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Resumo 
O presente artigo é de cunho analítico e tem como objetivo reconhecer as características 
inerentes ao telejornalismo esportivo enquanto campo específico do jornalismo 
televisivo, através da  análise textual do Globo Esporte (TV Globo) e do Bate-Bola com 
o Assinante (ESPN Brasil). Os programas de esporte estabelecem um pacto sobre o que 
se pode esperar do jornalismo desenvolvido nesse tipo de programa. É por meio da 
observação do pacto construído nos dois programas que pretendemos chegar às 
características do telejornalismo esportivo. 
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O jornalismo esportivo e sua relação com os gêneros televisivos 

Após a consolidação dos telejornais como tipo de programa padrão do 

jornalismo televisivo na década de sessenta, o país viveu um período de avanço 

tecnológico e abertura política que permitiu o surgimento de programas jornalísticos 

com formatos diferenciados. O Fantástico (Globo, 1973), o Abertura (TV Tupi, 1971), o 

Globo Repórter (Globo, 1973), o Globo Rural (Globo, 1980) são exemplos dos novos 

formatos utilizados a partir da década de setenta no Brasil. Essa foi a porta de entrada 

para o surgimento de programas esportivos na televisão, tendo como precursor o 

documentário Canal 100, que foi a primeira tentativa bem sucedida de trazer o esporte 

para uma linguagem audiovisual (Camargo, 1998). O surgimento do Esporte 

Espetacular (Globo, 1973) cristalizou o novo formato modificando as perspectivas do 

jornalismo televisivo. Com uma abordagem mais leve e informal, o telejornalismo 

esportivo foi configurando características próprias que o diferenciam de outros 

programas temáticos (programas jornalísticos que têm enfoque em apenas um tema, 

como economia, política, agricultura, música). 

Essa breve recuperação histórica visa mostrar como os programas esportivos 

foram se modificando ao longo do tempo de acordo com as inovações tecnológicas e 

com a própria concepção do telejornalismo. Das transmissões das partidas, o esporte 
                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 18 – Comunicação e Esporte, do V Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Mestre em Comunicação e Cultura contemporânea pela Faculdade de Comunicação – UFBa. Professora das 
disciplinas Teorias do Jornalismo e Comunicação e Esporte das Faculdades Jorge Amado (Salvador – Ba). E-mail: 
fernandamauriciodasilva@hotmail.com 
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passou a ocupar um espaço importante na programação televisiva em programas que 

vão desde boletins contendo informações simples sobre o universo esportivo, a mesas 

redondas com debate entre especialistas e atuantes do campo esportivo, além de 

programas exibidos diariamente para relatar os assuntos extra-campo. Essas 

modificações históricas nos programas esportivos foram consolidando formas 

específicas do fazer jornalístico e, também, das expectativas dos telespectadores com 

relação a esse tipo de programa estabelecendo limites que indicam o que é possível e o 

que não é. Se os telejornais possuem uma maior formalidade na apresentação das 

notícias (expressa no texto verbal dos apresentadores e repórteres, figurino, tom da voz, 

expressão facial, etc), os programas esportivos têm seus limites ampliados permitindo 

uma maior informalidade e o abuso de elementos criativos para abordar os assuntos. 

Essas variações dos limites que encerram os programas televisivos ocorrem em função 

do gênero (ou subgênero) televisivo em que eles se inserem. 

De acordo com Jesus-Martin Barbero (1995), os gêneros televisivos são uma 

estratégia de comunicabilidade entre o programa e o telespectador que promove a 

interação entre as duas partes. Nas palavras do autor, “o gênero não é só uma estratégia 

de produção, de escritura, é tanto ou mais de leitura. Enquanto as pessoas não 

encontram a chave do gênero, não entendem o que está se passando na história” 

(Barbero, 1995, p. 64). Segundo Barbero, o gênero televisivo se constitui numa 

“estratégia de leitura” na medida em que aciona uma série de competências culturais e 

cognitivas dos telespectadores para que eles percorram o caminho interpretativo 

sugerido pelos produtores. O reconhecimento do gênero televisivo se dá também por 

meio da familiaridade dos telespectadores com a televisão e as modificações efetuadas 

nos programas ao longo do tempo. Deste modo, o telespectador reconhece um 

telejornal, por exemplo, porque já viu algum e sabe que pode encontrar informações por 

meio de notícias. 

