportivos se enquadrarem na categoria de notícias brandas ou leves. 

Essas notícias geram uma grande quantidade de histórias de interesse humano. Sousa 

(2005) explica que a notícia esportiva se enquadra mais como um fator de fuga e 

entretenimento em meio ao abundante fluxo informativo que caracteriza as sociedades 

atuais. Outra característica importante apontada por ela é que os acontecimentos 

esportivos demandam de um tratamento diferenciado que se manifesta em uma relativa 

liberdade de linguagem e formatação de reportagens.  

O acontecimento esportivo se enquadra na categoria das notícias brandas porque 

é um assunto leve, mas um assunto leve que também pode figurar como notícia dura 

quando as expectativas lúdicas são subvertidas. É o caso das brigas e tragédias nos 

campos de futebol. Com a leveza que lhe é majoritariamente característica, Melani 

(1999) explica que a notícia esportiva se apresenta como uma narrativa baseada em uma 

série de histórias de interesse humano. “Um jogo é muito mais que a bola, o campo e os 

jogadores. Um jogo é muito mais que as jogadas. Aqui o humano sofre todas as 

intempéries da matéria e mais a herança cultural do imaginário”. (MELANI, 1999, 

p.85).  
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De acordo com Sousa (2005), pelo fato do esporte ser, em essência, 

entretenimento, a notícia esportiva guarda este traço característico de sua matéria-prima, 

que o jornalismo leva para suas histórias publicizadas. Logo, a notícia esportiva não se 

desvencilha daquilo que a aproxima do divertimento e lazer mesmo sendo produzida 

sob a égide de rotinas jornalísticas que lhe impõem rigor na apuração e senso de 

oportunismo na apresentação. Assim, o esporte é um entretenimento capaz de gerar 

outro: um jornalismo pautado por uma manifestação da vida cotidiana, regido por 

regras, critérios e valores universalmente aceitos como jornalísticos, ao mesmo tempo 

em que sofre a influência incontestável das regras, critérios e valores da indústria do 

entretenimento.  

A notícia esportiva é regida, principalmente, pelo critério que 
determina que o que for „interessante‟ tem mais chances de ser 
selecionado e publicizado. O entretenimento vive daquilo que é, 
igualmente, „interessante‟ para o público que busca na mídia lazer e 
diversão como forma de fugir do tédio da vida cotidiana. Ou seja: são 
duas abordagens de um mesmo critério que se entrecruzam no 
espectro midiático. (SOUSA, 2005, p. 108).  

 

A referida autora aponta que uma característica típica do entretenimento, a 

produção de celebridades, é também um traço marcante no jornalismo esportivo. 

Transfiguradas em mito, as celebridades esportivas servem de modelo para aspirações 

que a mídia alimenta através de um discurso recorrente de redenção e ascensão através 

do esporte. Assim como para a indústria do entretenimento, qualquer um pode vir a ser 

uma celebridade para a mídia esportiva, qualquer um pode ser alçado à condição de 

estrela principal do espetáculo.  

Por ser uma matéria-prima diferente no fluxo informativo, a notícia esportiva 

demanda um tratamento diferenciado, o que lhe acentua a singularidade em relação a 

como se manipula a notícia em outras editorias. Tal liberdade se manifesta, sobretudo, 

na linguagem utilizada e na forma de construção da narrativa jornalística. Em seus 

discursos à frente do programa, percebemos que Leifert utiliza bem o poder de usar a 

liberdade da linguagem esportiva. Gírias e expressões como „A bruxa está solta‟ e „Voz 

da consciência‟ são bastante faladas pelo apresentador.  
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Desde as primeiras ocorrências de noticiário esportivo nas páginas dos jornais 

tornou-se comum o uso de adjetivos e construções linguísticas que evocam a exaltação 

laudatória de atletas e momentos das competições. Enquanto os manuais de redação e 

estilo condenam o uso de adjetivos e estruturas semelhantes, observa-se que tais 

recomendações não surtem efeito na editoria de esportes. 

De acordo com Sousa (2005), a valorização do acontecimento esportivo passa 

por uma adjetivação. Se um gol foi resultado de uma jogada bonita, será um „golaço‟, 

„uma pintura‟, „uma obra-prima‟, „um gol de placa‟, expressões que denotam o quão 

peculiar é o sentido de objetividade válido para este noticiário. Se a objetividade é, em 

essência, fidelidade ao fato de acordo com um ponto de vista pré-estabelecido, no 

noticiário esportivo a fidelidade ao fato pressupõe não deixar de nomear um 

acontecimento singular como tal, mesmo que para isso seja necessária a utilização de 

adjetivos e a consequente expressão de juízo de valores.  

