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RESUMO 

Esse estudo tem o objetivo de mostrar como a TV Esporte Interativo trouxe ao Brasil um 

padrão diferente de transmissões esportivas. O trabalho analisa as principais características da 

primeira emissora da televisão aberta brasileira especializada em esportes, bem como a 

compara com as principais emissoras que também transmitem esportes no país, como Globo, 

Bandeirantes e Record. Um dos enfoques é o surgimento e expansão da Esporte Interativo que 

coincide com um período de grande avanço tecnológico, culminando com a convergência 

midiática. Desta forma temas como interação e interatividade têm seus espaços por estarem 

presentes nas transmissões esportivas da nova emissora. Outro assunto que ganha destaque é a 

forma de se realizar transmissões esportivas pela televisão, abrindo espaços para discussões 

sobre emoção, carisma, credibilidade, entretenimento e irreverência. Para constatação das 

hipóteses levantadas a metodologia escolhida inclui a verificação de pesquisas bibliográficas, 

a observação de coberturas esportivas e a realização de entrevistas com profissionais que 

possuem respaldo para descrever quais as características que diferem a TV Esporte Interativo 

das demais emissoras. 

Palavras-chaves: Esporte Interativo. Transmissões Esportivas. Televisão Aberta. Interação. 

Entretenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to show how the TV channel named Esporte Interativo brought to Brazil a 

different pattern of sports broadcasting. The paperwork analyzes the main characteristics of 

the first Brazilian public television station specialized in sports, and also compares the others 

main stations that broadcast sports in the country, such as Globo, Bandeirantes and Record. 

One of our approaches is the arising and expansion of Esporte Interativo, and how it coincides 

with a period of great technological advancement, culminating with media convergence. 

Therefore, issues such as interaction and interactivity have their spaces because of the 

attendance in the new network sports broadcasts. Another issue that gains prominence is the 

way sports should be carried out sports broadcasts on television, opening spaces for 

discussions on emotion, charisma, credibility, entertainment and irreverence. For confirmation 

of the hypotheses, the chosen methodology includes checking bibliographic searches, 

watching sports coverage and interviews with professionals who have enough knowledge to 

describe which characteristics differ TV Esporte Interativo the other stations. 

Keywords: Esporte Interativo. Sports Broadcasting. Broadcast Television. Interaction. 

Entertainment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As transmissões esportivas no Brasil sempre foram eventos de grande audiência, seja 

pelo rádio ou pela televisão. O brasileiro parece nascer com uma vocação para o esporte e a 

mídia é uma das responsáveis por essa paixão divulgando eventos e contando a história para 

os mais distintos lugares desse país. Ao longo dos últimos 60 anos os meios de comunicação 

evoluíram e a história dos esportes no Brasil foi contada de maneiras diferentes pelos mais 

distintos personagens que se empenharam na busca de um estilo de transmissão peculiar do 

nosso país capaz de envolver e emocionar multidões ao redor de um aparelho para 

acompanhar uma competição esportiva. 

É a partir dessa ideia que este trabalho verifica a chegada de um diferente estilo de 

transmissão esportiva no nosso país. Entretanto, para isso é necessário que seja apresentado o 

estilo próprio de transmissão no Brasil, detalhando características e perspectivas positivas ou 

negativas citadas por um vasto universo teórico que aborda a mídia esportiva brasileira. Já 

como elementos do pressuposto novo estilo de transmissão no Brasil aparecem a irreverência 

e a interação que, nesse contexto, podem ser úteis para uma aproximação entre emissor 

televisão e espectador. A era da convergência das mídias, que pode ter contribuído para essa 

nova configuração televisiva a ser estudada, também ganha espaço na discussão, pois através 

desse fenômeno é possível consumir diferentes mídias em uma única plataforma o que facilita 

o surgimento de recursos como a interação e a interatividade. 

Como hipóteses secundárias estão a de que as emissoras clássicas do país não 

costumam usar da criatividade em suas transmissões, seguindo assim um método bem 

semelhante ao conhecido da era do rádio. Aliás, esse veículo também é abordado no decorrer 

do projeto já que é um meio que conseguiu, em suas primeiras décadas, mobilizar um grande 

número de brasileiros e tem caraterísticas expandidas, até hoje, para o meio televisivo. 

Como contraponto às transmissões das emissoras clássicas – termo que neste trabalho 

é utilizado para designar a Globo, Bandeirantes e Record – é apresentado o padrão de 

transmissão exposto pela TV Esporte Interativo, principal objeto de estudo. Nele são 

analisados, através de três programações distintas, as características já citadas acima e o que 

essa nova emissora de televisão aberta no país mudou ao chegar no mercado televisivo 

brasileiro e quais foram suas principais influências para a criação de um estilo próprio e 

inovador. 

A escolha deste tema, portanto, tem sua relevância devido a criação de um novo 

método de se transmitir esportes no país e que vem ganhando espaço entre um público cada 
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vez mais participativo. São cada vez mais comuns discussões sobre a interação na televisão 

ganharem evidência nos estudos da comunicação devido a grande presença dos termos na 

sociedade pós-moderna e o funcionamento desses elementos encontram-se reunidos no canal 

Esporte Interativo. Outro tema bastante discutido no que tange a área de mídia e esporte é a 

presença de elementos como emoção, criatividade e humor durante os programas esportivos 

ou até mesmo nas transmissões, que virão a ser analisada ao longo do projeto. 

Para dar suporte a este trabalho e se aprofundar sobre esses temas já citados, foi 

realizada uma revisão da pesquisa bibliográfica em áreas como a história da comunicação, o 

período de convergência midiática e, fundamentalmente, em obras que tratam das coberturas 

esportivas no Brasil. Com isso busca-se entender como esse tipo de programação se tornou 

um fenômeno entre os brasileiros e como seria a maneira ideal de se cobrir esportes no Brasil 

relacionando sempre com o objeto de estudo do trabalho, a TV Esporte Interativo. 

Outra metodologia utilizada no decorrer do projeto foram as entrevistas realizadas 

com personagens que compõem as transmissões da Esporte Interativo. Esse tipo de método é 

utilizado a fim de facilitar a descoberta de novas informações que venham a esclarecer o 

problema de pesquisa, isto é, através disso podem ser obtidas respostas que não foram 

abordadas durante o estudo feito através da pesquisa bibliográfica ou até mesmo confirmando 

ideias dos principais autores da área. Ainda como metodologia foi utilizada neste projeto a 

análise de programações selecionadas com a intenção de encontrar as características 

levantadas pela hipótese do trabalho. Esse tipo de observação direta do conteúdo pode ser 

embasada claramente pelas pesquisas teóricas realizadas. 

Deste modo a análise começa com a definição dos autores sobre a transmissão 

esportiva no Brasil desde a era do rádio até chegar ao que já é conhecido espontaneamente na 

televisão aberta, sendo colocada em contraste com as observações empíricas das transmissões 

da TV Esporte Interativo. As programações analisadas, aliás, não contam apenas com os 

mesmos integrantes de transmissão, isto é, foram escolhidas coberturas de eventos diferentes 

para que se analisasse o padrão da emissora como um todo e não de apenas um dois 

personagens. 

No capítulo seguinte a abordagem detalha o contexto histórico das transmissões 

esportivas. Para que fique mais claro a história da oralidade nos primórdios da comunicação 

humana é contada até que se chegue ao encontro com o rádio, veículo que depende 

basicamente dos recursos orais para levar sua mensagem. A escolha de contar a história da 

oralidade e abordando com afinco as transmissões no rádio podem ser justificadas pela forte 

influência que o meio pode ter exercido sobre a televisão ao longo da história da comunicação 
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no Brasil. Após isso, enfim, a televisão ganha seu espaço no trabalho, já que também 

abordando o contexto histórico do meio, o trabalho explana como eram as produções 

televisivas em seus primórdios, e principalmente no que está relacionado ao conteúdo 

esportivo. Neste capítulo são conhecidos também quem foram os principais narradores da 

história das transmissões esportivas no Brasil e quais foram as suas características, além de 

verificar se podem ter deixado um legado para a geração que viria a atuar em outros tempos 

na televisão. 

No outro capítulo também é abordada a temática da televisão no Brasil, desta vez, de 

forma bem mais específica e atual. É nesse capítulo aonde se chega ao momento atual das 

coberturas esportivas na televisão brasileira e onde é definido o estilo clássico de transmissão 

no país e suas principais características e personagens. Como um elemento presente no objeto 

de estudo do projeto o entretenimento nas transmissões esportivas também merece espaço a 

partir deste capítulo, isto é, são argumentados, através da pesquisa em algumas obras da área, 

elementos como o humor, a irreverência e a criatividade diante desse tipo de programação e , 

também, verificada a constância do uso dessas características nas emissoras tradicionais. 

Outro elemento presente nas transmissões da TV Esporte Interativo, principal objeto 

de estudo deste trabalho, é a interação entre emissor e receptor. Esse assunto ganha destaque 

em um capítulo exclusivo onde é reforçado pelos principais autores da área. É nessa parte que 

são diferenciados os conceitos de interação e interatividade, além de explicados o que é 

convergência, web 2.0 e redes sociais. Esse embasamento teórico é acompanhado de 

exemplos de participações do público em relação à televisão e deixa também hipóteses de 

como devem ser realizadas as programações televisivas a partir da expansão de equipamentos 

eletrônicos que proporcionam novas ideias e inquietações à audiência.  

Na parte final do trabalho a história da TV Esporte Interativo e as suas particularidades 

são detalhadas. É neste capítulo que se conhece o que o canal apresenta de diferente dos 

demais e o que contribui para isso. É discutida, também, a sua entrada na televisão aberta 

brasileira. Após conhecer a história, o leitor pode acompanhar a análise de materiais 

previamente selecionados, em que nos mostram o que é apresentado pela Esporte Interativo 

na realidade. O material separado para a análise conta com três eventos esportivos diferentes, 

pois se busca avaliar o método de toda a emissora e não só de um esporte ou equipe de 

transmissão. Portanto o futebol, o handebol e o MMA ganham enfoque a partir daí e suas 

transmissões analisadas estão sempre relacionadas aos conceitos que são definidos ao longo 

do projeto. 
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Após as produções conceituais e a análise do trabalho, a sessão de anexos traz as 

entrevistas com dois profissionais da TV Esporte Interativo que podem contribuir para a 

definição do estilo da emissora. O primeiro entrevistado é o diretor de jornalismo da emissora, 

Fábio Medeiros, que respondeu questionamentos através de ligação telefônica gravada. Já a 

segunda entrevista exposta na sessão de anexos é com o comentarista Vitor Sergio Rodrigues, 

que aceitou contribuir com o trabalho através de respostas por e-mail. As perguntas, que 

podem variar entre os profissionais entrevistados, abordam sempre os conteúdos 

anteriormente argumentados na pesquisa para que o leitor possa relacioná-las com o tema já 

discutido. Outro item anexado a este trabalho é um DVD com os trechos das transmissões 

analisadas no decorrer da pesquisa, dando ao leitor a opção de também visualizar as situações 

relatadas no texto. 

Este trabalho é, portanto, uma colaboração à área de pesquisa sobre os estudos dos 

esportes na televisão. A produção abre espaço para o debate de um tema ainda pouco 

explorado e resgata características das coberturas esportivas até então esquecidas no país, 

além de deixar perspectivas para o futuro das transmissões esportivas no Brasil. 
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2 ORALIDADE E NARRAÇÃO 

 

Para entender a história das transmissões esportivas no Brasil é preciso voltar ao 

tempo e estudar a oralidade, o surgimento do rádio e a sua relação com o futebol, como 

também a migração de profissionais para a TV. 

 Não é possível afirmar com exatidão a partir de que momento o homem passou a se 

comunicar oralmente. O que se sabe, no entanto, é que existiu uma época em que nossos 

antepassados não usavam da oralidade para transmitir informações, realizando esse processo 

por meio de símbolos e gestos. Com a necessidade cada vez mais impetuosa de conviver em 

grupo o homem teve que expandir sua forma de comunicação. A partir disso surgiu o uso da 

oralidade, que consistia em criar sons para as expressões gestuais e simbólicas já utilizadas 

anteriormente.  

 De acordo com Laignier (2009, p.11), o advento da oralidade trouxe novas 

possibilidades para os ancestrais, pois os sistemas de pensamento evoluíram em conjunto com 

a linguagem falada, isto é, o homem passou a absorver a linguagem social e, a partir disso, 

tornou o pensamento em uma espécie de diálogo interior. 

 Outra característica trazida pela linguagem oral para as sociedades primitivas foi o 

maior alcance da comunicação. Com a junção dessa nova forma de transmitir mensagem e a 

evolução do pensamento, criaram-se as antigas civilizações, e desde então o processo de 

narração. 

 

Cada indivíduo foi aprendendo sua realidade e transmitindo suas experiências a seu 

grupo social. Ao desenvolver sua capacidade intelectual, o homem ampliou suas 

possibilidades de sobreviver e de destruir, e essas experiências constituíram o 

alicerce da civilização, cujos conceitos foram sendo transmitidos ao longo do tempo 

das mais diferentes maneiras, principalmente através da palavra. O gesto, o desenho, 

a comunicação visual e a escrita foram ferramentas fundamentais para a 

comunicação, mas a linguagem oral foi a aquisição mais valiosa de toda a 

humanidade (GONTIJO, 2004, p.15). 

 

Este processo de transmitir experiências ou contar a outro indivíduo uma ocasião 

observada é denominado de narração. Apesar das mais diferentes formas de narrativas 

presentes atualmente, como por exemplo, através da escrita ou da imagem, a linguagem oral 

permanece como uma eficaz maneira de propagação de determinado conhecimento ou 

experiência. 

 Uma das questões mais recorrentes na comunicação é sobre quem é o autêntico 

narrador, aquele que vive tal experiência e a transmite para outros ou quem a observa e se 
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encarrega de contar os fatos? Pode-se afirmar, então, que o processo narrativo está presente 

em ambos os casos, desde que haja a existência de três elementos básicos da comunicação: o 

emissor (narrador), mensagem (narração) e o receptor ou espectador. A autenticidade de uma 

informação não deve ser considerada através de uma participação no fato ou não, e sim por 

meio de detalhes verídicos observados sobre cada ocasião. 

 Com o passar do tempo a criação dos principais meios de comunicação de massa fez 

com que os estilos narrativos se desenvolvessem. A narração ganhou vertentes e, uma delas, 

foi a da informação. Transmitir informação é atar-se apenas a contar o acontecido, deixando 

pouco espaço para a imaginação e dramatização. A figura do narrador, no entanto, pode ser 

algo essencial para que uma informação seja detalhada com precisão sem se tornar enfadonha. 

Um jornalista, por exemplo, nada mais é que um narrador de informações que utiliza suas 

técnicas para dar legitimidade à notícia. 

Neste projeto a narração é analisada dentro das transmissões esportivas, que chegaram 

ao Brasil desde o início do século XX, através do advento do rádio, veículo extremamente 

dependente da narração por meio da oralidade. 

 

2.1 O pontapé inicial: transmissões esportivas no rádio brasileiro 

 

A primeira mensagem enviada através de ondas radiofônicas aconteceu no ano de 

1901, transmitida da Europa para os Estados Unidos por meio de um telégrafo. A partir daí, 

os estudos com ondas magnéticas foram se especializando e surgiu um novo meio de 

comunicação, que viria a revolucionar o processo de comunicação em todo o mundo. 

 Neste trabalho abordamos apenas a importância que o rádio deu ao esporte brasileiro, 

principalmente ao futebol, que acabou tornando-se um esporte da massa. Mas, para isso, a 

história do veículo no país precisa ser entendida. Segundo Tavares (1999, p.22), a primeira 

transmissão radiofônica no Brasil foi realizada em 1922 em celebração ao centenário da 

Independência do país. Na ocasião, o discurso do presidente Epitácio Pessoa pôde ser ouvido 

em São Paulo, Petrópolis e Niterói através de alto-falantes e graças à instalação de uma 

potente estação transmissora, que utilizou aparelhos trazidos dos Estados Unidos. Um ano 

depois o rádio chegou de vez ao Brasil e, através da ousadia de Roquete Pinto, foi criada a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nesse período diversas rádios educativas foram instaladas 

pelo país. O intuito era usar o novo meio para disseminar uma programação culta e 

intelectual. 
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 Mas o rádio viria a se desenvolver mesmo no país a partir da década de 1930, quando 

o governo distribuiu concessões particulares e instituiu a propaganda no rádio. Outro fator que 

contribuiu para o seu crescimento e está presente, até hoje, nesse veículo de comunicação 

foram as transmissões esportivas. Como narrar um jogo de futebol? O que fazer para o 

espectador entender o que se passa em campo? O desafio de responder e pôr em prática esses 

questionamentos estava nas mãos de Nicolau Tuma, que no ano de 1931 realizou a primeira 

transmissão esportiva registrada no país. O jogo era entre a Seleção Paulista e Seleção 

Paranaense disputado no Campo da Floresta, no bairro da Ponte Grande, em São Paulo. 

 

Para realizar a transmissão, difícil foi encontrar espaço entre os torcedores que se 

espremiam nas arquibancadas. Faltando poucos minutos para o início da partida, 

ansioso, o jovem locutor anunciava para os ouvintes: “Como repórter, vou transmitir 

daqui tudo aquilo que for acontecendo no campo... Como vocês sabem, o campo de 

futebol é um retângulo. Então vocês façam um retângulo aí em sua frente, numa 

cartolina... Ou então, peguem uma caixa de fósforos. A caixa de fósforos é um 

retangulozinho, não é? Agora sim, a caixa de fósforos é o campo. Do lado esquerdo 

vão jogar os paulistas, do lado direito, os paranaenses” (RIBEIRO, 2007, p.76).      

 

O pontapé inicial para que as transmissões esportivas se espalhassem pelo país já 

havia sido dado. O estilo criado por Tuma - chamado também de “speaker metralhadora”, 

pelo ritmo intenso que dava a narração, quando chegava a pronunciar entre duzentas e 

trezentas palavras por minuto – foi seguido por muitos outros locutores e aperfeiçoado ao 

longo do tempo.  