O gênero televisivo funciona de acordo com o discurso no qual está inserido. No 

caso de programas esportivos diários, o discurso que regula esse tipo de programa é o 

jornalístico, já que esses programas fazem referência a acontecimentos cotidianos 

através de uma abordagem que utiliza os elementos do jornalismo: lead, entrevistas, 

critérios de noticiabilidade, busca da objetividade, etc. Por se tratar de acontecimentos 

referentes a apenas um tema, os programas esportivos podem ser considerados como 

uma vertente do jornalismo temático. Assim, temos que os programas jornalísticos na 

televisão são um gênero televisivo (que divide espaço com outros gêneros, como ficção 
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seriada, publicidade, reality shows, etc) que se subdivide em subgêneros. Um deles é o 

jornalismo temático3, onde os programas esportivos estão inseridos. 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar as características que melhor se 

aplicam ao jornalismo esportivo através da análise textual de dois programas diários 

esportivos: o Globo Esporte (Globo) e o Bate-Bola com o Assinante (ESPN Brasil), 

exibidos no período de 1º a 15 de outubro de 2003. Apesar de pertencerem ao mesmo 

subgênero televisivo – o jornalismo temático –, o que indicaria uma formatação 

semelhante, já que os gêneros e subgêneros trazem os constrangimentos (limites) em 

que um programa pode atuar, os dois programas apresentam-se ao telespectador de 

maneira bastante diferente4. Assim, mesmo no interior do subgênero, os programas 

possuem uma identidade e certa liberdade para tratar os assuntos. Essa identidade do 

programa se deve ao modo como ele se constrói e se apresenta para a recepção fim de 

capturar um telespectador já pensado por ele. Os programas são diferentes entre si 

porque estabelecem relações diferentes com a audiência. Não estamos falando de uma 

audiência empírica, mas de uma estratégia textual que se impõe desde o momento da 

produção dos programas. Desde o momento de sua construção, os produtores já têm em 

mente que tipo de telespectador eles pretendem acionar, não em termos de fatores 

sociais, como raça, gênero sexual, etnia, idade, classe social, mas em termos de 

posicionamentos dos sujeitos de acordo com elementos como sensibilidade estética, 

graus de atenção, estratégias interpretativas, objetivos e desejos, experiências prévias de 

leitura e hábitos de audiência televisiva, preferências e preconceitos (Ellsworth, 2001). 

Esses posicionamentos dos sujeitos são chamados modos de endereçamento. Assim, 

cada programa possui um modo de endereçar-se para a audiência.  

Para Daniel Chandler (2003), a televisão codifica a realidade através de signos 

próprios (enquadramentos, cores, etc) que constituem as relações entre endereçador e 

endereçado. Assim, Chandler estabelece seis fatores constituintes dos modos de 

endereçamento: o contexto textual (ou seja, as convenções do gênero), o contexto social 

(a presença ou ausência do produtor do texto, a composição social da audiência e os 

fatores econômicos e sociais), os constrangimentos tecnológicos (as possibilidades da 

linguagem televisiva), direcionamento (interpelação direta do telespectador por parte do 

programa), formalidade (distância ou proximidade estabelecida entre o programa e o 

                                                 
3 Outros subgêneros dos programas jornalísticos são: telejornais, documentários e programas de entrevista. 
4 Em parte, essa diferenciação se dá por causa da situação comunicativa em que os programas estão inseridos: o 
Globo Esporte na TV aberta e o Bate-Bola com o Assinante na TV fechada. Ainda assim, dois programas de uma TV 
aberta não são semelhantes entre si, nem mesmo se estiverem presentes na mesma emissora. 
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telespectador por meio dos enquadramentos) e o ponto de vista narrativo (na primeira 

ou terceira pessoa, valorizando o caráter testemunhal dos repórteres). 