A liberdade de que goza a notícia esportiva também se manifesta na 
possibilidade de rompimento com o formato-padrão do jornalismo: a 
pirâmide invertida. Considerando que o fato mais importante em uma 
matéria esportiva seja o resultado, este deveria figurar no parágrafo de 
abertura com frequência que a regra da pirâmide requer. Mas, na 
prática, o resultado é o clímax das reportagens, a consideração final, 
ou o que de menos importante pode ter acontecido em uma 
competição frente a outros elementos inesperados, inusitados, curiosos 
ou interessantes que o noticiário venha a destacar. (SOUSA, 2005, 
p.110).  

 

4.3 Análises de dados: Vídeos de Léo Batista e Tiago Leifert  

Após selecionarmos os sete vídeos de Léo Batista quando apresentava o Globo 

Esporte diariamente e separar um dele no comando do programa já no formato 

moderno, fizemos as análises individuais de cada vídeo. Depois de analisar todos de 

Léo Batista, fizemos as análises individuais dos sete vídeos de Tiago Leifert à frente do 

Globo Esporte. Mesmo a notícia esportiva sendo classificada como branda, permitia que 

o apresentador tivesse uma maior liberdade de expressão na forma da linguagem, Léo 

Batista não utilizava muito a informalidade ou o fator entretenimento. Já Tiago Leifert 

faz bem o uso dessa liberdade na linguagem que o esporte lhe oferece.  
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Vídeo 1 de Léo Batista:  

Chamada séria, apesar da matéria falar sobre a seleção argentina e o possível 

desfalque de Maradona. O texto é formal, ou melhor, sem piadinhas sobre a qualidade 

da Argentina ou qualquer outra brincadeira que acirre a rivalidade entre brasileiros e 

argentinos, grandes rivais no mundo do futebol. Além da linguagem ser bem mais séria 

que a usada atualmente, não existe nenhuma mudança de câmera, Léo Batista fica 

estático durante sua fala, sentado sob uma bancada. Além disso, a vestimenta é bastante 

formal. Utilizar terno e gravata para apresentar um programa esportivo de meio-dia para 

os padrões estéticos de hoje é bastante incomum. Naquela época o apresentador 

utilizava aquelas roupas e se posicionava de forma firme porque era a „moda‟. Até 

mesmo os telejornais esportivos que por natureza são mais leves se baseavam no 

formato engessado dos demais telejornais. O padrão utilizado pelo Jornal Nacional foi 

seguido pela maioria dos noticiários do país. Na matéria exibida podemos ver poucas 

imagens na edição, algumas delas até repetidas. O repórter entrevista Menotti, treinador 

da seleção argentina da época; e Maradona, craque da seleção e principal foco da 

matéria.  

 

Vídeo 2 de Léo Batista:  

 Chamada da matéria explicativa, assim como as matérias feitas no rádio para 

avisar ao telespectador que o Guarani foi o campeão brasileiro. Utilização de termos 

inapropriados como “Jogo lá e o Jogo cá”, quando na verdade o mais conveniente é 

dizer “Jogo de Ida e Volta”. A matéria mostra a narração de Léo Batista falando sobre 

os lances e também a narração da partida feita por Luciano do Valle. Após mostrar o gol 

do título feito por Careca, a imagem volta para o apresentador, que chama outra matéria, 

esta apresenta aos telespectadores um dos „personagens marcantes‟ na conquista pelo 

título, Roberto Getúlio de Barros, pai de santo que recebe o caboclo Guarantã e teria 

feito magia branca para ajudar o Guarani a conquistar o título. Apesar de ser uma 

matéria com teor irreverente e polêmica, não vemos em nenhum momento o repórter 

Juarez Soares brincar com a situação, nem mesmo adicionar na edição imagens das 

comemorações inusitadas e nas voltinhas que o pai de santo deu atrás do gol. A imagem 
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permanece sempre no entrevistado. Vestimenta formal e sem mudança de câmera com o 

apresentador estático.  