 Neste mesmo período, os principais clubes aderiram à profissionalização, e a 

imprensa, incluindo muitos radialistas, foi essencial para que o esporte tomasse um novo 

rumo e se expandisse para o país. A inserção dos negros nos principais clubes do país e a 

divulgação do esporte bretão através do rádio disseminou por todo o país a paixão pelo 

futebol. A Seleção Brasileira, que havia jogado as Copas do Mundo de 1930 e 1934 com 

conflitos internos entre paulistas e cariocas se uniu a partir da profissionalização e, em 1936, 

teve sua primeira partida fora do país transmitida pelo rádio. A missão de contar os detalhes 

do Campeonato Sulamericano disputado em Buenos Aires foi designada a Gagliano Neto, que 

posteriormente narraria a trajetória da Seleção Brasileira em solo francês, na Copa de 1938. O 

curioso, segundo Mattiussi (apud GUERRA, 2006, P.24), é que devido o alto preço dos 

aparelhos de rádio e a precariedade no envio das ondas sonoras, a população brasileira lotou 
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as praças que, com alto-falantes instalados, retransmitiam a narração de Gagliano Neto por 

meio da cadeia das Emissoras Byington
1
. 

 Entre o período da primeira transmissão esportiva e a primeira transmissão de Copa do 

Mundo, o rádio se consolidou no Brasil. E não foi só o futebol que teve o seu espaço. O 

próprio Nicolau Tuma, que já entrara na história por ter narrado a primeira partida de futebol 

no rádio, teve a responsabilidade também de cobrir ao vivo a primeira prova internacional de 

automobilismo, no Circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, pela Rádio Mayrink Veiga. Ainda 

nos anos 30 esportes como boxe, basquete e turfe entraram para as programações das 

emissoras, principalmente da Rádio Record, que viveu um período de crise financeira e 

decidiu ocupar a grade com coberturas esportivas. Com essa ideia, a Record estaria criando 

um legado, que em diferentes épocas foi copiado, tanto por emissoras de rádio, como de 

televisão. 

 Ao longo desse tempo outros nomes foram consagrados no rádio esportivo brasileiro, 

como o de Amador Santos, que disputa com Tuma o título de primeiro narrador esportivo do 

rádio; Leopoldo Sant’Anna e Ary Barroso, este último merecendo uma atenção especial por 

ter colocado nas transmissões esportivas o elemento da irreverência, objeto de estudo no 

decorrer deste trabalho. Foi Ary Barroso, também, o precursor para a criação dos jingles e 

efeitos sonoros nas transmissões, isso porque o narrador costumava tocar uma gaita no ápice 

de uma transmissão de futebol, o momento do gol. Com um estilo mais solto, Ary passou a 

cair nas graças do torcedor que acompanhava as transmissões esportivas, principalmente em 

jogos do Flamengo e da Seleção Brasileira, em que ele levava toda a emoção de torcedor para 

o microfone.  

 Na obra “Os donos do espetáculo”, André Ribeiro (2007, p.95) conta um dos fatos 

pitorescos proporcionados por Ary Barroso durante a transmissão de uma partida da Seleção 

Brasileira. “Com os nervos à flor da pele, o narrador chegou a desmaiar durante a 

transmissão. Essa paixão extrema pelo futebol fez de Ary um caso à parte do rádio esportivo 

brasileiro.” Outra peculiaridade de Ary Barroso, que deixou uma herança para as transmissões 

esportivas como um todo, foi sua disputa com Gagliano Neto. Por serem os principais 

narradores da época e trabalharem em emissoras diferentes, a inovação era essencial para 

atrair novos ouvintes. Gagliano Neto, então, convidou o jornalista Ary Lund para comentar os 

jogos da Seleção pela Rádio Central do Brasil. Para não ficar atrás, Ary convidou de 

                                                           
1
 Rede de emissoras administrada pelas Organizações Byington, pioneira na indústria eletrônica nacional. As 

emissoras pertencentes à rede eram a Cruzeiro do Sul e a Clube do Brasil, no Rio de Janeiro; e Cosmos e 

Cruzeiro do Sul, em São Paulo.   
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prontidão José Maria Scassa para ser seu companheiro de transmissão. Assim, a lacuna dos 

intervalos dos jogos e em lances capitais da transmissão foi preenchida pela opinião de 

pessoas respeitadas no meio esportivo, fazendo com que a figura do comentarista se tornasse 

algo imprescindível com o passar dos anos. 

 Imprescindível também para a história das coberturas esportivas no Brasil foi a Rádio 

Panamericana, hoje conhecida como Jovem Pan. Em meados dos anos 40, a emissora foi 

comprada pelo empresário Paulo Carvalho de Machado2, que a transformou na “Emissora dos 

Esportes”, isto é, a Panamericana formou o primeiro departamento exclusivamente de 

esportes do rádio brasileiro e, ao longo do tempo, passou a transmitir apenas programações 

ligadas ao esporte, seja ele o futebol – que já era a paixão nacional- como também esportes 

olímpicos e automobilismo. A partir das transmissões da Rádio Panamericana o ouvinte 

passou a se acostumar com mais uma novidade para a época: a presença do comentarista de 

arbitragem. O primeiro contratado para a função de analisar a atuação do homem do apito foi 

Flavio Iazetti, que ficou conhecido para o público como “o juiz do juiz”. 

 A criação do Plantão Esportivo pela “Emissora dos Esportes” também é algo que 

merece destaque. Antes disso o técnico de som era quem tinha que se virar, sintonizando a 

programação de outras emissoras, para acompanhar o resultado dos jogos que estavam 

acontecendo. 

 

Depois, outras emissoras passaram a fazer escuta da Panamericana e a reproduzir, 

como se fossem delas, as informações transmitidas pelo Plantão Esportivo. O diretor 

da emissora, Paulo Machado de Carvalho Filho, resolveu impor uma lição às 

concorrentes. De vez em quando a Panamericana levava ao ar um resultado errado. 

Daí a pouco as outras estações que tinham transmissão esportiva, Difusora, 

Excelsior, Bandeirantes e Tupi, davam a informação incorreta. Era o método mais 

fácil de descobrir o quanto o serviço da “Emissora dos Esportes” vinha sendo 

copiado e também um meio de pressionar as outras estações para que elas 

montassem suas equipes e checassem as informações, como fazia a Panamericana 

(SOARES, 1994, p.49).  

 

Outro marco da Panamericana foi a contratação de repórteres de campo que, no início, 

eram chamados de narradores de campo porque tinham a função de descrever os detalhes do 

lance a partir de uma visão mais próxima do campo de jogo em relação ao narrador. “Os 

repórteres foram os primeiros a trazer notícias dos vestiários e de dentro do gramado; a maior 

dificuldade era a mobilidade e o peso dos equipamentos” (PRADO, 2012, p.86). Mas se o 

problema para o trabalho dos repórteres era o tamanho e peso dos equipamentos, as estações 

                                                           
2 

Além de empresário da comunicação, foi chefe da delegação brasileira nas Copas do Mundo de 1958 e 1962, 

ambas vencidas pelo Brasil. Devido aos títulos da Seleção e sua importância para a equipe fora de campo, passou 

a ser chamado de “Marechal da Vitória”. 
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de rádio da época logo trataram de resolver. O repórter da Rádio Globo, Geraldo Romualdo 

da Silva, surpreendeu à todos da imprensa a trabalhar pela primeira vez com um microfone-

transmissor sem fio, aliás, de acordo com Almeida e Micelli (2004, p.15) a criação desse 

equipamento foi justamente para dar maior mobilidade ao repórter, que não precisaria mais 

carregar peso e nem ficar enrolado ao meio de um emaranhado de fios. 

 A configuração de uma equipe de transmissão esportiva, como é conhecida até hoje no 

Brasil, já estava montada até o fim da década de 1940. Narradores, comentaristas e repórteres 

eram os responsáveis por empolgar e informar todos os desportistas brasileiros. Mas por falar 

em empolgar o grito de gol, tão peculiar dos veículos de comunicação do Brasil, também foi 

criado na era do rádio. Rebello Júnior passou a ser chamado de “homem do gol 

inconfundível” ao gritar de forma prolongada o gol durante uma partida de futebol. O 

narrador, que fazia parte do quadro de esportes da Rádio Difusora de São Paulo, passou a ser 

imitado pelos mais variados locutores espalhados pelo Brasil até se tornar marca registrada da 

cobertura esportiva brasileira. 

 Além dos nomes já citados o público que acompanhava esportes na época de ouro do 

rádio ainda teve o prazer de acompanhar transmissões comandadas por Geraldo José de 

Almeida e Fiori Gigliotti, caracterizados pelos inúmeros bordões criados quando estavam no 

ar, sendo que muitos deles se tornaram item comum nas praças esportivas brasileiras, como a 

expressão ”lindo, lindo, lindo” gritada por Geraldo quando havia uma boa jogada em campo 

e, “Agueeeenta coração!”, criada por Fiori e proclamada em qualquer momento de muita 

tensão nos mais diversos esportes. 

 Outro que se destacou no rádio e contribuiu para a história das coberturas esportivas 

no Brasil foi Pedro Luiz. Ele é considerado até hoje um dos melhores locutores de rádio do 

país devido a sua técnica de narração, voz clara e muita lucidez ao detalhar os acontecimentos 

de um evento esportivo. O estilo de Pedro Luiz transpassou as ondas do rádio e chegou até a 

telinha, inspirando até mesmo o narrador mais consagrado da televisão brasileira, Galvão 

Bueno. 

 O rádio ainda prevaleceu no período da Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil 

e encerrada com uma trágica derrota da Seleção Brasileira contra os uruguaios, denominada 

desde então de Maracanazzo, em alusão ao estádio que sediou a final. O veículo continuou 

reinando na comunicação brasileira até meados da década de 1950, quando começou a surgir 

a febre de um novo meio de comunicação, que por sua vez também traria muita contribuição 

para o esporte do país.  
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2.2 De olho no espetáculo: as coberturas esportivas na televisão 

 

O surgimento da televisão revolucionou a comunicação em todo o mundo. O novo 

meio, agora baseado na imagem, impactou todas as outras mídias existentes e ampliou ainda 

mais a capacidade de identificação entre mídia e espectador. O fascínio pela imagem em uma 

sociedade totalmente radiofônica foi evidente, estimulando uma debandada de público e 

profissionais em torno da telinha. Os primeiros experimentos para que se chegasse à televisão, 

conhecida atualmente, tiveram início na Alemanha, em 1884, quando o pesquisador Paul 

Nipkow patenteou um disco, parte elétrico e parte mecânico, que copiava imagens e com 

adaptações passou a transmitir imagens em movimento. 

 Já no Brasil as primeiras experiências só surgiram na década de 1930, em circuito 

fechado. Nesta época foram realizadas algumas tentativas de transmitir imagens da Rádio 

Nacional para alguns aparelhos em lojas da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Mas o dia 

que marcou a chegada da comunicação televisiva no Brasil foi 18 de setembro de 1950, 

quando Assis Chateaubriand3 inaugurou a TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora de tevê 

do país. No ano seguinte a TV Tupi também chegou ao Rio de Janeiro e, com os grandes 

centros do país já dotados de redes de televisão, era necessário que se investisse também em 

programação e qualidade de transmissão, algo pouco visto na época, já que a qualidade dos 

equipamentos deixava a desejar. 

 A TV Paulista, fundada em 1952, chegou para fazer frente à Tupi, mas sofria dos 

mesmos problemas de falta de estrutura. As duas emissoras até que faziam transmissões 

esportivas, mas com poucos recursos, geralmente utilizando uma ou duas câmeras e materiais 

inviáveis para a cobertura de qualquer evento. 

 

Para concorrer com a TV Tupi, pioneira na transmissão esportiva, a TV Paulista 

montou uma equipe forte. Moacir Pacheco Torres era o narrador; Leônidas da Silva, 

craque recém-aposentado dos gramados, o comentarista; e José Iazetti, comentarista 

de arbitragem. Para ter um diferencial da Tupi, a Paulista decidiu criar a nova função 

de repórter de campo. Silvio Luiz começou carregando um pesado equipamento, 

correndo de um lado a outro na beira do gramado atrás de jogadores que entravam e 

saíam de campo. As quedas eram inevitáveis, e enquanto trabalhava, a torcida 

divertia-se com seus tombos (RIBEIRO, 2007, p.143). 

 

No decorrer dos anos Silvio Luiz passou a divertir a torcida não só pelos seus tombos, 

assunto que será ainda mais adiante. Mas o que se pode enxergar nas primeiras coberturas 

                                                           
3
 Empresário bem sucedido no ramo da Comunicação. Foi dono dos Diários Associados, que era na época o 

maior conglomerado de mídia da América Latina, administrando mais de cem jornais, emissoras de rádio e 

televisão, revistas e uma agência telegráfica. Foi também Senador da República entre 1952 e 1957. 
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esportivas na televisão é uma configuração extremamente radiofônica, importando até mesmo 

seus profissionais. E foi com a experiência do rádio que em 1953, idealizada por Paulo 

Machado de Carvalho, surge a TV Record. Assim como havia feito com a Rádio 

Panamericana, o empresário investiu em esporte para aumentar a audiência da sua nova 

empresa de comunicação. A partir daí surgiram programas sobre os mais variados esportes e 

as transmissões passaram a ter nova cara, embora ainda fossem atrapalhadas pela falta de 

equipamentos que pudessem melhorar a qualidade da cobertura, como por exemplo, a imagem 

apenas em preto e branco que confundia o telespectador em jogos que as duas equipes usavam 

uniformes de cores fortes.  

 

Quando dois times de camisa de cores fortes como Palmeiras (verde) e Portuguesa 

(vermelha) se enfrentavam, a transmissão em preto e branco tratava de tornar todos 

os uniformes absolutamente iguais. Na primeira partida entre os dois times pelo 

Campoenato Paulista, a Record conseguiu a mágica: a transmissão continuava em 

preto e branco, mas algum efeito, que ninguém sabia qual, permitia a identificação 

perfeita das duas equipes. Alguns técnicos da Tupi não aguentaram de curiosidade e 

ligaram para a Record. Tuta dava sempre a mesma resposta: usamos um filtro 

importado dos Estados Unidos, chamado “Triple Flex Clair”. O filtro, de nome 

pomposo, não passava de uma invenção de Tuta. Jamais existiu. O que o técnico 

usava podia ser comprado em qualquer loja de fundo de quintal: um filtro laranja, 

grudado na lente da câmera (CARDOSO; ROCKMAN apud GUERRA, 2006, 

p.107). 

 

Aos trancos e barrancos a televisão foi se modernizando e se expandindo pelo país. 

Para se ter uma ideia, no final da década de 1950 já existiam, no Brasil, dez emissoras de tevê 

aberta. A TV Excelsior foi a primeira a ter uma grade de programação completa, tendo 

também uma administração empresarial. Já a TV Continental estreou no Rio de Janeiro com a 

transmissão de um jogo de futebol entre Brasil e Inglaterra, mas sofreu com a precariedade na 

estrutura, já que três das quatro câmeras da emissora espalhadas pelo estádio apresentaram 

defeito e o jogo foi transmitido por 20 minutos com apenas uma câmera. O narrador desta 

partida foi Waldir Amaral, que por estar acostumado com o rádio, foi criticado ao narrar 

alguns lances da partida atrasados. 

Em 1965, quando a televisão já havia conquistado espaço nos principais centros 

urbanos do país, surge a TV Globo, emissora que revolucionaria a programação deste veículo. 

Até então mal administradas, muitas vezes de forma amadora, as emissoras existentes na 

época ganharam uma grande concorrente, que criou o famoso “padrão Globo de qualidade”. A 

emissora carioca, em pouco tempo, desbancou o Império Chateaubriand, embora tenha 

demorado para realizar investimentos no seu departamento de esportes. Com o momento de 
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ditadura militar no Brasil a Globo acabou se beneficiando com o fechamento de muitos canais 

de televisão do país por serem contra o regime político vigente. 

Um jogo ou outro era mostrado, de forma esporádica, pela TV Globo nessa época. O 

primeiro grande evento esportivo exibido na emissora foi logo a Copa do Mundo de 1970, 

evento que se tornaria de grande importância tanto para a Seleção, que deu show em campo, 

como para a mídia esportiva, já que foi a primeira Copa exibida ao vivo para todo o país, 

concretizando também a primeira transmissão em cores da tevê brasileira, mas ainda em 

circuito fechado, apenas para alguns convidados da Embratel. No quesito narração a Copa do 

Mundo em que o Brasil sagrou-se tricampeão foi realizada de forma bem diferente do que se 

vê hoje. 

 

Em 1970 só havia um canal de áudio para ser dividido entre todas as emissoras. 

Sugeriu-se então a formação de um pool, e por intermédio de um sorteio definiu-se 

quem narraria o quê e como seria a transmissão. Coube ao Dr. Paulo Machado de 

Carvalho, o Marechal da Vitória e dono da TV Record, a responsabilidade pelos 

trabalhos e pelo sorteio. Sabia-se que apenas três emissoras teriam o privilégio de 

acompanhar a maior Seleção de todos os tempos. Optou-se pela divisão dos jogos 

em três partes, com 30 minutos corridos para cada um dos narradores. Deve-se 

reconhecer que foi uma decisão democrática, quase um plebiscito. E talvez este 

tenha sido o maior de todos os paradoxos: falar em democracia em plena época da 

ditadura! (SCHINNER, 2004, p.23-24) 

 

O pool, formado por Globo, Tupi e Record, é um exemplo real do quanto eram 

amadoras as coberturas de eventos esportivos no Brasil. O narrador oficial da TV Tupi era 

Walter Abrahão, que teve que dividir seu tempo com Oduvaldo Cozzi, outro grande locutor 

da casa, homenageado com esse gesto por estar prestes a “largar os microfones”. Pela Globo, 

Geraldo José de Almeida foi o responsável por fazer a narração. Já na Record o escolhido foi 

Fernando Solera. Os comentaristas também estiveram presentes na Copa do Mundo do 

México e se dividiram em 30 minutos de participação, tendo Rui Porto comentado pela Tupi, 

João Saldanha pela Globo e Leônidas da Silva pela TV Record. Para não haver guerra na 

transmissão, o pool formado pelos principais canais de tevê do país foi denominado de Rede 

Brasileira de Televisão. 