Para a análise dos modos de endereçamento dos programas jornalísticos na 

televisão, o grupo de pesquisa de Análise de Telejornais5, após a observação de diversos 

tipos de programas nacionais e internacionais, chegou-se a uma metodologia que 

contempla nove operadores6. Focaremos nossa atenção em um operador dos modos de 

endereçamento: o pacto  sobre o papel do jornalismo, já que é nosso objetivo conhecer 

as especificidades do jornalismo esportivo na televisão. O operador do pacto sobre o 

papel do jornalismo nos ajuda a pensar como os programas combinam uma série de 

elementos visando atender à expectativa do público quanto ao papel desempenhado pelo 

jornalismo no programa. Através desse pacto, os programas se diferenciam e atraem 

tipos específicos de telespectador. 

A relação entre programa e telespectador é regulada, com uma série de acordos 
tácitos, por um pacto sobre o papel do jornalismo. É esse pacto que dirá ao 
telespectador o que deve esperar ver no programa. Esse pacto, em boa medida, 
regula também a temática do programa e a organização das editorias dentro de 
um telejornal (GOMES et. al. , 2003, p. 16).  

 

De acordo com o pacto sobre o papel do jornalismo, os programas irão 

selecionar os assuntos que farão parte de seu elenco, bem como o modo como serão 

abordados: os recursos utilizados, os mediadores7 que devem ser envolvidos, o texto 

mais adequado etc. É de acordo com o pacto, portanto, que a notícia será construída em 

cada programa. Nos dois programas tomados para análise, Bate-Bola com o Assinante e 

Globo Esporte, este foi o operador que mais se destacou agregando os outros  

operadores. 

O entretenimento como pacto do jornalismo 

Transmitido nacionalmente, o Globo Esporte tem como base a transmissão de 

informações relacionadas às partidas esportivas. Por estar numa emissora que possui os 

direitos de transmissão (muitas vezes exclusiva) da maioria dos eventos esportivos - 

Campeonato Brasileiro de Futebol, Jogos Mundiais de Verão, Fórmula 1, entre outros -  

                                                 
5 Grupo de pesquisa ligado à linha de Análise de Produtos e Linguagens da Cultura Mediática do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas – UFBA. 
6 Os operadores foram mediadores, temática, pacto sobre o papel do jornalismo, contexto comunicativo, formatos de 
apresentação da notícia, recursos da linguagem televisiva, recursos a serviço do jornalismo, relação com as fontes de 
informação e texto verbal. 
7 É importante, aqui, salientar o papel do mediador. O mediador é o elo de ligação entre o telespectador e o mundo 
das notícias. São representados pelos apresentadores, comentaristas e repórteres. Na maior parte dos programas 
jornalísticos, o mediador é que dá a “cara” do programa, é a figura central, por isso, sua função é salutar na análise do 
Globo Esporte e Bate-Bola. 
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o Globo Esporte é privilegiado com relação aos programas das outras emissoras, pois 

pode mostrar os trechos dos eventos esportivos sem precisar pagar pelas imagens.  

O Globo Esporte possui três blocos de exibição. O primeiro consta das 

informações regionais (de cada estado), produzidas pelas afiliadas da Globo. Os dois 

últimos são compostos por informações nacionais que interessam aos brasileiros de todo 

o país. Apesar dessa estrutura, o Globo Esporte não se apresenta de forma segmentada, 

mas buscando alcançar todos os telespectadores através de um elemento comum: o 

entretenimento. Através de uma “linguagem mais solta e menos formal” (site do Globo 

Esporte, capturado em 19/07/04), o programa esportivo diário da Globo retoma o 

romance e a paixão dos primeiros anos do jornalismo esportivo (Coelho, 2003). 