 

Vídeo 3 de Léo Batista:  

 Zico na Itália! Léo Batista usa uma „chamada de impacto‟, método bastante 

utilizado pelos outros telejornais. No seu texto ele ainda divulga valor da negociação e 

faz uma comparação entre os valores da transferência de Falcão, atleta do Internacional, 

que também foi para Itália. Na matéria, Abrantes, presidente do Flamengo, é 

entrevistado e explica aos torcedores sobre a possível transferência de Zico para a 

Udinese-ITA. Além de esclarecer a proposta por Zico, o presidente recebe parte da 

torcida do Flamengo na Gávea, sede do clube, para esclarecer a situação do clube e se 

deve ou não negociar o atleta. Boa parte da matéria foca a reunião entre o presidente e 

os torcedores, algo que não é comum nos dias de hoje. Um detalhe na matéria é que são 

quatro repórteres para compor a matéria. O primeiro aparece entrevistando o presidente 

do Flamengo; o segundo na reunião de Abrantes com os torcedores; o terceiro, no caso 

uma repórter, faz a passagem e apresenta novas informações sobre o caso; e o quarto 

entrevista Zico e a esposa sobre a ida para a Itália. Assim como nos outros vídeos, a 

vestimenta utilizada é formal e não existe mudança de câmera, o que deixa o 

apresentador estático.  

 

Vídeo 4 de Léo Batista: 

Vestimenta formal - terno e gravata - sem mudanças de câmeras ou algum tipo 

de movimento, esse é o perfil de Léo Batista à frente do Globo Esporte. Na matéria 

destacada, o apresentador fala da mudança de time do meio-campista Mário Sérgio. O 

atleta deixa o Grêmio de Porto Alegre após ser campeão mundial de clubes para 

defender o Internacional, maior rival do Grêmio. A matéria mostra o jogador bem à 

vontade, praticamente deitado e sem camisa, falando da sua mudança de clube. Ao fim 

da entrevista, a matéria exibe alguns lances do jogador e com uma música de fundo,  

algo que pode até ser considerado alegre e informal.  
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Vídeo 5 de Léo Batista: 

 Com um texto explicativo e menos formal, Léo Batista chama uma das poucas 

matérias que não é sobre futebol. Em seu texto, o apresentador fala sobre o Rio de 

Janeiro como a capital nacional do voo livre, esporte pouco conhecido entre os 

brasileiros. No entanto, a matéria é sobre um simulador de voo que estava fazendo 

sucesso na Praia do Pepino e dividia a atenção dos cariocas e turistas com a competição. 

A repórter, que não aparece na matéria, entrevista os dois inventores do simulador. 

Apesar das poucas imagens de pessoas utilizando o aparelho e pouco trabalho de edição, 

a matéria é uma das mais irreverentes dos nos 80.  

 

Vídeo 6 de Léo Batista: 

 Logo na chamada da matéria percebemos uma mudança na vestimenta. O  

tradicional terno e gravata deram espaço para uma camisa amarela – tom mais leve - de 

mangas cumpridas. A vestimenta, assim como a linguagem utilizada por ele, é bem 

mais leve que o tradicional. Podemos ver que ele até abre um pequeno sorriso ao ler o 

final do texto no TP. Mais uma vez a matéria é sobre futebol, mas dessa vez sobre a 

seleção brasileira. O repórter entrevista Casagrande, ídolo temporário da seleção, que se 

recuperava de lesão.  

 

Vídeo 7 de Léo Batista:  

 No único vídeo da década de 1990 vemos que o terno e a gravata utilizados nos 

primeiros anos do programa foram abolidos. Uma camisa social amarela de mangas 

curtas é a indumentária do apresentador. Apesar da melhoria na vestimenta, o texto do 

apresentador continua sério, lido do TP e sem mudanças de imagem, ou seja, a câmera 

sempre permanece focada nele no plano americano fechado de enquadramento. A 

matéria mostra a expulsão de Edmundo, atleta que na época atuava pelo Palmeiras. A 

matéria repete por várias vezes a agressão do jogador – um empurrão no rosto - contra 

José Grisaldo dos Santos, árbitro da partida. A atitude hostil de Edmundo é repetida a 

exaustão, o movimento de vai e volta da matéria chega a ser enfadonho, o que mostra a 

falta de sensibilidade e técnica de edição daquela época. Outros ângulos da agressão, 