A tevê se espalhou pelo Brasil. Surgiram as emissoras afiliadas das grandes redes de 

televisão do país, que por consequência levaram a cultura de massa para as cinco regiões. O 

esporte como um unificador da nação passou a ter grande audiência. Quem sofreu com isso 

foi o rádio, que desde a inserção da televisão no país, perdeu sua programação, seus 

personagens e principalmente muitos dos seus devotos ouvintes. As equipes de esporte, 

transferidas em massa de um veículo para o outro, foram para a televisão sem preparo prévio. 
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Alguns nomes conseguiram fazer história nos dois veículos, como os já citados Geraldo José 

de Almeida, Oduvaldo Cozzi, Walter Abrahão, João Saldanha, Flávio Iazetti, entre outros. 

Outros preferiram manter-se fieis ao rádio, talvez por falta de oportunidade ou mesmo por 

preferência pela oralidade, elemento que faz o torcedor despertar o seu lado imaginário e 

poético, como defendia Nelson Rodrigues4, que foi durante um bom tempo opositor à TV. 

 A falta de preparo para narradores que trabalharam nos primórdios da televisão pode 

ter contribuído para a formação de uma escola de narração televisiva pouco diferente da 

escola radiofônica. Comentaristas e repórteres também mantiveram por muito tempo os vícios 

trazidos do rádio, esquecendo que muitas vezes a imagem é soberana na televisão. Em “A 

trajetória da mensagem esportiva”, a autora Vera Regina Camargo ilustra bem acerca da 

criação de uma identidade nas transmissões televisas do Brasil. 

 

Mas alguns que foram para a mídia audiovisual não conseguiram modificar 

suas falas, trazendo as características do rádio para a televisão. Seguindo a 

mesma linha narrativa, em que o mais importante é criar um ambiente, de 

modo a fazer como que o ouvinte imagine as imagens, sinta a emoção da 

partida esportiva, mesmo não podendo visualizá-la. E deste modo, 

percebemos que nas narrações esportivas televisivas, fala-se do óbvio, os 

locutores esquecem que as imagens falam por si. A fala e o texto deveriam 

ter a função de ajudar a compreender e não a de cria uma imagem, para o 

telespectador, já que este está diante dela (CAMARGO, 2005, p.02). 
 

A trajetória das transmissões esportivas pela tevê continuou evoluindo, seguindo a era 

da tecnologia, que chegou às Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e outros eventos que viriam 

consequentemente. Se o visual se adequou ao longo dos anos, o padrão dos profissionais do 

microfone não foi muito alterado, eliminando algumas exceções. O estilo oriundo do rádio 

brasileiro ainda é mantido, sendo modificadas apenas algumas questões de entonação, ritmo, 

carisma e emoção, o que se pode assim caracterizar como a escola clássica de transmissão da 

televisão brasileira, assunto que será abordado com especialidade no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 

Jornalista, escritor e dramaturgo. Foi um dos cronistas esportivos mais consagrados do país e conhecido por 

unir a realidade do futebol com o imaginário da literatura. 
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3 A ESPETACULARIZAÇÃO DOS ESPORTES NA TV: Informação, emoção e 

entretenimento 

 

A evolução da televisão no Brasil proporcionou às transmissões esportivas uma nova 

aparência. Até a década de 1970, como observado anteriormente, não existiam muitos 

atrativos para se acompanhar um evento esportivo através da telinha. Os problemas eram os 

mais variados possíveis, desde equipamentos que falhavam, a distância da câmera para o 

campo de jogo, o atraso nas transmissões e a narração ainda copiada do meio radiofônico. O 

período entre a Copa de 1974 e o final dos anos 80 foi de construção de uma identidade para 

as coberturas esportivas na tevê aberta. Foi nessa época que o Brasil inteiro passou a 

acompanhar as Copas do Mundo e os Jogos Olímpicos através de imagens em cores, da 

invenção do replay e viu, também, os narradores Luciano do Valle, Silvio Luiz e Galvão 

Bueno se destacarem pelo estilo de locução diferenciado do que até se conhecia no rádio e 

televisão do país. 

Mas as transmissões televisivas como conhecemos atualmente não teriam tanta 

evolução se não fosse a ideia da TV Cultura em mostrar um campeonato estrangeiro para o 

país do futebol. Foi em 1991 que o Campeonato Alemão foi exibido, pela primeira vez, ao 

vivo e em cores para todo o Brasil. As transmissões da Bundesliga
5
 chamaram a atenção pelos 

recursos tecnológicos utilizados que transformavam cada partida em um espetáculo através do 

show de imagens. 

 

A TV Cultura, no começo dos anos 90, assegurou os direitos de transmissão do 

Campeonato Alemão, onde a disposição das câmeras, entre elas gruas atrás dos gols; 

a colocação de trilho na lateral do campo, com cinegrafista acompanhando a partida 

bem mais próxima e em cima do lance, provocaram uma grande revolução no 

conceito de cobertura dos jogos pela TV (GUERRA, 2004, p.111). 

 

Apesar do pioneirismo em transmissões estrangeiras e o legado que deixou para o 

esporte na televisão brasileira, a TV Cultura não se firmou como uma potência nas 

transmissões esportivas.  No país, as três principais emissoras que se destacaram exibindo os 

mais variados eventos esportivos foram Globo, Bandeirantes e Record. 

Mas de que forma são realizadas as transmissões atualmente? Quem são os principais 

narradores e quais escolas eles seguiram? E o que falta ainda para as transmissões dessas 

emissoras tradicionais no país? Esses questionamentos sobre o panorama atual da transmissão 

                                                           
5
 Nome dado ao Campeonato Alemão de Futebol desde 1963. Na tradução para o português, significa Liga da 

Federação. 
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esportiva na tevê aberta do país serão abordados no tópico seguinte, que terá como foco 

principalmente o estilo clássico de transmissões esportivas no Brasil. 

 

3.1 Estilo clássico de transmissão esportiva na TV aberta 

 

A televisão aberta no país ainda é fonte de informação para a maior parcela da 

população. Com diversas afiliadas espalhadas em todas as regiões do Brasil, as grandes 

emissoras passaram a dominar a comunicação no país; No esporte a situação não foi diferente. 

Desde o surgimento da televisão foi observado que várias emissoras tentaram levar a emoção 

dos esportes às diversas residências que possuíam o equipamento eletrônico. No entanto, 

atualmente esse panorama é bem diferente e as transmissões esportivas na televisão aberta são 

comandadas quase que totalmente, devido a compra dos direitos de transmissão, à emissoras 

tradicionais no país, como Bandeirantes, Record e Globo. 

 A TV Bandeirantes foi a primeira no país a investir de forma significativa em esportes. 

No final da década de 1980 até meados dos anos 90, a emissora paulista transformou a sua 

programação e a ocupou apenas com eventos esportivos e programas que abordassem algum 

tipo de esporte. Nessa época foi observado o crescimento do vôlei no país, que através da 

empresa promotora de eventos esportivos Luque, de propriedade do narrador Luciano do 

Valle, passou a ter jogos por todo o país, inclusive com criações de ligas e campeonatos.  

 A influência de Luciano do Valle para o vôlei é só um exemplo da importância da tevê 

para os esportes no país. Antes de ir para a Bandeirantes, o próprio locutor, quando ainda 

pertencia à Record, já havia promovido um jogo de vôlei entre Brasil e União Soviética no 

Maracanã. A partida levou ao estádio mais de noventa mil pessoas, que é até hoje o maior 

público já registrado na história desse esporte. Além de Luciano a Bandeirantes tinha outro 

forte nome para a narração dos esportes nesse período, o locutor Silvio Luiz, que já tinha sido 

repórter esportivo na época áurea do rádio. A dupla, de estilos diferentes, foi responsável por 

narrar jogos de campeonatos europeus de futebol, que passaram a ter grande audiência nessa 

época, já que devido à crescente economia dos países da Europa os grandes astros do futebol 

brasileiro passaram a atuar naquele mercado. 

 Com os grandes picos de audiência, principalmente nas tardes de domingo, a Band 

transmitia espetáculos, tanto em imagem como em narração. As imagens passaram cada vez 

mais a ser supervalorizadas, e as câmeras ficaram bem mais próximas aos atletas, explorando 

as mais variadas expressões de esforço, alegria ou decepção ocasionada por um esporte. 
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 No campo da narração, a tevê brasileira, com influência da Bandeirantes, passava a ter 

seu estilo próprio. O estilo mais cadenciado em relação ao rádio passou a ser denominado 

como ilustrativo e não mais descritivo, isto é, o papel do narrador da televisão é apenas 

apontar o que está acontecendo em determinada situação, e não mais descrevê-la em todos os 

detalhes. 

 

A norma de transmissão na TV, por tradição e pelo sentido migratório dos 

profissionais de rádio, é, antes de mais nada, a supervalorização da imagem. A TV 

fala por si só e não esconde segredos. Nas TVs abertas a narração deve ser mais 

ilustrativa e o conteúdo, mais ancorado. Quando digo ancorado estou me referindo à 

maneira pela qual você vai conduzir a transmissão. Deixe a bola rolar e apenas siga 

os movimentos, usando somente o seu carisma e suas qualidades essenciais 

(SCHINNER, 2004. p.77). 

 

Seguindo esse padrão descrito por Schiner (2004) em “Manual dos locutores 

esportivos”, a Bandeirantes manteve o slogan “Canal dos Esportes” até meados da década de 

1990, quando a poderosa Rede Globo, com forte poder financeiro, entrou em campo e 

conseguiu os direitos de transmissão dos principais eventos esportivos do mundo. Aqui no 

Brasil os campeonatos estaduais e o brasileiro passaram a ser mostrados pela emissora 

carioca, que passou um certo tempo sem investir em esportes, pois achava que atrapalhavam 

as audiências das novelas. 

 

A grande virada veio quando a Globo passou a enxergar o futebol como algo 

rentável culminando com a criação de sua própria empresa para administrar os 

eventos. Sendo assim, o horário do futebol passava a ser “empurrado” para depois 

da novela. Nos fins de semana, o horário dos jogos poderia ser tranquilamente 

manipulado de acordo com a grade de programação. E os outros esportes ficavam 

confinados aos domingos pela manhã, dentro do programa Esporte Espetacular. A 

base lucrativa já estava montada, com direito a merchandising nos estádios, arenas e 

praça desportivas, compra e venda dos direitos de transmissão, e até a subvenção 

dos clubes de futebol por meio de seus altíssimos contratos. A publicidade e as 

placas agora poderiam ser estáticas ou virtuais. O importante é que a Globo assumia 

o controle dos eventos e transmissões (SCHINNER, 2004, p.124). 

 

Com essa grande virada da Rede Globo sobre as demais emissoras, muitos narradores 

ganharam destaque, mas a escola de narração da emissora é mesmo baseada no estilo Galvão 

Bueno. É importante ressaltar que antes de adquirir os direitos sobre os principais eventos 

esportivos a Globo já tinha anteriormente uma programação esportiva, no entanto, não com 

tanta força. A emissora já transmitia o campeonato de Fórmula 1, eventos de boxe e cobria 

jogos da Seleção Brasileira de futebol. E foi nesse tipo de evento que Galvão se consagrou e 

lançou seu estilo de narração para os que viriam após ele na emissora. Ele narrou ao lado de 

Luciano do Valle, que também já passou pela Globo, a Copa do Mundo de 1982. Mesmo após 



27 

 

o fracasso do Brasil a Globo transmitiu as outras Copas do Mundo, sem o direito de 

exclusividade, até que em 1994 Galvão se consagraria narrando partidas de futebol. É difícil 

imaginar as imagens do tetracampeonato brasileiro sem a voz de Galvão Bueno ao fundo. 

Talentoso e muito questionado, Galvão já era um ícone também da Fórmula 1. Em “grito de 

gol: as vozes da emoção na TV”, obra do escritor Bob Faria, o próprio narrador se intitula 

como vendedor de emoções. E apesar da paixão do brasileiro pelo futebol talvez tenha sido no 

automobilismo que Galvão conseguiu vender melhor essa emoção. 

 Ainda na década de 1980, Galvão foi responsável por narrar para o todo o país os 

títulos de Nelson Piquet e, posteriormente, de Ayrton Senna. Mas foi novamente em 1994, 

mesmo sem gritar ou proclamar palavras de euforia que o narrador emocionou todos os 

brasileiros que acompanhavam o Grande Prêmio de Ímola, que perceberam o desespero de 

Galvão aliado às fortes imagens do acidente do piloto brasileiro exibidas pela tevê. A Fórmula 

1 sempre foi motivo de alto investimento pra a Globo, que além de já ter contado com grande 

narradores em suas transmissões, mantém há décadas o jornalista mais conceituado sobre 

automobilismo no país, Reginaldo Leme, para ficar responsável pelas análises das corridas. 

Aliás, a presença dos comentaristas, outra característica herdada do rádio, é basicamente uma 

regra nas coberturas esportivas em qualquer emissora brasileira. Esse modelo padrão na 

televisão brasileira é diferente, por exemplo, da tevê americana e de alguns países europeus, 

onde os personagens das transmissões são os “narraristas”, pessoas que narram e comentam 

o evento ao mesmo tempo, ou seja, apenas acrescentam informações e analisam o que está 

sendo captado através das câmeras. 

Galvão Bueno é, no Brasil, o que mais se aproxima de um “narrarista”, não por 

seguir o modelo dos americanos, mas pela sua formação como educador físico, onde pôde 

aprender características dos mais variados esportes e por ter iniciado a carreira justamente 

com a função de comentar os eventos esportivos. Há quem defenda que o estilo americano é o 

mais adequado para a tevê, rompendo com o padrão radiofônico. 

 

Na TV quanto menos descrevermos todas as jogadas, melhor. TV não é rádio: a 

narração deve ser descritiva, mas não dissertativa. A pausa é fundamental para o 

espectador. E quando se une narração aos comentários cria-se o estilo narrarista, ou 

comentador, como faz o Galvão e como fazem os norte-americanos. Quem vier com 

nova proposta também será bem-vindo (SCHINNER apud BRINATI, 2005, p.112). 

 

A discussão entre o correto e o incorreto na televisão existe desde quando o meio foi 

criado. No início os questionamentos eram se a TV tirava o brilho do espetáculo, pois 

“supostamente” acabava com a imaginação do torcedor. Muitos também defenderam que a 



28 

 

televisão afastava a torcida dos estádios, o que até fez com que, por bastante tempo, os jogos 

de futebol não fossem transmitidos ao vivo, além de questionamentos sobre o exagero do 

grito do gol, a necessidade de um narrador e muitas outras que surgiram ao longo desse 

tempo. O que é fato inquestionável é que a tevê aproximou o público dos esportes e fez com 

que o torcedor, mesmo com a distância, acompanhasse seu clube a cada rodada. Proporcionou 

ainda que o fã de esportes olímpicos acompanhasse todos os detalhes de um atleta em tempo 

real. 

Nesse processo de transformação uma das discussões mais pertinentes sobre a 

formação das equipes de transmissão das emissoras clássicas do Brasil são sobre a presença 

de ex-atletas como comentaristas. O fenômeno pôde ser acompanhado nos últimos Jogos 

Olímpicos exibidos pela Rede Record, onde a emissora investiu na contratação de “figurinhas 

carimbadas” de cada esporte para abrilhantar e opinar sobre o evento. Mas a tradição, como 

foi visto anteriormente, já foi utilizada por muitas emissoras de rádio, como no caso de 

Leônidas da Silva, e pelas outras emissoras de televisão, já que principalmente para comentar 

futebol a Globo investe em nomes como Casagrande, Caio Ribeiro, Júnior e Ronaldo. A 

Bandeirantes também não fica atrás e tem craques consagrados dentro de campo, como Neto, 

Denilson e Edmundo; como os responsáveis pela tarefa de assinalar uma opinião. 

 A falta de profissionais especializados em esportes olímpicos pode ser uma explicação 

para esse fator, já que no nosso país o jornalista esportivo geralmente é, no início da carreira, 

mandado para os campos de futebol, o que acaba não abrindo espaço para o conhecimento em 

outros esportes. Essa ideia é defendida na obra “Jornalismo esportivo” de Paulo Vinícius 

Coelho. 

 

O problema é que o mercado só permite a criação de jornalismo de futebol, de 

automobilismo, por vezes de tênis. O que vale dizer que não há jornalistas de 

basquete, de vôlei, de atletismo, de judô, etc. O que explica o aparecimento de 

atletas como comentaristas sempre que é preciso aprofundar-se em grande 

competição. O mercado não contempla quem quer aventurar-se nessas áreas 

específicas. Esse aventureiro poderá ter muito sucesso. Mas vai ter de brigar muito 

por isso (COELHO, 2009, p.37). 

 

Outra ideia defendida é de que a importação de ex-jogadores para a posição de 

comentarista passa mais credibilidade ao público, que por vezes pode pensar que quem esteve 

lá dentro sabe opinar melhor do que quem nunca teve habilidade com a bola. Essa tese pode 

explicar a presença de atletas nas principais transmissões de futebol da tevê aberta. O 

problema existe quando esse jogador/comentarista, geralmente com pouca instrução, leva à 

cobertura sua parcialidade e falta de conhecimento para analisar algo que não seja o óbvio. 
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Neste caso citado ele está na função mais por ser um personagem do que um conhecedor do 

esporte.  

 

O comentarista tem a função de explicar e permitir ao torcedor que acompanhe de 

forma diferenciada o jogo. Ele deveria ter uma áurea de credibilidade não se 

envolvendo em disputas emocionais, sem conteúdo, que, ao invés de enriquecer a 

transmissão, empobrece. Entre tantas funções importantes, cabe a ele analisar o que 

aconteceu, o que pode acontecer e antever o que aconteceria numa partida. Analisar 

com consistência, por exemplo, quando um treinador muda a forma de um time 

jogar ou quando coloca em campo um determinado jogador. Tudo isso baseado no 

conhecimento em que tem daquele esporte específico e não em comentários 

mediúnicos e esotéricos como muito se vê hoje em dia. Numa transmissão, é 

importante que o comentarista divida a reportagem com o apresentador, repórteres e 

outros envolvidos. Seu conteúdo deveria ser passado de uma forma simples e 

didática para o torcedor. Mas muito do que se vê hoje na televisão e no rádio é 

aquele que finge ser contundente ou indignado com o andamento da partida ou fato 

ocorrido. Neste caso, o comentarista corre o risco de virar um grande personagem 

(BARBEIRO & RANGEL, 2006, p. 78-79). 