Segundo Décio Lopes, um dos editores do programa, era preciso fazer com que “o 

Globo Esporte voltasse a ser divertido. O esporte estava passando por uma mudança que 

a televisão não tinha entendido. Nossa proposta era transformar um fato esportivo em 

um evento de entretenimento” (site oficial do Globo Esporte, capturado em 

19/07/2004). Assim, o Globo Esporte tem sido marcado por um enfoque esportivo que 

cultiva o espetáculo visando entreter (Camargo, 1998).  

O imbricamento entre jornalismo e entretenimento é caracterizado como uma 

tendência geral do telejornalismo (Marfuz, 1995). Entretanto, no Globo Esporte, 

elementos dramáticos, como a construção de personagens, uso de trilha sonora e 

enquadramentos para salientar a emoção das fontes participam do programa não como 

um recurso a ser utilizado, mas como o elemento de base daquilo a que o jornalismo se 

propõe para o telespectador. O papel do jornalismo nesse programa é oferecer ao 

telespectador informações leves e descontraídas. O site oficial do programa na internet 

esclarece que essa forma de tratamento do jornalismo, aproximando-o do 

entretenimento, tem como objetivo alcançar os variados tipos de telespectador, seja o 

aficionado por esporte, seja o desinteressado, e mantê-lo informado sobre os assuntos de 

maneira “agradável e divertida”.  

No Globo Esporte, o entretenimento se manifesta principalmente pelos recursos 

da linguagem televisiva através da “estetização e plasticidade do acontecimento a partir 

de jogos de imagem” (Borelli, 2002, p.15). Em muitos casos, o uso desses recursos não 

está relacionado ao melhor esclarecimento das notícias, mas em apenas torná-las mais 

agradáveis e fornecer um padrão estético mais apurado. O quadro “Galeria Globo 

Esporte” é um exemplo do uso das imagens como forma de tornar o programa mais 

agradável esteticamente. Enquanto um mediador se posiciona num cenário todo feito 
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por computação gráfica, ele explica a vida e a obra de pintores renomados e une o estilo 

do artista com um momento importante do universo esportivo. O resultado é um 

“quadro” feito pela equipe de arte do programa inserindo características do pintor numa 

imagem filmada de um evento esportivo.  

Outra forma de se utilizar os recursos da linguagem televisiva é 

complementando o sentido do texto. O cenário, feito por computação gráfica com 

imagens representativas de modalidades ou personalidades esportivas, se modifica para 

dizer ao telespectador qual assunto será abordado. O Globo Esporte cria selos especiais 

e vinhetas para eventos específicos como os jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, 

Copa América, Campeonato Brasileiro, Mundial de Vôlei de Praia. Quando são 

colocados esses selos, o telespectador já espera o assunto que será abordado. O uso 

desses recursos indica um endereçamento voltado para um público que espera uma alta 

qualidade da imagem, e que possui familiaridade com a linguagem televisiva. 

A estrutura narrativa adotada nas matérias e reportagens do programa denota o 

entretenimento assumido pelo jornalismo do programa ao aproximar a narrativa 

jornalística de pequenas histórias. Seguindo uma curva dramática8 (Marfuz, 1995), as 

matérias trazem sempre um enredo para dar encaminhamento ao assunto abordado. No 

período analisado, o time do Bahia estava ameaçado de cair para a segunda divisão do 

campeonato brasileiro. O repórter Sérgio Pinheiro usou a alegoria de um filme de 

suspense pelo qual o time estaria passando: “se a campanha do Bahia fosse um filme, 

certamente a história seria de suspense (...). Vigésimo segundo colocado, o tricolor está 

no limite da zona de rebaixamento, à frente apenas dos lanternas Fluminense e Grêmio. 

Apreensiva, a torcida já teme o pior” (7/10/03). Para completar o sentido, a matéria 

trouxe imagens do jogo em preto e branco, imagens do filme “Sexta-feira 13” e uma 

música de suspense ao fundo. No Globo Esporte, texto verbal e imagem são construídos 

um em função do outro: a boa imagem serve de “gancho” para a condução do texto 

verbal e do enredo da notícia. Assim, as notícias se aproximam mais de uma pequena 

história do que de uma matéria jornalística, apesar de conter os mesmos elementos 

(sonoras, offs, passagem). Além disso, as notícias são adornadas com recursos sonoros 

(músicas populares, efeitos sonoros e principalmente o som das torcidas) para conferir o 

efeito de leveza ou dramaticidade às matérias. 

                                                 
8 A curva dramática é composta por cinco momentos: exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 
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A própria postura dos mediadores revela o tom de descontração do programa, 

tendo em vista que, na maior parte das vezes, os apresentadores estão sorrindo para 

introduzir as notícias. Essa expressão facial só muda quando se trata de assuntos sérios, 

como a suspensão da atletista Maurren Higa Maggi por uso de substâncias proibidas 

(1º/10/03).   

Por meio dessas expressões faciais, entonação e gestos, os apresentadores9 

inserem seus comentários e opiniões, o que os colocam como intérpretes das notícias, 

tendo seus comentários verbais restritos a breves afirmações e adjetivos. Em alguns 

casos, o comentário visa esclarecer como está o quadro esportivo ou a situação dos 

times de futebol: “amanhã, o Vasco vai tentar acabar com a invencibilidade do Atlético 

Mineiro contra times cariocas nesse Brasileirão. Está difícil! E também vai ver se 

melhora um pouco o desempenho fora de casa, que não é nada animador” (Léo Batista, 

4/10/03). A possibilidade de fazer comentários é típica do jornalismo esportivo, já que o 

público espera uma avaliação por parte dos jornalistas especializados. 

Outro elemento fundamental para a consolidação do pacto do entretenimento no 

Globo Esporte é a criação de personagens que o programa faz de duas maneiras. A 

primeira é por meio dos recursos gráficos, como o Pitaco, o Gato Mestre10, que entram 

para emitir opinião de modo descontraído e descomprometido, e a raposa cruzeirense11, 

que entra apenas como ilustração, fazendo piadas e ironias sobre os times do 

campeonato. A outra forma de construção de personagens é por meio da personalização 

das fontes de informação. Quando se trata dos atletas, essa personalização acaba 

transformando-os em ídolos esportivos. Segundo Viviane Borelli, o jornalismo 

esportivo “cultua o herói, constrói uma grande atorização12 a partir dos maiores ícones 

do mundo esportivo” (Borelli, 2003, p. 3).  

Não é o desempenho durante a atividade esportiva que marca o interesse do 

Globo Esporte pelos atletas. Eles são transformados em ídolos na medida em que o 

programa mostra aspectos de sua vida pessoal e usa sua própria história para a condução 

das notícias. O atleta é humanizado pelo Globo Esporte através de sua história de vida, 

mágoas e desejos. O Globo Esporte fez uma reportagem sobre o nascimento do filho do 

jogador Lino (do time do Bahia) no momento em que estava acontecendo o jogo do 

                                                 
9 Os apresentadores principais do Globo Esporte são Mylena Ciribelli (na versão nacional) e Thiago Mastroianni (na 
versão regional). Entretanto, esses apresentadores podem ser substituídos por outros, como Léo batista, e Jorge Allan. 
10 Este personagem foi criado no período da Copa do Mundo de 2002 para emitir opinião sobre as seleções. 
11 Os times de futebol do Brasil possuem um animal símbolo. No caso do time do Cruzeiro, o animal é a raposa. 
12 Segundo a autora, a expressão é utilizada para “designar o uso de personagens para figurar nas páginas de esporte” 
(Ibidem, p. 3) 
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time. Dois repórteres (Sérgio Pinheiro e Matheus Carvalho) se dividiram para a 

elaboração da reportagem: um acompanhou a ida de sua esposa ao hospital, o outro 

acompanhou a trajetória do jogador do estádio até o encontro com a esposa (14/10/03). 