 

Mas se tratando de personagem essa não é apenas uma exclusividade dos 

jogadores/comentaristas. Muitas vezes o próprio narrador ou repórter pode ser também um 

personagem, o que o torna muitas vezes um atrativo de uma transmissão. Esse fenômeno pode 

ser observado através daqueles narradores/humoristas, ou seja, aqueles que tentam desprender 

um pouco da forma clássica da transmissão para aplicar um estilo um pouco mais 

descontraído. O uso do humor pelos componentes das coberturas esportivas na televisão 

aberta é assunto que será retomado com frequência nesta pesquisa e que ganhará mais 

enfoque a partir do próximo tópico, que trata sobre os principais elementos das transmissões 

esportivas na TV. Até que ponto se deve explorar a emoção do torcedor? Qual a fronteira 

entre informação e entretenimento nas coberturas esportivas?  

 

3.2 O entretenimento nas transmissões esportivas 

 

Muito se discute sobre a classificação de gênero das transmissões esportivas. A 

verdade é que ao transmitir um esporte, a TV mistura características das categorias de 

entretenimento e jornalismo. Aliás, o entretenimento é fundamental para a audiência de 

qualquer tido de programação para a TV, de acordo com Souza (2004, p.38). E com os 

esportes não poderia ser diferente, já que ao assistir determinada programação esportiva o 

torcedor está em busca de um pouco mais de descontração, o que não necessariamente deve 

deixar de lado os critérios de neutralidade e veracidade da informação por parte dos 

componentes da transmissão. 
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 Se forem analisadas desde o seu início, na era do rádio, até a atualidade, as 

transmissões esportivas já perderam e muito da sua dramatização e da linguagem próxima ao 

torcedor. A formalidade é o que impera nas transmissões atuais e o esporte, muitas vezes, 

deixa de ser algo descontraído para se tornar chato, previsível e protocolar.  

 A Rede Globo, emissora de maior audiência no país e que possui os direitos de 

imagem da maioria dos eventos esportivos do mundo, é uma das emissoras que tratam os 

eventos esportivos com seriedade. Não é comum observar nas coberturas da emissora carioca 

elementos que façam o público se sentir no clima do estádio. A escola de narração da 

emissora praticamente segue a “cartilha” de seu principal narrador, Galvão Bueno, que 

sempre aparece com postura séria e respeitosa. Não há como afirmar que a linha de 

transmissão da Globo é equivocada, porém se vê que o estilo adotado por Galvão e seus 

sucessores – Cleber Machado, Luiz Roberto, Rogério Corrêa, entre outros – deixam o 

torcedor longe do espetáculo e acompanham uma competição esportiva como se assistisse à 

um telejornal ou transmissão de outro evento qualquer, isto é, deixando de lado a forma de 

transmissão caricata utilizada pelo rádio. 

 Há de se convir também a importância da TV Globo para as coberturas esportivas, 

apesar do monopólio no que se refere aos direitos de transmissão. Desde quando passou a 

investir recursos em esportes a Globo modificou as transmissões tanto em questões de 

equipamentos que levam ao telespectador cada vez uma imagem mais nítida e detalhada, 

como também em informações. Em um evento esportivo mostrado pela TV Globo, é essencial 

que repórteres, comentaristas e narradores saibam informações sobre atletas, local do evento, 

condições climáticas e todos os outros fatores que possam agregar valor ao que está sendo 

mostrado pelas câmeras. O padrão Globo de transmissão não é seguido apenas dentro da 

emissora. Aliás, atualmente, ele tem interferência em grande parte dos trabalhos esportivos 

nas emissoras de tevê aberta. A busca pela boa imagem, pela maior quantidade de informação 

e pela boa postura dos personagens tem referenciado a cobertura de qualquer evento esportivo 

no Brasil. Mas apesar do padrão sério e rígido a Globo tem sim seus artifícios para conquistar 

o torcedor. Não é a toa que a emissora é a líder de audiência. Galvão Bueno, por exemplo, é 

destaque em termos de emoção, elemento que, segundo Schinner (2004, p.78), deve ser um 

dos combustíveis do narrador. 

 Existem também aqueles narradores que se diferenciam entre as emissoras de televisão 

aberta. Sílvio Luiz é o principal deles e merece uma atenção especial nesse estudo, pois 

deixou marcas nas transmissões esportivas do Brasil, podendo ser o precursor de um estilo 
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que a cada dia ganha mais fãs no Brasil. Silvio, que atuou como uma espécie de curinga
6
, 

tanto no rádio quanto na televisão, desenvolveu diversas habilidades para entreter o seu 

espectador. Ele já apresentou programas musicais, humorísticos, de debate e esportivos, em 

que já chamava a atenção pela forma irreverente que atuava como repórter. Quando passou 

para a narração na televisão Silvio Luiz ousou levando os bordões costumeiramente escutados 

nas arquibancadas. Os mais marcantes são “pelas barbas do profeta”, “emendou um canudo”, 

“pelo amor dos meus filhinhos” e “olho no lance”; cada um usado de acordo com a situação 

proporcionada pelos atletas. De forma leve e espontânea Silvio conseguiu cativar o torcedor, 

que conseguia se divertir com o inusitado mesmo quando uma partida de futebol estava 

extremamente sem graça, por exemplo. 

 

Outra maneira que Silvio desenvolveu para fugir dos jogos sem emoção foi passar 

informações que não tinham nenhuma ligação com a peleja, como uma receita de 

bolo, as brincadeiras com os torcedores vizinhos ao estádio, ou o telefonema que ele 

recebia durante o jogo. Algo absolutamente inusitado. Sem contar as brincadeiras e 

provocações feitas aos torcedores e jogadores (BRINATI, 2005, p.79). 

 

Há, no entanto, quem não goste do estilo brincalhão de Silvio e de tantos outros 

narradores do rádio que veem o esporte como um momento de descontração e 

confraternização. É importante ressaltar que mesmo usando as gírias do torcedor, nomes 

como Silvio Luiz e Osmar Santos, não deixaram de cumprir seu papel como comunicador; 

pelo contrário, foram encontradas formas de facilitar o processo comunicativo. Silvio Luiz 

foi, também, o pioneiro da tevê brasileira a colocar o modelo de transmissão sugerido por 

Schinner (2004) em Manual dos Locutores Esportivos. Aliás, em entrevista ao escritor Bob 

Faria (2011, p.154), o narrador se considera como um legendador de imagem, pois 

diferentemente da maioria dos colegas de profissão, ele busca o detalhe de cada lance, isto é,  

não busca repetir o que o telespectador já tomou conhecimento através da imagem. 

 

Me considero um legendador de imagem. Por exemplo, suponhamos, o Elano chutou 

o pênalti pra fora, , na Copa América. Eu preciso dizer que ela foi fora? Eu posso 

dar uma emoção: “O que eu vou dizer lá em casa”, “Pelo amor dos meus filhinhos!” 

Eu preciso falar alguma coisa? Não preciso falar. Só se a mulher estiver na cozinha: 

“O que aconteceu?” Mas eu não estou...Eu acredito que os caras que assistem à 

televisão, tem muito mais cara que enxerga do que cara que ouve. Pelo menos eu 

suponho isso (LUIZ apud FARIA, 2011, p.154). 

 

                                                           
6
 Apelido baseado na carta de baralho que pode substituir qualquer outra. É atribuído à pessoas versáteis, sendo 

um termo corriqueiro na linguagem esportiva relacionado a um jogador que pode exercer mais de uma função 

dentro da equipe. 
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Atualmente Silvio Luiz trabalha apenas no canal fechado do Grupo Bandeirantes, o 

Bandsports. Apesar disso Silvio mostra como é possível aliar humor, entretenimento e 

informação à imagem, o que parece ser cada vez mais um desafio na televisão, meio em que 

tudo tem que parecer o mais perfeito possível e com todas as regras de postura 

correspondidas. 

No que corresponde à qualidade na transmissão, é notória uma evolução  graça aos 

fatores como a alta tecnologia utilizada nos equipamentos e, como também, a influências das 

TV’s de países de primeiro mundo, já que na maioria dos eventos esportivos realizados fora 

do Brasil, as emissoras do nosso país são obrigadas a exibir produções de emissoras 

internacionais. E essa influência internacional faz com que o inusitado não aconteça apenas 

no discurso de uma narrador ou comentarista. As imagens servem cada vez mais para entreter 

o público que está assistindo evento. É bem comum vermos em transmissões de megaeventos 

como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Liga dos Campeões da Europa a grande presença 

de imagens da arquibancada, de onde podem sair imagens pitorescas que ajudam a colaborar 

com o clima de festividade do esporte. A seguir, serão apresentadas alguma imagens de 

transmissões oficiais que representam a presença do inusitado nas coberturas de eventos 

esportivos. 

 

 

 

 Fonte: Youtube 

Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=rir7qhf1QMc   

Acesso em 28 jul. 2013 

Figura 01 - Menino na arquibancada durante a 

Copa das Confederações de 2009. 
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Nenhuma dessas imagens acima foram geradas por uma emissora brasileira, mas 

foram exibidas para todo o Brasil através das gerações de imagem das próprias federações 

esporivas que organizaram os eventos, que enviam as imagens para todas as emissoras 

credenciadas. O inusitado é que elas não se prendem apenas ao esporte em si, mas sim, em 

tudo que está em sua volta. Na Figura 01, por exemplo, o garoto passa o picolé no rosto 

durante a Copa das Confederações de 2009, na África do sul. A imagem foi mostrada ao 

Brasil através da TV Globo e impressionou até o narrador Galvão Bueno que soltou a frase 

“Que lambança você está fazendo, garotão?”. Já a Figura 02 mostra as caras e bocas do 

Figura 03 - Cantora Shakira quando o seu marido 

(Piqué) vai cobrar um pênalti na Copa das 

Confederações de 2013. 

Fonte:  Rede Record 

Disponível em 

http://rederecord.r7.com/londres012/noticias/mr-

bean-marca-ilustre-participacao-na-presentacao-da-

orquestra-sinfonica-de-londres/  

Acesso em 29.jul.2013 

  

Fonte: Youtube 

Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rFc8q79b-DE 
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Figura 02 - Mr.Bean durante a cerimônia de 

abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. 
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comediante britânico Mr.Bean durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. 

O narrador da Rede Record, Maurício Torres, surpreendeu-se com a aparição do comediante e 

se divertiu junto com o público com as diversas caretas protagonizadas por ele. Na Figura 03, 

o inusitado também não é relacionado a um atleta ou alguém do mundo dos esportes. A 

cantora Shakira – esposa do jogador espanhol Piqué – demonstra toda a apreensão quando o 

seu marido vai cobrar um pênalti na Copa das Confederações de 2013. 

Esse novo estilo de ver o que acontece ao redor do esporte vem se infiltrando no país e 

ajudando para que as tradicionais emissoras nacionais façam cada vez mais do esporte um 

espetáculo, capaz de fazer até aquelas pessoas que não gostam de esporte acompanhar na 

íntegra o que está sendo transmitido apenas por admirar uma transmissão que agregue o 

humor, a irreverência e a importância que tem uma competição esportiva. 

 A Rede Globo, embora ainda mantenha com rigidez o seu padrão, aos poucos vai 

inserindo novos diálogos e imagens nas transmissões. Não é a toa que Tiago Leifert, Tadeu 

Schmidt ou Alex Escobar aparecem de forma cada vez mais constante nas programações 

esportivas da emissora, sendo comum até mesmo durante as transmissões esportivas. Quando 

geralmente aparecem durante o “show do intervalo”. Esses personagens são símbolos de uma 

nova cultura esportiva na TV, que agrega a comédia e a informação, porém ainda são 

exceções na emissora carioca. 

 Já a Bandeirantes tenta animar suas coberturas através dos ex-jogadores comentaristas, 

mas acaba muitas vezes esbarrando em um problema para o jornalismo, que é a parcialidade. 

Enquanto a Record, por não ter uma frequência de transmissões esportivas, faz dos Jogos 

Olímpicos o seu espetáculo, entretanto não possui nomes que mudem a cultura de transmissão 

já instalada desde os primórdios da televisão.  

 Todavia, o espetáculo da transmissão esportiva não para de se renovar ao redor do 

mundo e atualmente a Internet trouxe novas possibilidades de transmissão, além de um novo 

público. A maneira como as mais modernas ferramentas de comunicação podem interferir 

numa transmissão esportiva e o que as TV’s podem fazer para se adequar serão assuntos 

abordados no capítulo seguinte, que trará conceitos e exemplos sobre as interações utilizadas 

atualmente. 
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4 INTERAÇÃO NA TV: como se comportam os telespectadores na era da 

interatividade? 
 

 A chegada de novos meios de comunicação sempre causou impacto à sociedade que, 

frequentemente, é atraída a mudar a maneira de consumir produtos midiáticos. Se pegarmos o 

exemplo da televisão é possível perceber que o avanço tecnológico modificou as 

programações e também a forma do telespectador enxergar. Esse avanço tecnológico é 

representado, atualmente, pelas mídias digitais, em que se está inserida à internet, meio que 

abrange uma enorme quantidade de conteúdos e que une usuários de diversas localidades. 

Com ela pode-se, também, ler conteúdos jornalísticos, ouvir rádio, assistir programação da 

TV ou do cinema e ainda criar o seu próprio conteúdo. A gama de possibilidades ocasionadas 

pelo surgimento da internet deixa muitas discussões para os que produzem mídia atualmente, 

pois alguns defendem que a sua chegada pode determinar o fim dos demais meios de 

comunicação, enquanto outros argumentam que ela tem, sim, influência em outros meios, mas 

que o processo de convergência não será responsável por acabar com determinado tipo de 

mídia, e sim agregar valor à suas produções. 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais 

e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando 

(JENKINS, 2009, p.29). 

 

O conceito de convergência elaborado por Jenkins (2009) é o que define melhor essa 

transformação tecnológica. A nova configuração midiática permite o fluxo de conteúdos entre 

duas ou até mais mídias, isto é, a televisão pode expandir sua programação para as 

plataformas digitais que, por sua vez, ganhariam cada vez mais consumidores. Essa interação 

não faz desparecer a mídia antiga, mas consiste num processo de renovação e adequação à 

uma sociedade que está a todo o momento buscando se comunicar. 

Aos poucos as mídias digitais têm a capacidade de modificar o processo comunicativo 

linear como foi definido ao longo dos tempos, em que os componentes desse processo eram o 

emissor, a mídia e o receptor. Com a convergência o panorama tem algumas diferenças, já 

que dois dispositivos midiáticos podem interagir entre si, além de o receptor ganhar a 

possibilidade de participar ou estimular o que é produzido pelos veículos de comunicação. 
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4.1 Definições sobre os processos de interação 

 

 Apesar de se difundir na era da convergência o termo interação já vem de longo 

tempo, o que se confunde é que, muitas vezes, a interação e a interatividade são postas com o 

mesmo significado. No entanto, conforme Matar (apud VASCONCELOS, 2011, p.3) o termo 

interatividade foi criado já no século XX e está relacionado a era da informática. Já a 

interação é usada há bem mais tempo e é utilizada por diversas ciências, que dá a ideia de 

participação ou intercâmbio entre dois ou mais indivíduos. 

Em sua obra Cultura da Convergência, Henry Jenkins concorda que há, sim, as 

restrições para o uso do termo interatividade. Segundo o autor os graus de interatividade são 

determinados pelos dispositivos tecnológicos e não por espetadores ou usuários.  

 

Talvez seja útil estabelecer uma distinção entre interatividade e participação, 

palavras que muitas vezes são utilizadas indistintamente, mas que, neste livro, 

assumem significados bem diferentes. A interatividade refere-se ao modo como as 

novas tecnologias foram planejadas para responder ao feedback do consumidor. 

Pode-se imaginar os diferentes graus de interatividade possibilitados por diferentes 

tecnologias de comunicação, desde a televisão, que nos permite mudar de canal, até 

videogames, que podem permitir aos usuários interferir no universo representado 

(JENKINS, 2009, p.189). 

 

 Quanto às características da interação, Jenkins (2009, p.190), prefere usar o termo 

participação e afirma que essa cultura da participação “é mais ilimitada, menos controlada 

pelos produtores de mídia e mais controlada pelos consumidores de mídia”. De acordo com 

esses conceitos é possível observar que os novos meios de comunicação são criados com o 

intuito de facilitar a interatividade, mas podem também servir de plataformas para a expansão 

da interação. Isto é, com a instantaneidade proporcionada pelas convergências midiáticas 

ficou muito mais fácil promover um feedback em relação ao que é produzido pela grande 

mídia aos consumidores. 

 A TV, por exemplo, não é um meio que tradicionalmente usa recursos interativos na 

programação, no entanto a convergência pode dar novas opções à mídia, como também 

provocar uma nova reação no público, que também quer estar dentro da programação. Uma 

das inovações é a TV digital, que é um exemplo claro do que é interatividade. No Brasil a TV 

digital, além de representar um avanço na qualidade de áudio e imagem, fornece ao 

telespectador possibilidades de pausar determinado programa, voltar a programação para 

assistir eventos de dias anteriores, assistir tevê pelo celular ou tablet e até realizar compras 

enquanto assiste o conteúdo televisivo. Porém, essas características estão bem mais 
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relacionadas a uma relação do telespectador com o aparelho do que com a própria produção 

televisiva. 

 Entretanto, ao agregar, também, o uso da Internet à sua plataforma a televisão digital 

não obriga, mas facilita a participação do telespectador com o que está sendo transmitido. No 

Brasil são poucos os programas que permitem essa cultura da participação. Essa realidade tem 

aumentado após o surgimento das redes sociais, mesmo assim ainda não é uma característica 

comum entre todas as grandes emissoras de televisão. 

 Há, também, quem não faça distinções entre os conceitos de interatividade e interação. 

Primo (2011, p.13) prefere se apoiar na teoria de que tanto um ícone na interface quanto uma 

janela de comentários em um blog são formas de interação. Para o autor o que se faz 

necessário é diferenciá-las qualitativamente. Este estudo, especificamente, extrai um pouco de 

cada conceito e vê a interatividade, com computador ou outros meios eletrônicos, como uma 

das vertentes da interação. Isto é, nos baseamos na ideia de que a interação significa “ação 

entre” e, consequentemente, uma relação entre dois indivíduos ou objetos. Como forma de 

compreender melhor os tipos de interação existentes é utilizado neste trabalho o conceito de 

Jenkins em relação à palavra interatividade, que sempre aparecerá relacionada à interação 

entre o indivíduo e o dispositivo eletrônico, como já foi explicado no exemplo da televisão 

digital. 

 Com a revolução midiática cada vez mais em ascensão o perfil do consumidor também 

deve passar por transformações. A primeira mudança se refere ao termo utilizado para 

designar o indivíduo consumidor de mídia que promove a interação. Antes chamados de 

espectadores ou receptores, hoje, o termo que se populariza é o “usuário”. Para Primo (2011, 

p.12) a denominação não é correta, pois usuário tem uma conotação de obediência a alguém 

hierarquicamente superior que coloca um pacote à disposição para o uso. O termo adotado por 

ele e utilizado no decorrer deste estudo é o interagente, uma tradução livre da palavra inglesa 

interactant, que dá a ideia de participante da interação. 

 Embora este trabalho se apoie em conceitos definidos por Alex Primo e suas 

classificações em relação às interações é importante, também, conhecer as estruturas das 

interações avaliadas por Thompson (2008). Ele as divide em três categorias para que seja 

possível explicar o tão abrangente campo da interação. A primeira forma de interação citada 

na obra “A mídia e a modernidade” é a interação face a face, em que os participantes 

partilham o mesmo espaço físico e temporal e, por isso, tem também um caráter dialógico, já 

que o receptor pode responder imediatamente o produtor, e este também se torna receptor das 

mensagens que lhe é endereçada. 
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 Outro tipo de interação classificado por Thompson é a interação mediada, em quem 

são incluídas formas de interação tais como cartas, conversas telefônicas, mensagens de texto 

e outras relações em que os indivíduos estejam fora do contexto de proximidade física. Esse 

tipo de interação, que depende de um meio para alcançar seu papel, priva os participantes de 

deixas simbólicas associadas à presença física, tais como gestos, expressões faciais ou 

entonações.   

 O terceiro tipo de classificação abordado pelo autor é o que ganha mais enfoque neste 

trabalho, já que trata das interações proporcionadas pelos grandes meios de comunicação de 

massa, categoria na qual a televisão – um dos objetos de estudo do projeto- está inserida. A 

categoria é denominada por Thompson (2008) como quase-interação mediada, que 

corresponde a uma relação de caráter monológico em que a produção é realizada visando 

atingir um grande número de receptores potenciais. 

 

Contudo, há dois aspectos-chave em que as quase-interações mediadas se 

diferenciam dos outros dois tipos. Em primeiro lugar, os participantes de uma 

interação face a face ou de uma interação mediada são orientados para outros 

específicos, para quem eles produzem ações, afirmações, etc.; mas no caso da quase-

interação mediada, as formas simbólicas são produzidas para um número indefinido 

de receptores potenciais. Em segundo lugar, enquanto a interação face a face e a 

interação mediada são dialógicas, a quase-interação mediada é monológica, isto é, o 

fluxo da comunicação é predominantemente de sentido único. O leitor de um livro, 

por exemplo, é principalmente o receptor de uma forma simbólica cujo remetente 

não exige (e geralmente não recebe) uma resposta direta e imediata (THOMPSON, 

2008, p.79). 

 

 O termo quase-interação proposto pelo autor dá a ideia da ausência de um elemento 

para que se chegue a interação em sua totalidade.  Com o alcance da era da convergência, 

atualmente, talvez os grandes meios de comunicação de massa, responsáveis pela quase-

interação, possam ter ganhado novos recursos para tentar transformar o fluxo da 

comunicação, até então considerado de sentido único.  

 Os três tipos de interação colocados por Thompson, embora descritos com perfeição, 

podem restringir as formas de comunicação proporcionadas pela evolução tecnológica. Há de 

se perceber que o imediatismo está cada vez mais latente em uma sociedade que vive a 

revolução digital, estimulando que se faça existente uma tendência de que os tradicionais 

veículos de comunicação encontrem a forma ideal para que se estabeleça o contato entre 

produtor e receptor, ou melhor, permitir um intercâmbio de informações entre polos 

interagentes. Quando se fala em indivíduos interagentes significa expor um suposto novo 

padrão nas comunicações de massa. A linearidade do sistema emissor-receptor é substituída, 
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neste caso, pela dinamicidade do processo, que passa a ter espectadores ativos a partir desse 

tipo de configuração. 

 Mas, contrapondo às ideias já postas de que toda comunicação precisar ser interativa, 

Cannito (2010, p.18-19) discorda dessa imposição da interação como uma forma de evolução 

da mídia. Segundo o autor, “o conceito de interatividade é geralmente tratado como algo bom 

por definição, algo que se opõe ao autoritarismo do emissor não interativo. Esse é um debate 

moralista e primário”. 

 Atento a essa nova configuração das inter-relações sociais por meio dos dispositivos 

eletrônicos, que muitas vezes utiliza dos termos “interação” e “interatividade” para alavancar 

o marketing de um produto de comunicação, o autor Alex Primo em “Interação mediada por 

computador” (2011, p.57) se assemelha a Thompson na busca de encontrar respostas para as 

inquietações acerca das interações mediadas. O autor, embora tenha como ponto de partida a 

interação interpessoal, aborda a temática das interações no período de expansão da 

informática. Para melhor entender o processo de interações nos meios massivos, Primo (2011, 

p.57) propõe dois tipos de interação, porém, o que diverge dos modelos propostos por 

Thompson é que no interior desses dois tipos interativos podem haver distinções causadas por 

características particulares e intensidades de cada produto ou meio, ou seja, não se configura 

um padrão homogêneo para cada tipo de interação. 

O primeiro grande grupo citado por ele é o da interação mútua. A priori, esse tipo de 

interação é baseado na troca ou reciprocidade, isto é, através do diálogo que a comunicação 

vai se definindo, o que exclui a necessidade de um tema já predeterminado para que haja o 

intercâmbio de informações. 

 

A palavra “mútua” foi escolhida para salientar as modificações recíprocas dos 

interagentes durante o processo. Ao interagirem, um modifica o outro. Cada 

comportamento na interação é construído em virtude das ações anteriores. A 

construção do relacionamento, no entanto, não pode jamais ser prevista. Por 

conseguinte, o relacionamento construído entre eles também influencia o 

comportamento de ambos. Dessa forma, justifica-se a escolha do termo “mútua”, 

visando salientar o enlace dos interagentes e o tríplice impacto simultâneo que cada 

ação oferece: ao interagente, ao outro e ao relacionamento (PRIMO, 2011, p.57). 

 

 Consequentemente a interação mútua é a que mais se aproxima das relações 

interpessoais, embora possam ser mediadas por um equipamento eletrônico. No caso da 

informática, há algumas formas de interação em evidência que podem ser consideradas na 
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categoria de mutualidade como uma conversa por e-mail ou pelos chats7. As redes sociais, 

apesar de ser um novo elemento para os estudos da interação, também permitem a interação 

mútua entre os agentes intercomunicadores. É importante perceber que essa troca de 

informações não se prende a conceitos tradicionais de “emissor” ou “receptor”. 

A outra classificação determinada por Primo é das interações reativas, que tem sentido 

semelhante ao de interatividade proposto por Jenkins (2009, p.189). Nas interações reativas o 

produtor é o responsável por delimitar as ações do outro indivíduo interagente que, por sua 

vez, não pode usar da criatividade e nem mudar os rumos do discurso. A interação, neste caso, 

pode ser bidirecional, mas não implica na prática de um diálogo entre dois polos e sim na 

conjectura de “ação-reação” já predeterminada para acontecer. 

 

Enquanto as interações mútuas se desenvolvem em virtude da negociação relacional 

durante o processo, as interações reativas dependem da previsibilidade e da 

automatização nas trocas. Se um ato foge daquilo que era esperado previamente, ele 

pode ser ignorado e recusado no processo ou até mesmo acabar com a situação 

interativa, por se constituir um erro incontornável. Uma interação reativa pode 

repetir-se infinitamente numa mesma troca: sempre os mesmo outputs para os 

mesmos inputs. E tal troca pode até ser testada antes mesmo da interação ocorrer, 

isto é, todos os botões e menus de um software podem ter seu funcionamento aferido 

pelo próprio programa de autoria que o gera antes de ser usado pelos consumidores 

(PRIMO, 2011, p.150).  

 

 De acordo com a percepção sobre a interação reativa entende-se que esse é um tipo de 

interação bem comum nos meios informáticos e que atingem também os grandes meios de 

comunicação de massa. Na maioria das vezes a interação ocorre entre homem e máquina, 

como no caso dos sites e videogames, onde os conteúdos já foram determinados pela 

produção e a participação do interagente apenas o direcionaria para um novo tipo de conteúdo 

ou ação. Outro tipo de interação reativa são as enquetes, cada vez mais comum em um meio 

tradicional como a televisão, que condicionam o espectador a escolher respostas A ou B para 

determinado tipo de questionamento. Desta forma o conteúdo depende da cultura da 

participação, embora demarque os espaços interativos de cada programa. 

 Esses mais variados conceitos de interação vistos neste trabalho retratam a sua 

importância para o processo de comunicação. Atento a isso, os grandes meios massivos 

buscam novas formas de interagir com a audiência, indo em direção contrária ao conceito de 

quase-interação mediada, já abordado anteriormente. A seguir essa temática das interações 

                                                           
7 Termo em inglês utilizado para designar aplicações de conversação em tempo real por dispositivos eletrônicos. 

Essa definição engloba salas de bate-papo ou programas famosos de conversação instantânea como IRC ou 

MSN. 
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são abordadas dentro do contexto da televisão no Brasil, um dos objetos de estudo deste 

trabalho, até que se chegue nas relações com as transmissões esportivas nesse meio de 

comunicação. 

 

4.2 Contexto da televisão interativa no Brasil 

 

 Muito se fala em interação ou interatividade na televisão. A chegada do sinal digital e 

as novas possibilidades oferecidas por essa nova tevê aumentam ainda mais a vontade de 

interagir e participar da programação por meio do tradicional espectador. A evolução de 

aparelhos ligados à informática, que também vive grande expansão desde o início do século, 

também oferece à televisão novas maneiras de se comunicar. Neste caso, é claramente 

observada uma convergência de conteúdos entre dois meios distintos. Mas será que o termo 

interação não viveu períodos de evidência no século passado? Afinal, conforme Pierre Levy 

(1999, p.79), o espectador nunca é totalmente passivo ao receber uma informação e é comum 

que ele interaja ao receber informações televisivas, seja desligando o aparelho, mudando de 

canal ou debatendo o conteúdo exposto com um grupo de amigos. Essas formas de interação, 

portanto, poderiam ser acrescidas de participações diretas da audiência, que a partir disso 

ganharia bem mais identificação com determinada programação. 

 Esse modelo de interação proposto acima já chegou a ser executado pela tevê 

brasileira. Ao longo dos anos muitas formas de interação foram testadas pelas emissoras do 

país, como afirmam Natário e Wajnman (2006, p.9) ao relatarem um quadro apresentado por 

Silvio Santos ainda nos anos 60 chamado “Justiça dos Homens”. O quadro apresentava um 

caso e a plateia tinha que fazer seu julgamento. Logo, os programas de auditório passaram a 

explorar essa característica de interação, mas há de se considerar que a origem desse tipo de 

programação, assim como as transmissões esportivas citadas no início, receberam grandes 

influências do rádio, que foi o primeiro meio a explorar o recurso da plateia, principalmente 

em musicais e programas humorísticos. Mas esse tipo de interação não abrangia, ainda, 

totalmente a audiência do programa, ficando restrito a um pequeno grupo de pessoas que 

podiam acompanhá-lo na plateia. Os recursos para abrir espaços ao telespectador também 

eram escassos e contribuíam para a limitação do intercâmbio dialógico característico das 

interações mediadas e face a face propostas por Thompson. 

 Na década de 1990 pôde-se assistir no Brasil o primeiro exemplo de interação 

reativa na televisão. A Rede Globo criou o Programa “Você Decide”, em que era exibida uma 

história fictícia e o público tinha que escolher entre dois desfechos já predeterminados pela 
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emissora. A participação ocorria através de ligações telefônicas gratuitas e ocorreu num 

momento em que a telefonia se expandia pelo país, abrindo assim espaço para outras formas 

de interação pela tevê. 

 

Programas como o Você Decide, da Rede Globo, apresentaram aos espectadores, a 

partir do início dos anos 90, uma possibilidade de reação ao programa assistido. 

Outros programas conduzem pesquisas de opinião instantâneas no decorrer da 

transmissão ao vivo. A partir de uma matéria exibida, por exemplo, questiona-se o 

espectador sobre a reportagem que ele acabou de ver. Mas quão interativas são essas 

iniciativas? O espectador deve ligar para um número telefônico divulgado e votar 

em uma das alternativas oferecidas (normalmente 2 ou 3 opções). Não há como 

defender outras vias, nem apresentar uma argumentação. Sendo assim, o espectador 

só pode “reagir” à pergunta do programa (desde que dentro das regras impostas) 

(PRIMO, 2011, p.25-26). 

 

 A ideia de interferência direta no conteúdo de uma programação causa ao 

telespectador a impressão de que está no comando de um jogo, como afirma Cannito (2010, 

p.144). Mesmo tendo o poder de criação e a livre expressão barrados o sucesso desse tipo de 

programa mostra o desejo que a sociedade tem de interagir com os meios de comunicação 

massivos. 

 Porém, Bucci (apud PRIMO, 2011, p.26) faz uma crítica a esse modelo de interação 

pregado pela televisão a partir desta época. Ele argumenta que o termo TV interativa só existe 

para seduzir o consumidor, isto é, uma mera estratégia para arrecadar mais. De acordo com 

esta concepção o telespectador é iludido com uma forma de reatividade propagada pelas 

emissoras brasileiras.  Com o passar dos anos, entretanto, esse estilo de interação não se 

consolidou em todos os tipos de programação televisiva, mas vez ou outra aparecia sendo 

“vendido” por algum canal como a forma mais democrática de se fazer televisão, onde o 

público tinha certo poder de decidir o rumo do programa.  

 A Rede Globo ainda experimentou o modelo interativo no programa “Linha Direta”, 

no qual as pessoas ligavam passando pistas sobre casos de crimes reais, que eram 

reconstituídos por atores da emissora e a produção do programa tinha o trabalho de averiguar 

a veracidade dos gatos passados pelo telespectador. Ainda através de ligações telefônicas o 

SBT promoveu o programa infantil chamado “TV Pow”, em que as crianças gritavam “Pow” 

no bocal do telefone para disparar um comando à distância; Outro entretenimento de muito 

sucesso foi produzido pela MTV, intitulado de “Garganta e Torcicolo”. O programa era um 

jogo de vídeo game onde o telespectador poderia participar através do teclado do telefone que, 

neste caso, substituía o joystick do videogame. Esse exemplo de interação até que ampliava o 

leque de opções para o telespectador, no entanto, não se pode considerá-lo como um modelo 
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de interação mútua, já que os movimentos possíveis para os personagens do jogo já estavam 

predeterminados pela produção do programa. 

 A importação de formatos estrangeiros também ajudou a trazer essa nova característica 

ao Brasil. No que diz respeito à interação por meio de enquetes, por exemplo, os reality shows 

importados pelas emissoras brasileiras são exemplos interessantes de participação popular 

moldado pelos meios de comunicação. O Big Brother Brasil, que talvez seja o de maior 

sucesso, perdura há mais de uma década no cenário televisivo explorando uma espécie de 

democracia na TV; No entanto esse estilo baseado em enquetes, como já foi visto, não dá total 

liberdade ao telespectador, pois o prende a duas ou três opções já elaboradas pela produção do 

programa.  

Mas, foi mesmo a convergência de mídias que trouxe o tema da interação e 

interatividade à tona na tevê brasileira. Hoje, praticamente todas as emissoras do país já 

estenderam seus conteúdos para além da telinha e modificaram as formas de se comunicarem 

com o consumidor, efeito gerado pelo surgimento da Web 2.0. 

 

O termo Web 2.0 designa uma segunda geração de comunidades e serviços baseados 

na plataforma web, como wikis e redes sociais. A principal característica da web 2.0 

é o que se chama “inteligência coletiva”, que se define pela utilização de uma 

linguagem de programação simples, modular e aberta ao usuário, de modo que ele 

possa utilizar o programa, modifica-lo conforme sua necessidade, retirando ou 

incorporando elementos. Essa intervenção individual dá-se em rede, gerando 

resultados maiores do que a soma de todas as partes e permitindo a solução de 

problemas complexos (CANNITO, 2010, p.157). 

 

As redes sociais, citadas acima, promoveram a abertura de um novo mercado na 

comunicação mundial. Elas colaboram com o fluxo multidirecional da comunicação e 

permitem a troca de informações de maneira instantânea, criando assim a ideia de inteligência 

coletiva. Essa expressão cunhada por Pierre Lévy é citada por Jenkins como um 

compartilhamento do conhecimento. “Nenhum de nós pode saber de tudo; cada um de nós 

sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos 

nossas habilidades” (JENKINS, 2009, p.30). 

 Atualmente é possível perceber um tipo de rede social para cada segmento, isto é, 

existem redes voltadas para a fotografia, compartilhamento de vídeos, conversas, debates, etc. 

Neste estudo o foco será duas redes sociais de grande sucesso no Brasil, o Twitter8 e o 

                                                           
8 Rede social que tem a finalidade de promover a interação aos usuários através de mensagens sobre o que está 

acontecendo ou sobre o que ele está pensando.  Baseia-se em mensagens curtas, de até 140 caracteres, e tem sua 

versão também para celular. 
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Facebook9, pois como o objeto de estudo do trabalho é a televisão brasileira, essas duas 

ferramentas aparecem como os principais canais de comunicação entre emissor e receptor. 

 Embora já seja possível notar a participação da audiência por meios das redes sociais 

em programas da tevê brasileira, principalmente voltados para o entretenimento, esse contato 

ainda é feito de forma tímida, principalmente na tevê aberta. Em um momento que muito se 

fala em democratização da comunicação muitas emissoras restringem o poder de participação 

do público mesmo tendo um canal de interação eficiente como aliado. 

 Mas o leitor deste trabalho deve se perguntar: o que interação tem a ver com esporte? 

E rede social com transmissão esportiva, qual a relação? Questionamentos como esses são 

tratados a seguir, buscando na história casos de interação e interatividade no contexto das 

transmissões esportivas no Brasil, aliás, esse tipo de programação costuma estimular opiniões 

dos espectadores, que com a nova roupagem da televisão brasileira, podem ter a oportunidade 

de tornarem-se interagentes. Entretanto, o que se vê nas transmissões esportivas pela tevê 

aberta atualmente são casos raros de interação. Por conseguinte, este trabalho aborda com 

cuidado como está a relação entre fãs de esportes e emissoras de televisão e faz uma 

comparação entre as emissoras mais tradicionais do país com um dos casos de exceção de 

interação nas transmissões esportivas, a TV Esporte Interativo. 

 A seguir dar-se-á a oportunidade de verificar em exemplos práticos o processo de 

interação e interatividade na televisão brasileira na era da convergência midiática. Para objeto 

de análise foram escolhidas as transmissões esportivas por terem grande apelo popular e 

causarem impactos importantes nessa nova configuração da televisão no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Rede social com mais de 1 bilhão de usuários ativos. Promove a interação por meio de compartilhamento de 

imagens, textos ou vídeos. 
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5 ENTRA EM CAMPO A TV ESPORTE INTERATIVO 

 

 Como o próprio nome já se encarrega de mostrar a TV Esporte Interativo é um canal 

de televisão aberta do Brasil que explora bastantes recursos como a interatividade e a 

participação definidas por Jenkins (2009, p.29). Mas por que esse termo “interatividade” é tão 

explorado na emissora? Como a tevê faz para dialogar com o seu público?  Quais são as 

principais características desse canal? Ao longo deste capítulo questionamentos como os que 

foram citados acima são respondidos. Porém é necessário que, inicialmente, se faça um 

registro histórico sobre a emissora, pois é importante verificar as influências sofridas desde o 

seu início de atuação e também entender como se deu a sua inserção no mercado televisivo 

brasileiro, principalmente na área relacionada aos esportes onde emissoras, já consagradas, 

dominam esse tipo de programação 

 

5.1 História 

 

 A TV Esporte Interativo surgiu em um momento privilegiado na história da televisão 

brasileira. Criada já no século XXI, período da revolução digital, a intenção da Esporte 

Interativo era de ser uma programação independente dentro da grade de outras emissoras do 

país. Em 2004, por exemplo, houve a primeira transmissão da até então produtora do grupo 

Top Sports, como afirma Teixeira (2008, p.6). As transmissões eram de jogos do Campeonato 

Inglês e Liga dos Campeões da Europa e foram realizadas dentro da programação da RedeTV. 

Mas o sucesso do novo tipo de programação esportiva foi tanto que logo no primeiro ano, a 

tradicional TV Bandeirantes também se interessou em reproduzir os conteúdos da Esporte 

Interativo, surgindo então, a partir daí, um novo fenômeno de transmissão esportiva na 

televisão aberta.  

Já durante esses primeiros passos, alternando entre RedeTV e Bandeirantes, as 

transmissões produzidas pela TV Esporte Interativo chamavam a atenção devido ao poder de 

participação do público. Na época, as interações entre a audiência e os produtores das 

transmissões eram estimuladas por meio de SMS
10

. Esse tipo de interação passou a conquistar 

cada vez mais novos telespectadores e, por consequência, anunciantes que buscavam por 

                                                           
10

 Sigla da Língua Inglesa para “Short Message Service”, que significa serviço de mensagens curtas. É bastante 

usada pelas operadores de telefonia celular, que consiste no envio de mensagens instantâneas de até 140 

caracteres de um aparelho para outro. 



46 

 

mídias capazes de demonstrar o sucesso de sua campanha, “diferencial que apenas a 

interatividade do Esporte Interativo oferecia nos ramos da TV” (CHIMENTI et. al, 2009, p.1).   

  A entrada no mercado televisivo do Brasil exigia dos novos produtores de transmissão 

algo que fosse acrescentado ao estilo clássico já conhecido no país, afinal não deveria fazer 

sentido para o telespectador deixar de acompanhar uma transmissão já habitual na tevê para 

outra recém-chegada sem que fosse oferecida nenhuma novidade. A aposta em campeonatos 

europeus e na interação podem ser vistas como um marco para o crescimento do grupo até a 

chegada da emissora.  Os desafios desse rápido crescimento, no entanto, logo apareceram. O 

sucesso dos campeonatos europeus através das transmissões da Esporte Interativo reativaram 

esse produto aqui no Brasil. Anteriormente já exibido por TV Cultura, Record e Bandeirantes, 

o futebol do “velho continente” voltou a ser febre no “país do futebol”. Essa grande audiência 

resultou no aumento da concorrência para ter os direitos de transmissão e, como a Esporte 

Interativo ainda engatinhava na televisão brasileira e, inclusive, dependia das emissoras 

tradicionais, saiu com um passo atrás nessa disputa. 

 Mas como o mercado televisivo brasileiro estava em expansão surgiu a oportunidade, 

através das antenas parabólicas, da criação do primeiro canal de esportes na tevê aberta. Isto 

é, com o complexo sistema de concessões para sinais de televisão em VHF e UHF no país, a 

Esporte Interativo encontrou nas antenas parabólicas uma forma de levar programação 

exclusivamente esportiva para todo o Brasil. Segundo pesquisa do Datafolha, publicada em 

Teixeira (2008, p.8), esse tipo de recepção de tevê aberta já era presente em 14 milhões de 

lares espalhados pelo país no ano de 2005. Com isso, no ano de 2007, a nova emissora entrava 

no ar na televisão brasileira, dando aos usuários de antenas parabólicas mais uma opção de 

entretenimento e jornalismo esportivo ao mesmo tempo. Além da necessidade de chegar ao 

mercado televisivo já mostrando o seu diferencial, outro fator que pode ter servido de 

estímulo para a Esporte Interativo incentivar ainda mais a interação do público com a 

programação da emissora é o fato de ter iniciado com presença apenas em satélites Banda C, 

isto é,  em antenas parabólicas. Como não tinha nenhum medidor de audiência nesse tipo de 

antena, uma das soluções foi chamar o público para dentro de sua transmissão, despertando 

assim o interesse de patrocinadores. 

 

A resposta estava no marketing de resultado já estabelecido anteriormente. 

Com os resultados da interatividade era possível mostrar aos potenciais 

anunciantes que havia pessoas dando atenção a programação, o que poderia 

significar que a propaganda poderia ser realmente vista por aquelas pessoas. 

Com esse modelo, o Esporte Interativo conseguia sair do modelo agência-
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instituto de pesquisa, e entrava em contato direto com os potenciais 

anunciantes da programação (CHIMENTI et al, 2009, p.5). 

 

Desta forma, a primeira emissora de televisão aberta no país com conteúdo 

exclusivamente esportivo conseguiu aos poucos atrair tanto os telespectadores quanto os 

anunciantes. Para o torcedor surgiu uma oportunidade, até então, desconhecida de poder 

participar do conteúdo de uma programação; já para o patrocinador foi criada uma nova 

medição de audiência, mais voltada para a participação do público em geral, onde a partir 

disso poderiam ser obtidos dados sobre o tipo de espectador, realizando assim um marketing 

direcionado ao tipo de público do novo canal. Com o sinal aberto para milhões de brasileiros, 

a TV Esporte Interativo buscou preencher uma lacuna ainda aberta na televisão brasileira e 

aos poucos conseguiu conquistar um público aficionado por esportes que não tinha acesso a 

canais como Espn ou Sportv. No entanto, a emissora não teve vida fácil no seu início devido a 

maioria dos direitos de transmissão dos principais eventos esportivos já pertencerem às outras 

emissoras de televisão aberta. 

Em “Jornalismo Esportivo”, Coelho (2009, p.66) faz uma crítica aos contratos de 

direitos de transmissão que muitas vezes acabam privando as demais emissoras de fazerem o 

autêntico jornalismo esportivo. Isto é, as TV’s que não podem comprar determinado 

campeonato ficam privadas de fazer uma melhor cobertura sobre ele, ficando dependente das 

poucas imagens que são liberadas pela emissora credenciada. Fatores como esse poderiam ter 

paralisado o crescimento da nova emissora do país, mas outras alternativas para cativar o 

público foram encontradas, como investimento nos esportes olímpicos e na caracterização do 

seu estilo de transmissão, que trouxe ao Brasil uma nova linguagem e deu ao torcedor uma 

nova opção de acompanhar um evento esportivo. 

A caracterização do estilo deve ser uma marca de cada veículo, conforme Barbeiro & 

Rangel (2006, p.55). Na TV Esporte Interativo é observado desde o seu início, ainda na grade 

de programação outras emissoras, uma narrativa voltada para a interação, sendo que na época 

o meio mais utilizado para esse fim eram as mensagens de texto por celular. Com a expansão 

da emissora chegando a todo o Brasil e tendo como aliado o crescimento da Internet, foi 

possível, ainda com mais constância, a participação dos telespectadores. Mas não é só isso 

que determina um padrão à emissora, pois outros fatores podem ter ajudado a fidelizar um 

novo tipo de espectador de programações esportivas na nova emissora. Os recursos de 

linguagem, por exemplo, são adotados pela Esporte Interativo desde a sua criação, ou seja, é 
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possível observar uma aproximação com o torcedor também através da linguagem mais livre e 

usual no cotidiano esportivo. 

E também como afirma Chimenti et. al (2009, p.7), “a visão da empresa não se 

restringe apenas a ser um canal de TV aberta, a empresa se define como um grupo de mídia-

plataforma e tem o objetivo de ser a maior conexão entre aficionados por esporte no  Brasil.” 

Isso quer dizer que, com a evolução tecnológica, a Esporte Interativo amplia seu leque de 

possibilidades de levar um conteúdo esportivo de maneira diferente aos espectadores. Hoje, é 

possível assistir as transmissões esportivas da emissora através de tablets, smartphones e 

computadores, se tornando assim uma inovação para essa comunidade de aficionados por 

esporte que ganham em aproximação com o conteúdo e com a possibilidade da mobilidade, 

tendo acesso à programação no momento que quiser. 

 

O que diferencia esses usuários dos telespectadores comuns é o tipo de programação 

à qual desejam assistir. Eles esperam ter, por meio de guias simples que permitam 

trocar rapidamente de canal, vídeos e podcasts sob demanda, interatividade, 

personalização e a possibilidade de pausar, recomeçar, pular para a frente ou para 

trás durante os programas (como fazem com seus tocadores de mp3)  (CANNITO, 

2010, p.107). 

 

 Para Cannito (2010), esse novo modo de assistir televisão, baseado na mobilidade e 

portabilidade, cria também novos tipos de espectadores que têm, a partir disso, acesso 

facilitado a programação televisiva e a recursos interativos. Portanto, a TV Esporte Interativo 

passou também a construir um elo de ligação entre a emissora e esse novo público, isto é, a 

televisão tem buscado métodos de se beneficiar com essa nova realidade de recepção, 

utilizando estratégias de aproximação com a audiência que podem variar entre interatividade, 

humor, promoções, entre outros. Hoje presente, também, em algumas capitais em canais UHF 

e VHF através das concessões de emissoras afiliadas, a Esporte Interativo expandiu o seu 

alcance e tem o desafio de manter seu estilo característico e conseguir novos integrantes para 

a sua comunidade de aficionados por esporte. Apesar de ser o único canal especializado em 

esportes da tevê aberta, a emissora também está presente na grade de canais da maioria das 

TV’s por assinatura do país, enfrentando assim uma grande concorrência de emissoras já 

tradicionais nessa área como ESPN, Fox Sports, Bandsports ou Sportv. 

 Para aprofundar um pouco mais sobre o estilo da TV Esporte Interativo e, 

principalmente seu impacto na televisão aberta brasileira, já que foi a primeira do ramo de 

esportes nesse mercado, é necessário acompanhar seus conteúdos e extrair elementos que 

podem ajudar a criar a identidade da emissora. Diante do exposto, a seguir tentar-se-á permitir 
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ao leitor à análise das transmissões esportivas da emissora e comparar com o que os autores 

falam sobre o novo mercado televisivo para que se conheçam quais as diferenças entre as 

coberturas esportivas já tradicionais e as mais recentes, proporcionadas pela nova emissora. 

 

5.2 Análise das transmissões da TV Esporte Interativo 

 

 O estilo de transmissão da TV Esporte Interativo é inovador em relação às demais 

emissoras de televisão aberta do país. Com características baseadas na proximidade com o 

público, através da interação e da própria linguagem falada na tevê, os personagens desse 

novo tipo de transmissão transformam um evento esportivo em uma programação leve e bem-

humorada, mas sem deixar de emocionar o torcedor. Para Brinati (2005, p.49), o estilo 

clássico de transmissão é historicamente rígido e estático, isto é, o esporte não é tratado pela 

televisão como uma forma de entretenimento. Segundo o autor, é isso que faz muitos 

espectadores preferirem acompanhar uma transmissão esportiva pelo rádio.  

 

Para alguns, a televisão é muito parada, estática. Preferem o rádio, que tem uma 

narração muito mais dinâmica e mais rápida. A televisão parte do pressuposto de 

que todo mundo está vendo o que acontece em campo e, por isso, não tem como 

mentir sobre uma situação de jogo em que os atletas estejam atuando de forma lenta 

e a partida esteja ruim (BRINATI, 2005, p.49).  

 

O diferencial da TV Esporte Interativo talvez esteja justamente nessas situações em 

que o atleta não seja o principal foco para prender a atenção do telespectador. Na nova 

emissora é função da equipe de transmissão buscar meios de conseguir fixar a audiência 

mesmo em esportes menos movimentados, fazendo com que a própria transmissão seja uma 

espécie de espetáculo. Essa característica da descontração na transmissão é bem mais presente 

no rádio do que na televisão brasileira. Há, entretanto, o caso já citado de Silvio Luiz, que por 

ter surgido no rádio, leva até hoje em suas participações na televisão a forma bem-humorada 

de se contar uma história. Guerra (2006, p.124) afirma que em situações que o jogo estava 

morno, “Silvio já deu receita de bolo, passou a falar dos prédios vizinhos aos estádios ou 

acusou que seu celular estava tocando e, muitas vezes, o atendeu”. Toda essa irreverência e 

bom-humor é seguida à risca pela TV Esporte Interativo, que transforma o inusitado em uma 

atração para a cobertura esportiva. 

 Além de impor uma linguagem semelhante à radiofônica, como o uso de bordões e 

curiosidades que não envolvem a partida em si, outra característica da emissora é o diálogo 

com o público, que pode acontecer tanto em momentos em que o jogo esteja morno, como no 
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próprio decorrer do evento esportivo, fazendo, desta forma, que os torcedores passem a ser 

também comentaristas em alguns momentos. Geralmente os diálogos nas transmissões atuais 

acontecem por meio das redes sociais, ferramenta bastante explorada pelo canal durante as 

coberturas. Para verificar a ocorrência do uso desses elementos citados, a análise do trabalho, 

que também pode ser acessada na sessão de anexos através de material gravado em DVD, é 

baseada na observação de três coberturas de eventos esportivos diferentes que aconteceram no 

primeiro semestre de 2013. Primeiramente é analisada a final da Copa do Nordeste, 

competição que os direitos de transmissão pertencem à emissora, disputada entre Campinense 

e ASA de Arapiraca. Após isso, são detalhados os elementos observados no clássico entre 

Brasil e Argentina pelo Campeonato Mundial de Handebol, cujas imagens são fornecidas pela 

Federação Internacional de Handebol. Para encerrar a análise são mostradas as características 

vistas no Bellator 95, evento de MMA transmitido pela Esporte Interativo. 

 Na final da Copa do Nordeste pôde ser observado durante a transmissão da TV 

Esporte Interativo o que Schinner chama de “grande show da TV” proporcionado pelo 

surgimento da computação gráfica, isto é, o espetáculo é complementado pelas dezenas de 

câmeras e microfones espalhados pelo estádio que captavam a todo o momento o som da 

torcida para que o espectador sinta o clima do estádio e, também, as movimentações no banco 

de reserva, como os gritos dos treinadores que acabaram tornando-se elementos de 

entretenimento na cobertura. 

 

Tratando-se de linguagem de vídeo, a grande revolução aconteceu a partir do 

advento da computação gráfica, que ilustrou as transmissões de forma decisiva e 

organizada. E, nas grandes decisões dos campeonatos, tomadas aéreas com câmeras 

colocadas em helicópteros e dirigíveis conseguiam captar imagens impressionantes. 

Os locutores também passaram a ser mostrados em todos os jogos, e as cabines 

transformaram-se em pequenos estúdios (SCHINNER, 2004, p.125). 

 

 O processo descrito pela citação acima, não é exclusividade da TV Esporte Interativo, 

aliás, o que se vê na tevê aberta é que o show de imagens depende muito mais do poder 

econômico de cada emissora do que da criatividade de seus produtores. Entretanto, a Esporte 

Interativo soube aliar bem os recursos tecnológicos dos equipamentos com a forma bem 

humorada de se tratar futebol. Em determinada situação durante o jogo os componentes da 

transmissão passam a tratar as imagens do jogo em tom de comédia e a comentar as 

orientações gritadas pelos treinadores na beira do campo. 

A transmissão da final da Copa do Nordeste, um dos eventos mais divulgados da 

emissora no ano - por ser a dona dos direitos de transmissão - teve André Henning na 
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narração. O narrador é um dos símbolos do estilo da transmissora e esteve acompanhado dos 

comentaristas Vitor Sergio Rodrigues e Ricardo Rocha. O primeiro é outro grande “astro” do 

entretenimento elaborado pela Esporte Interativo; já o segundo se enquadra na categoria dos 

ex-jogadores que se tornaram comentaristas, observadas em todas as emissoras clássicas da 

televisão aberta. Na reportagem Alexandre Gimenes e Monique Danello ficaram responsáveis 

de passar as informações extras ao telespectador. A curiosidade é que a participação dos 

repórteres no canal exclusivamente esportivo é bem maior que em emissoras como Globo, 

Bandeirantes ou Record. Logo nos primeiros minutos de transmissão o comentarista Vitor 

Sergio Rodrigues convida o espectador a participar pelo Twitter. Nas participações os 

espectadores deveriam escrever a hashtag #ONordestemerece ao final da suas mensagens. 

Com isso a emissora pretende integrar uma comunidade de apaixonados por esporte na rede 

social, fazendo-os interagir entre si e com a própria emissora. Além da chamada do 

comentarista os editores de imagem da transmissão põem na tela a mensagem para convidar o 

telespectador, como pode ser observada na Figura 04. 

 

 

   

 

 No decorrer do jogo quinze mensagens dos torcedores foram lidas. Na maioria delas 

ocorreu o feedback da equipe de transmissão com o público. Este tipo de dialogo se enquadra 

na já citada classificação de Alex Primo como interação mútua, que é “um processo 

emergente, isto é, ela vai sendo definida durante o processo” (apud VASCONCELOS, 2011, 

p.3).  Portanto, a interação mútua pode ser considerada como uma marca da emissora para se 

adequar ao tipo de público que assiste esportes, afinal, geralmente os torcedores gostam de 

opinar sobre a formação tática ou a escalação do seu time e essa abertura de espaço dá a ele 

certa importância para o conteúdo da transmissão. Em se tratando de conteúdo foram 

Fonte: Esporte Interativo Plus. Acesso em 10 ago. 2013 

Figura 04 - Mensagem na tela convidando o telespectador a 

interagir através do Twitter. 
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verificadas participações dos mais diferentes tipos, desde brincadeiras com a equipe, 

provações contra um dos times, informações extras sobre as histórias dos clubes, opinião 

sobre a atuação do árbitro e elogios à cobertura. Há também aqueles torcedores que preferem 

apenas ter seu nome citado durante a transmissão, característica bem comum nas emissoras 

radiofônicas, onde os famosos “alôs” são distribuídos durante as transmissões. A Esporte 

Interativo, durante a cobertura da final da Copa do Nordeste, conseguiu reunir todas essas 

manifestações de torcedores, característica pouco presente na televisão brasileira. 

 Outra curiosidade é que as interações podem desencadear outras discussões que 

teoricamente não têm relação com o futebol. Um dos exemplos ocorre quando uma torcedora 

envia a mensagem pelo Twitter afirmando que está tão nervosa que está roendo todas as 

unhas. O assunto acabou se tornado discussão entre a equipe de transmissão, cada um dando 

sua opinião de como se comportar quando está nervoso, até que a repórter Monique Danello 

deu a dica final: “pega um negocinho pra comer, um biscoitinho, mas a unha é brincadeira, 

em?” e ainda conclui afirmando que é muito nervosa, mas sua unha é “bonitona”. Esse tipo de 

discussão sobre assuntos diversos ajuda o torcedor a quebrar o clima de tensão da partida ou a 

convidar novos telespectadores para a transmissão. É o que confirma a participação de um 

torcedor, que envia a mensagem dizendo que está assistindo o jogo com sua namorada e que 

ela gosta muito das transmissões porque a equipe da TV Esporte Interativo é muito engraçada. 

Com o bom-humor característico André Henning responde: “E a gente faz coisa engraçada 

aqui?” e Vitor Sergio complementa: “Não, a gente só faz coisa séria”. 

 Situações como a exposta acima criam um clima de irreverência habitual dos estádios, 

aliás, o esporte deve ser para a maioria das pessoas um motivo de diversão. Sendo assim, a 

Esporte Interativo rompe com as TV’s tradicionais que geralmente promovem transmissões 

enfadonhas em jogos ou esportes sem muito apelo, enquanto que na nova emissora a emoção 

e o entretenimento não deve depender da partida e sim, serem marcas da transmissão. Um 

exemplo disso é a ácida ironia com a reclamação do treinador do ASA de Arapiraca, Leandro 

Campos, com a sua equipe. Em determinado momento do jogo, ele proferiu alguns palavrões 

direcionados aos jogadores e o comentarista Vitor Sergio Rodrigues prontamente perguntou 

ao repórter Alexandre Gimenes: “O Leandro Campos está com carta na mão? Está a todo o 

tempo gritando baralho, baralho... Ele deve estar jogando cartas por aí”. Claro que baralho 

não era a palavra repetida diversas vezes pelo treinador, mas a ironia do comentarista fez com 

que todos da transmissão caíssem na gargalhada e entrassem na brincadeira. 

Outro recurso muito bem utilizado para promover o entretenimento em uma 

transmissão esportiva são as imagens. Como a final da Copa do Nordeste era uma das 
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principais transmissões da emissora na primeira metade do ano esse recurso foi bastante 

explorado, principalmente para mostrar imagens da arquibancada que mostrassem o lado 

descontraído do futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esporte Interativo Plus. Acesso em 10 ago. 2013 

Fonte: Esporte Interativo Plus. Acesso em 10 ago. 2013 

Figura 05 – Criança se diverte nos braços de um homem com 

situações que estão ocorrendo na arquibancada. 

Figura 06 – Mulher mostra o orgulho pelo seu time e pelo 

estado. 
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 As três imagens acima mostram manifestações de torcedores durante o jogo, dando a 

ideia de um ambiente descontraído e familiar. Na Figura 05, por exemplo, a criança se diverte 

nos braços de um homem com situações que estão ocorrendo na arquibancada, passando o 

sentido de que os estádios é um ambiente com diversão para todos. Na Figura 06, a mulher 

mostra o orgulho pelo seu time e pelo estado, estando mais relacionada à paixão pelo esporte, 

com isso, a emissora quis passar o lado da emoção presente nas arquibancadas. Já a Figura 07 

mostra o lado pitoresco, assim como já analisados nas transmissões internacionais, que é 

proporcionados por personagens de bom-humor encontrados pelo estádio. Na ocasião o 

homem equilibra a bola da Liga dos Campeões da Europa na cabeça e, com bom-humor, o 

narrador André Henning complementa que o torcedor vai assistir a Liga dos Campeões pela 

TV Esporte Interativo. 

 Características como humor, irreverência, emoção e participação formaram a 

identidade da TV Esporte Interativo na Copa do Nordeste de 2013. Mas será que o futebol é o 

único esporte onde esses elementos ganham destaque? Para saber disso foram analisadas, 

também, a transmissão do Campeonato Mundial de Handebol, esporte ainda pouco assistido 

no país, mas que tem uma fiel comunidade de aficionados. Os fãs do handebol, portanto, 

utilizaram a transmissão da TV Esporte Interativo para mostrar seus conhecimentos sobre o 

esporte e também se divertir com os momentos de irreverência. O jogo que é detalhado nesta 

análise foi disputado entre Brasil e Argentina, clássico sulamericano, e que teve as imagens 

geradas pela televisão espanhola, anfitriã do Campeonato Mundial. Como narrador e âncora a 

TV Esporte Interativo teve Luís Felipe Freitas, auxiliado por Jaime Torres nos comentários. O 

narrador usou bastante as técnicas de entonação para dar mais vibração ao torcedor, 

principalmente nos gols do Brasil. Ele também funcionou como um “mestre de cerimônias”, 

termo usado por Carlos Fernando Schinner para designar os narradores mais carismáticos. 

Fonte: Esporte Interativo Plus. Acesso em 10 ago. 2013 

Figura 07 – Homem equilibra a bola da Liga dos 

Campeões da Europa na cabeça. 
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Para o autor esse é o estilo utilizado por emissoras que tem uma linha editorial mais livre, que 

pode ser observado nas transmissões da TV Esporte Interativo. 

 

O estilo livre depende exclusivamente do carisma e das possibilidades do 

profissional do microfone, e pode ser ouvido nas emissoras de rádio e em TVs 

abertas. Por características próprias, este narrador costuma ser ousado, irreverente, 

criativo e sedutor nas palavras, além de possuir um arsenal ilimitado de bordões. O 

narrador carismático é uma espécie de mestre-de-cerimônias (MC) e usa sempre a 

emoção extremada e vibrante para atrair seu público. Em geral, por todas as 

qualidades e defeitos, este locutor tem um altíssimo grau de simpatia (aceitação), 

mas também um considerável grau de rejeição por parte do ouvinte. Não há meio-

termo. A emoção é o fator principal do evento que está sendo transmitido. Este 

narrador capitaliza audiência e garante bons anunciantes à sua emissora. É um 

animador de estádios. Já o estilo orientado segue os padrões estipulados pelo 

formato da emissora, que define uma linha de transmissão em que todos os locutores 

costumam seguir a mesma cartilha. É mais usado por emissoras que têm uma linha 

editorial mais conservadora e pela maioria dos canais esportivos por assinatura. A 

narração orientada é mais discreta e a emoção é parte natural do evento que está 

sendo transmitido. Tem como fórmula o sistema DDD, ou seja, deve ser descritiva, 

discreta, porém dinâmica, dentro das possibilidades que o evento oferece. As 

principais características são a técnica, a ponderação, a assertividade, junto com a 

emoção contextual, nada além disso (SCHINNER, 2004, p.194). 

 

 E foram a emoção e a irreverência que mereceram destaques na cobertura da TV 

Esporte Interativo no clássico entre Brasil e Argentina. O próprio narrador soltava frases de 

provocação a todo o momento contra os argentinos. Em um dos momentos o narrador falou 

que o jogador brasileiro “desceu a lenha” no argentino, e o comentarista completou: “mas é 

contra a Argentina, a gente gosta!”. Já em outra situação a torcida argentina cantava no 

ginásio e o narrador esbravejou: “corta o som, corta o som! Vai ficar escutando argentino que 

nada, aqui é Brasil...”, até que o som que vinha dos microfones do ginásio foi mesmo cortado 

pela produção da transmissão. Nos lances mais difíceis que resultaram em gols do Brasil, Luís 

Felipe Freitas gritava gol de forma prolongada como se estivesse narrando um jogo de 

futebol, por exemplo. Já nos lances de gol argentino o tom de decepção aparecia na 

transmissão. Schinner (2004, p.54) afirma que o ufanismo nas transmissões esportivas vem 

desde a era do rádio através de Geraldo José de Almeida e é seguido por muitos narradores da 

televisão aberta do país. 

 Outra característica levada do rádio para a televisão e presente constantemente nas 

coberturas esportivas da TV Esporte Interativo são os usos dos bordões. Muitos desses 

bordões criados pelos meios de comunicação são usados constantemente pelas praças 

esportivas do país. Durante a transmissão, expressões como “simbora Brasil!”, “desceu a 

lenha, desceu a machadada!”, “Ai papai, ai papai!” e “um abraço, Argentina!” foram  

repetidas diversas vezes. 
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Na TV, os bordões ocupam o papel de despertar o imaginário do telespectador, de 

fantasiar o espetáculo. Então, quanto mais bordões, mais criatividade, imaginação 

estaremos exigindo do telespectador, e quem sabe, satisfazendo essa necessidade 

que o público possui de fantasiar a realidade (BRINATI, 2005, p.88). 

 

Brinati ainda cita que é importante o narrador “falar a língua” do torcedor, isto é, com 

o uso de bordões o locutor conquista carisma junto ao público e cria uma relação íntima com 

o torcedor. Essa relação na TV Esporte Interativo ganha ainda mais proximidade devido aos 

recursos de interação também utilizados pela emissora. Assim como verificada na transmissão 

do futebol a interação mútua esteve presente durante todo o jogo de handebol. O narrador 

ficava responsável por ler os comentários dos torcedores através do Twitter.  A participação 

foi estimulada pela emissora desde o primeiro minuto do jogo, tanto pela chamada do 

narrador, quanto pela geração de caracteres, que apareceu constantemente na telinha do 

torcedor, como pode ser vista na Figura 08. 

 

 

 

 

 Com muitas participações através da rede social, a intimidade entre narrador e 

torcedor passou a fazer parte da transmissão. Como exemplo, em uma das interações ao longo 

do jogo, o torcedor envia a mensagem dizendo que está “assistindo o jogo com a galera e 

assando aquela carne”, e Luís Felipe Freitas logo respondeu: “mau passada, em amigo?”. A 

culinária, nesse caso, não fazia parte do contexto esportivo, mas o diálogo serviu para quebrar 

a ideia de distância entre espectadores e os personagens da televisão. Em outra participação a 

espectadora questiona o ufanismo utilizado pela emissora: “transmissão brasileira, totalmente 

contra a Argentina!” e o narrador justifica: “mas é claro, aqui é Brasil!”. Esse caso representa 

a democrática forma de participação do torcedor pelas redes sociais, não cabendo à emissora 

realizar uma triagem do que é publicado e, como forma de agradar a todo o tipo de público, as 

Fonte: Esporte Interativo Plus. Acesso em 11 ago. 2013 

Figura 08 - Caracteres que aparecem na tela da TV para 

estimular a interação. 
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mensagens de apoio ou de críticas acabam sendo mostradas durante as transmissões da 

emissora. 

Já o outro evento selecionado para a análise foi o Bellator 95, evento de MMA que 

também teve imagens geradas pela própria organização do evento nos Estados Unidos, o que 

pode tirar um pouco a criatividade da emissora, que teve na equipe de transmissão apenas a 

presença do narrador Luiz Prota e do comentarista Eduardo Ferreira, especializado em 

combates de artes marciais. Em relação aos outros dois eventos analisados, o Bellator 95 teve 

um diferencial em termos de participação. Desta vez os telespectadores puderam opinar sobre 

o evento através da página de MMA do Esporte Interativo no Facebook, como mostra a 

Figura 09, que ilustra a chamada para a interação exibida na tela antes do início de cada 

combate. 

 

 

 

 Os processos de interações aconteciam geralmente nos intervalos de um round para o 

outro ou no término de cada luta. O narrador constantemente chamava o telespectador para 

dentro da transmissão, realizando até uma espécie de enquete antes de cada luta onde o 

público poderia opinar sobre quem seriam os vencedores da noite. Essa “definição” para os 

momentos de interação com o público pode ser explicada devido as características do esporte 

que, diferente dos demais, não tem um tempo certo para acabar. Logo, ao estar lendo uma 

mensagem durante a transmissão, o narrador poderia perder um nocaute durante a luta, por 

exemplo. No que se refere à linguagem a transmissão do MMA na Esporte Interativo seguiu a 

linha descontraída da emissora. Embora fosse perceptível a utilização de muitos termos 

técnicos das artes marciais, grande parte em inglês, os integrantes da transmissão também 

falaram a língua do povo, isto é, usaram gírias e expressões comuns ao povo brasileiro. Como 

Figura 09 - Chamada para a interação exibida na tela antes do 

início de cada combate. 

Fonte: Esporte Interativo Plus. Acesso em 12 ago. 2013 
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exemplo disso, algumas palavras da linguagem coloquial como “cipoada” e “marretada” 

puderam ser presenciadas durante a cobertura das quatro lutas do evento. Outro exemplo que 

chamou a atenção foi quando um dos lutadores chutou o órgão genital do adversário e o 

narrador ironicamente retratou o golpe: “Ih, acertou a caixa de câmbio, em?”. Já em outro 

momento, um dos lutadores tinha o rosto sangrando e Luiz Prota usou mais uma vez do 

sarcasmo para descrever a situação: “Já tem groselha descendo no rosto do lutador...”. Esse 

tipo de irreverência observada pode ser consequência do próprio diálogo com o fã do esporte, 

que busca se divertir com esses momentos inusitados proporcionados pela transmissão. 

 Todos os exemplos citados acima fazem parte de um novo e diferente estilo de 

transmissão esportiva na tevê aberta, o que não quer dizer que a Esporte Interativo inventou 

os bordões, a irreverência ou a interação durante uma cobertura de esportes, mas sim que ela 

utiliza esses recursos como parte de uma linha editorial que visa falar a língua do torcedor e 

aproximá-lo cada vez mais ao meio de comunicação, mostrando que sua opinião tem 

importância ou mesmo que brincar durante uma transmissão não faz mal algum ao espetáculo 

esportivo. Pelo contrário, pode criar um clima maior de esportividade entre os telespectadores 

ou como Alex Primo prefere chamar, os “interagentes”. 

 Não se sabe ainda até quando a TV Esporte Interativo vai continuar tendo esse 

diferencial e se ele será visto como referencial no país, mas o que se pode perceber analisando 

cada transmissão é que o modelo tem dado certo e que a emissora, mesmo com pouco tempo 

de atuação, já abriu muitas portas para o torcedor e de um jeito leve pode ter conquistado até 

mesmo quem não gosta de esportes.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Assim como a alegria e a irreverência, a paixão pelos esportes faz parte da identidade 

do povo brasileiro. Durante as transmissões de competições esportivas boa parte do país se 

une em frente à televisão para acompanhar o sucesso de atletas e se emocionar com cenas 

captadas pelas lentes das mais modernas câmeras de alta definição. Esse espetáculo televisivo 

mostrado atualmente exige grandes sensos de organização por parte das emissoras que ao 

longo dos últimos anos criaram seus padrões de transmissões esportivas de acordo com os 

profissionais vigentes e também do público que costumava a apreciar esse tipo de 

programação. 

 Mas, como já foi visto anteriormente, o espetáculo nem sempre foi dotado de tantos 

recursos como atualmente, aliás, as primeiras emissoras de rádio no Brasil já promoviam o 

espetáculo esportivo só que de maneira diferente da que se vê hoje na maioria das 

transmissões esportivas pela televisão. No rádio os profissionais buscavam falar a língua do 

povo e, acima de tudo, emocionar seus espectadores, deixando um legado que foi transportado 

para as emissoras de televisão pioneiras no país, que também não dispunham de tantos 

recursos como na atualidade, e foi assim que muitos profissionais conseguiram carreiras de 

sucesso nos dois grandes meios de comunicação de massa. Mas viu-se também nesse trabalho 

que faltava algo para complementar as transmissões na televisão brasileira pois não fazia 

sentido copiar o modelo de transmissão do rádio para um meio que abria tantas 

possibilidades. 

 Daí surgiu a escola de transmissão esportiva da televisão brasileira com um ritmo mais 

cadenciado, uma supervalorização da imagem e dos profissionais. No entanto apesar dessas 

características distintas o formato de transmissão entre televisão e rádio no Brasil sempre 

cultivaram aspectos semelhantes. Atualmente as principais emissoras que seguem essa escola 

de transmissão são Bandeirantes, Globo e Record, que consagraram profissionais da narração 

como Luciano do Valle, Silvio Luiz e Galvão Bueno ou, ainda, comentaristas como Arnaldo 

Cezar Coelho, Casagrande, Neto, Reginaldo Leme, entre tantos outros. 

 Nesse estilo de transmissão predomina a descrição de cada lance da competição 

esportiva, o que pode ser considerado ultrapassado para os recursos que a televisão oferece ao 

torcedor, isto é, não faz sentido descrever um lance que a própria imagem está mostrando ao 

telespectador. Embora não seja o mais adequado para o meio é esse tipo de transmissão 

esportiva que sempre fez sucesso no país e acostumou os milhões de brasileiros que 
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acompanham esportes, conseguindo levar credibilidade, carisma e até mesmo emoção aos que 

optam assistir eventos esportivos pela televisão. 

 Com a evolução tecnológica surgiram novos recursos que poderiam ser implantados 

durante as transmissões esportivas mas, talvez, devido ao rígido padrão já implantado durante 

décadas as emissoras tradicionais do país preferiram continuar com o mesmo estilo de 

transmitir os principais eventos esportivos à população brasileira. 

 Contrapondo a isto a TV Esporte Interativo surgiu no Brasil com a implantação de 

novos aspectos para atrair o torcedor. A emissora, que surgiu como programação 

independente dentro da RedeTV, teve sua oportunidade de estrear na televisão aberta 

brasileira a partir do ano de 2007, momento em que o mundo já começava a experimentar 

uma revolução digital. Como novas características a emissora levou aos telespectadores uma 

nova linguagem, bem mais coloquial e a possibilidade de diálogos entre o público e os 

profissionais que fazem as coberturas esportivas. 

 Dois fatores podem explicar o posicionamento inicial da Esporte Interativo que, ao 

entrar na grade de emissoras presentes nas antenas parabólicas, tornou-se a primeira emissora 

de tevê aberta a ter conteúdo exclusivamente esportivo. Um desses fatores é a ausência de 

medidores de audiência nesse tipo de antena, levando a emissora a criar estratégias de 

aproximação com o torcedor para consequentemente angariar novos anunciantes. Outro 

motivo da emissora ter trazido ao país novas características para a transmissão foi a 

necessidade de conquistar um novo público para a emissora diferenciando-se dos demais 

canais. Assim a TV Esporte Interativo iniciou em 2004, quando ainda fazia parte da 

programação de outras emissoras, uma abertura de canal de diálogo com o torcedor através de 

mensagens de texto por aparelhos celulares. Segundo Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista  

da emissora que concedeu entrevista para a complementação deste trabalho, a interação já faz 

parte do DNA do canal e a convergência midiática junto a expansão da internet deram um 

apoio ainda maior para a realização desses processos interativos. A linguagem mais leve, 

também uma característica em destaque na emissora, torna as transmissões da emissora bem 

mais próxima ao seu público. Como já verificado na análise os profissionais da emissora 

utilizam bordões, piadas e imagens aparentemente fora do contexto esportivo para descontrair 

o púbico, fazendo do conteúdo uma mistura entre entretenimento e o jornalismo esportivo. 

 Não se pode dizer, entretanto, que a emissora deixa de lado a competição esportiva 

para fazer piada, mas sim que sua chegada ao mercado televisivo brasileiro veio mostrar que 

há espaço para o bom-humor dentro das programações esportivas. Embora mexa com o 

sentimento do público o esporte é, também, motivo de diversão para a população, que com a 
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abertura desse novo canal poderá conciliar os momentos de diversão e de emoção 

proporcionados por qualquer modalidade de esportes. Verificou-se também que, no quesito 

emoção, a nova emissora de tevê aberta não hesita em explorar os mais variados sentimentos 

do torcedor. Tanto através do grito de gol prolongado, verificado desde o início da era do 

rádio, como na insatisfação clara de um arremesso errado, os profissionais da Esporte 

Interativo buscam explorar esses recurso que julgam fundamental para uma cobertura 

esportiva. 

 É importante ressaltar que não se quer dizer que a TV Esporte Interativo rompeu com 

todas as características do estilo de transmissão clássico do país, pois como foi visto, muitas 

delas são herdadas desde o rádio e utilizadas também por grandes protagonistas da 

programação esportiva do país como Galvão Bueno, muitas vezes criticado por exagerar na  

emoção, ou até Silvio Luiz, que ficou marcado pelo bordão e irreverência. 

 No entanto a primeira emissora especializada exclusivamente em esportes da televisão 

aberta brasileira foi a responsável em unir todas essas características e ainda acrescentar 

novidades para as transmissões na tevê brasileira. Criada num momento de convergência 

midiática a emissora soube aproveitar bem os recursos em seu favor, criando tanto formas de 

diálogo, através das já citadas redes sociais, como também formas interativas de se 

acompanhar esportes, como celular, tablet e até mesmo pela televisão digital. Nesse cenário o 

espectador, além de ganhar mais proximidade com a programação devido aos recursos de 

linguagem e de imagens utilizados, ainda tem o poder de determinar o conteúdo que quer 

assistir em cada momento, fazendo jus ao conceito de interatividade já explanado. 

 Nesse final de trabalho a pergunta que pode surgir é se foi encontrada uma resposta 

para a problematização da pesquisa. Mas para responder isso é necessário dizer que esse 

estudo não se propõe a apontar qual emissora transmite melhor o conteúdo esportivo, até 

porque seria um debate minucioso, que além da análise de conteúdo exigira um estudo de 

recepção para avaliar o posicionamento do espectador em questão. A hipótese levantada na 

problemática da pesquisa era a configuração de um novo padrão de transmissão esportiva no 

Brasil elaborado TV Esporte Interativo em relação às demais emissoras que transmitem 

esporte na tevê aberta e, sob esse aspecto, pode-se dizer que através da análise do conteúdo 

houve uma comprovação de elementos que configuram, sim, um padrão diferenciado nessa 

emissora que, como foi visto, explora bem mais o bom-humor, a irreverência, a criatividade e 

a participação dos espectadores que as outras emissoras já citadas. 

 Desta forma cabe ao telespectador escolher como prefere acompanhar seus esportes 

favoritos, optando por um ou outro através da identificação das características presentes no 
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padrão proposto por uma emissora ou outra. O que se pode dizer em relação a isso é que a TV 

Esporte Interativo soube conquistar um público que ao acompanhar esportes nessa nova 

emissora poderá passar a exigir das demais algumas características diferentes da que se vê 

hoje. Um exemplo claro disso são os campeonatos europeus, resgatados com sucesso pela TV 

Esporte Interativo que, rapidamente, foi comprada pelas emissoras tradicionais que não 

queriam perder espaço na disputa por audiência. 

 Por outro lado cabe a TV Esporte Interativo continuar divertindo, emocionando e 

ouvindo o torcedor. Assim a primeira emissora de televisão aberta especializada em esportes 

pode conseguir atrair cada vez mais novos espectadores e propagar pelo Brasil um novo 

conceito sobre a forma de se transmitir esportes.  
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ANEXO A: entrevista realizada com Fábio Medeiros, diretor de jornalismo da TV Esporte 

Interativo. 

 

A TV Esporte Interativo trouxe ao Brasil um estilo diferente de se transmitir esportes, 

baseado na interação e irreverência. Houve algum parâmetro ou estudo para que esse 

estilo de transmissão fosse implantado no Brasil? 

A gente tem algumas referências de algumas coisas que são feitas lá fora. Nos Estados Unidos 

o esporte era feito de uma maneira mais animada, digamos assim, de uma maneira mais pra 

cima do que era feita no Brasil. Mas a própria tevê aberta nos 80 chegou a ter na Bandeirantes 

uma linha editorial mais pra cima, mais emocionante e, então, a gente viu essa oportunidade 

de trazer para  a televisão aberta brasileira uma nova roupagem já adaptada às redes sociais e 

à linguagem da galera mais jovem.  

 

Existe alguma orientação para que os narradores, comentaristas e repórteres da 

emissora busquem sempre falar a “língua do povo”? 

Sem dúvida nenhuma! A gente até já trocou de narradores por não conseguirem se adaptar a 

isso. A gente propõe uma diretriz que é justamente falar a “língua do povo”, jogar a emoção 

que é como as pessoas gostam de seguir as narrações. Tem até a minoria que acaba nos 

criticando porque “subimos o tom” demais, mas na média as pessoas se interessam mais por 

esse tipo de narração. E, com isso, a gente acaba criando não só uma narração mais 

emocionante, mas também uma narração que é mais próxima, que tem uma relação maior 

com os telespectadores. 

 

Em termos de imagem é importante mostrar fatos inusitados que aconteçam no local do 

evento esportivo? 

O principal sempre é o jogo, é claro! O desafio que os profissionais têm a cada transmissão é 

deixar aquele jogo interessante. Por mais que os times em campo não estejam tão bem, 

sempre existem artifícios ou notícias que ajudam a dar atratividade para o jogo. As coisas que 

acontecem ao redor também são legais, são sempre maneiras de entretenimento e eu acho que 

se for para trazer alguma relação com o torcedor é muito importante porque leva o clima do 

jogo para as pessoas que acompanham a transmissão. Trazer esses detalhes faz uma grande 

diferença, mas não se pode fugir do assunto principal que é o jogo. 
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Então o uso desses elementos inusitados tem mesmo como objetivo aproximar o 

espectador da transmissão? 

As pessoas que estão em casa querem se divertir e a concorrência que o esporte tem na 

televisão é grande. Então se você não levar entretenimento às pessoas através do esporte elas 

vão procurar em outro canal e, aí, vão mudar para um canal de música, vão mudar para uma 

novela... Você tem que fazer com que aquele momento em que elas estão assistindo o seu 

canal seja um momento completo, que leve emoção, divertimento e informação, tendo um 

diferencial para que não mudem de canal. 

 

O surgimento da TV Esporte Interativo em um momento de evolução da informática, 

com o auge das redes sociais por exemplo, facilitou a interação com o público? 

Não tenha dúvida. As redes sociais nos achou antes de acharmos elas. Assim que a gente 

lançou o canal, em 2007, a maior rede social no Brasil era o Orkut, e foi criada uma 

comunidade do Esporte Interativo que rapidamente se tornou a maior comunidade de canais 

de esportes do Brasil. Então a gente percebeu que tinha uma demanda alta e, até pela 

linguagem que a emissora tinha, acabou atraindo esse público e isso fez com que a gente 

saísse na frente. Nós fomos a primeira emissora a utilizar o Facebook como uma ferramenta 

de comunicação e, hoje, somos a maior do Brasil no Facebook. Só tem uma emissora de tevê 

maior que a Esporte Interativo no mundo que é a Espn Internacional e a gente deve 

ultrapassá-los em breve. Essas coisas mostram a referência que é a emissora, pois quase todos 

que nos seguem no Facebook assistem a Esporte Interativo. Fizemos uma pesquisa e setenta 

por cento dos que estão lá confirmaram que acompanham a emissora. Então, há uma relação 

muito grande entre o que vai para o ar e o que está na rede social. 

 

Com quais tipos de participação você mais se agrada, uma que possa divertir ou as que 

acrescentam alguma informação à transmissão? 

Não tem assim uma que eu mais gosto pois dependendo da situação uma pode ser melhor que 

a outra. Nós recebemos bons comentários com informações, algumas delas até que o 

comentarista ainda não sabe e muitas vezes a gente recebe coisas engraçadas. Agora com o 

Instagram da Esporte Interativo crescendo, estamos recebendo muitas fotos durante o jogo. 

Há pessoas que tiram foto da televisão, fazem cartazes e mandam pra gente, e esse tipo de 

participação está crescendo muito. Mas como já falei não há exatamente a que eu mais gosto. 
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Você acha que o esporte deve ser tratado sempre de forme leve e descontraída, isto é, 

sem o rigor de outras áreas jornalísticas? 

Sem dúvida nenhuma! O esporte é entretenimento, então ele deve ser tratado como um todo. 

Se tiver erros deve ser tratado com graça e quando há coisa séria tem que se falar sério, mas 

as pessoas acabam tratando o futebol e as táticas como se fosse uma matemática e na verdade 

não é... O esporte nasceu por um divertimento, virou uma competição, mas ainda continua 

sendo divertimento e é assim que deve ser tratado. 

 

E quanto ao uso da emoção nas coberturas de eventos esportivos, você acredita que 

emocionar é uma das funções dos personagens da transmissão? 

Isso aí tem que ser, sem dúvida nenhuma. Nós temos o André Henning que eu acho o maior 

narrador do Brasil hoje e ele faz isso como ninguém. Ele emociona tanto se pegar algum jogo 

da Seleção Brasileira de futebol como até mesmo de esportes não tão difundidos até então, 

como o handebol, que em nossa transmissão fez as pessoas se envolverem com o esporte. Isso 

tudo é atribuído à emoção. Se você colocar um jogo narrado de forma fria as pessoas vão 

tratar aquilo de uma forma fria. 

 

As transmissões da TV Esporte Interativo estão dentro do que você considera ideal para 

a televisão? 

Ideal ainda não está porque a gente vai ter sempre que melhorar alguma coisa, mas a gente 

tem uma linha e através disso pretendemos conquistar a credibilidade das pessoas e, para isso, 

estamos também sempre realizando pesquisas para saber o que as pessoas estão achando. 

Hoje nós temos narradores que são melhores que outros, é claro, mas a gente tem em André 

Henning e em Jorge Iggor, por exemplo, referências que a gente considera muito próximas do 

ideal. Estamos aprendendo e sempre buscando formar pessoas novas para entrar no time e 

continuar seguindo a linha que acreditamos, que é levar emoção, levar entretenimento e de 

agregar pessoas para interagir conosco. 
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ANEXO B: entrevista realizada por e-mail com Vitor Sergio Rodrigues, um dos principais 

comentaristas da TV Esporte Interativo. 

 

A TV Esporte Interativo trouxe ao Brasil um estilo diferente de se transmitir esportes, 

baseado na interação e irreverência. Houve algum parâmetro ou estudo para que esse 

estilo de transmissão fosse implantado no Brasil? 

Houve algumas pesquisas, mas o básico foi o sentimento da direção de que o público que está 

vendo esporte quer, acima de tudo, se entreter. A busca sempre foi por algo que tenha 

conteúdo mas que, ao mesmo tempo, divirta. 

 

Existe alguma orientação para que os narradores, comentaristas e repórteres da 

emissora busquem sempre falar a “língua do povo”? 

Não existe obrigação nenhuma. Há uma diretriz, mas há muita liberdade para quem está no ar. 

 

Em termos de imagem é importante mostrar fatos inusitados que aconteçam no local do 

evento esportivo? 

É importante desde que não vire mais importante do que o evento em si. Mostrando um jogo 

de futebol, por exemplo, o importante é o jogo. Mas destacar o absurdo de uma criança 

bebendo cerveja na arquibancada, como já fizemos em um jogo do Campeonato Alemão, tem 

seu espaço. 

 

O surgimento da TV Esporte Interativo em um momento de evolução da informática, 

como o auge das redes sociais, facilitou a interação com o público? 

O DNA do Esporte Interativo tem essa interação, desde antes de a internet estar propagada no 

Brasil. Desde a época de interatividade por SMS. A criação das chamadas mídias sociais 

potencializou isso. 

 

Com quais tipos de participação do telespectador você mais se agrada, uma que possa 

divertir ou as que acrescentam alguma informação à transmissão? 

As duas são desejadas. Procuro ler mensagens com os dois perfis. Cabe uma mais 

descontraída e cabe uma com mais conteúdo. Até porque alguns espectadores têm muita 

qualidade e acrescentam demais com comentários. 
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Você acha que o esporte deve ser tratado sempre de forme leve e descontraída, isto é, 

sem o rigor de outras áreas jornalísticas? 

Penso que a chave da questão é o equilíbrio. Tem espaço para as duas coisas, cada uma em 

sua hora. Os extremos são sempre ruim para mim. 

 

E quanto ao uso da emoção nas coberturas de eventos esportivos, você acredita que 

emocionar é uma das funções dos personagens da transmissão? 

Acho vital. E emoção não é transformar um evento ruim em uma coisa excepcional, pois, de 

novo, o espectador não é burro. Emoção é fazer quem está vendo se importar com aquilo. Seja 

a final da Liga dos Campeões seja a Segunda Divisão de um estadual.  

 

Há algum comentarista em que você se espelha? Se sim, conte um pouco sobre essa 

influência. 

Vários, como Washington Rodrigues, Mauro Beting, PVC, o Alex Escobar quando 

comentava no Sportv... A gente está sempre colhendo algo dos melhores para melhorar 

também. 

 

Como você vê a presença de ex-atletas como comentaristas na televisão? 

Não vejo nada contra. Há ex-atletas ótimos e há ex-atletas péssimos. O mesmo acontece com 

comentaristas que são jornalistas. A questão aí é ser bom ou ruim, não se tem a formação x ou 

y. 

 

As transmissões da TV Esporte Interativo estão dentro do que você considera ideal para 

a televisão? 

Acho que está bem perto do ideal. Exageramos em algumas coisas algumas vezes (algo 

normal porque fazemos algo fora do "padrão" que existe no Brasil), mas no geral acho muito 

bom pensando como espectador. 

 

Para finalizar de maneira descontraída, gostaria de saber se a transmissão de algum 

evento esportivo foi marcante pra você e também qual foi o momento mais engraçado 

que você já vivenciou durante uma transmissão. 

Muitos são marcantes como a primeira do Esporte Interativo, o primeiro jogo de Liga dos 

Campeões, o Super Bowl, comentar um jogo do Flamengo, o Barcelona x Santos do Mundial, 

participar do Pré-Olímpico feminino de basquete... E o mais engraçado, sem dúvida, foi 
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Nigéria x Zâmbia, quartas-de-final da Copa Africana de Nações de 2010, pois foi um jogo tão 

ruim, tão ruim, que eu e o André Henning não aguentamos e falamos isso na transmissão. Aí 

todo mundo começou a debater isso e o jogo só piorava e ainda foi para prorrogação e 

pênaltis. Foi engraçado demais e fez um baita sucesso dentro daquela realidade de que o 

espectador não é idiota. 

 

 

 