A matéria mostrou a casa do jogador, os preparativos para a chegada do bebê, a 

conversa por telefone com a esposa que já estava no hospital, além de inserir imagens 

da partida que Lino estava disputando. Esse tipo de abordagem das fontes de 

informação cria familiaridade entre os entrevistados e os telespectadores através da 

construção de heróis nacionais. Por isso os repórteres não economizam adjetivos: “já 

deu para sacar que o mais novo campeão do mundo é um ‘cara’ gente boa” (Adriana 

Bittar, 14/10/03, sobre o skatista Sandro Dias). 

Outra fonte de informação privilegiada no programa são os torcedores, 

acessados pelo Globo Esporte por meio de quadros como o “Análise Popular”, o “Tô na 

bronca” e o “Blitz Globo Esporte” que dão espaço para a sua opinião. Trazendo o 

torcedor para a tela, o Globo Esporte gera uma aproximação com o telespectador, que se 

vê representado tendo sua fala reproduzida. A opinião dos torcedores no Globo Esporte 

mostra a fala dos especialistas, como se pode ver na enquete a seguir: 

Entrevistado 1: “Pode continuar aquele mesmo filme de depender do último jogo. E se 

depender do último jogo com o Cruzeiro, com certeza nós vamos estar rebaixados” 

Entrevistado 2: “O pior é que teve oportunidade de fazer as contratações. Não fez, né? 

Agora não adianta também ficar chorando pelo leite derramado” 

Entrevistado 313: “Deus sempre dá jeito. Mas no caso do Bahia, acho que Ele não está 

fazendo muita questão de dar não”. 

A relação de proximidade entre o programa e o telespectador se dá também pelo 

texto verbal dos mediadores através de interpelações. Na abertura do programa, o 

apresentador Thiago Mastroianni saúda o telespectador dizendo “boa tarde! Tudo 

bem?”. Além disso, expressões como “nossa, como o fim de semana passa rápido, não 

é?”  (Mylena Ciribelli, 13/10/03), “conhece essa tecla, né?” (Tino Marcos, 1o/10/03), 

“aguarde só um pouquinho” (Léo Batista, 4/10/03), marcam a interlocução proposta 

pelo programa.  

O telespectador do Globo Esporte espera um jornalismo calcado no 

entretenimento. Não há profundidade nos assuntos tratados, mas uma abordagem 

                                                 
13 A falta de legenda para identificar os torcedores é uma estratégia do programa para colocá-lo como representante 
do povo, como se fosse a voz de todos os torcedores. As fontes oficiais (atletas, técnicos, jornalistas de outros 
veículos, dirigentes, etc) sempre são identificadas com legenda, o que estabelece outra forma de construir 
credibilidade, desta vez consolidada na participação direta da fonte no campo esportivo. 
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generalizante que permite que o telespectador saiba, resumidamente, o que ocorreu na 

rodada esportiva. No Globo Esporte, o telespectador pode encontrar um jornalismo 

criativo que foge das regras dos manuais ousando bastante no uso dos recursos 

televisuais. Por outro lado, o programa não permite uma avaliação densa do campo 

esportivo. A opção por manter Mylena Ciribelli na condução do programa é um fator 

determinante, já que os principais nomes do esporte da Globo (Sérgio Noronha, Falcão, 

Arnaldo César Coelho) não participam do programa em nenhum momento. Assim, o 

telespectador que procura um jornalismo mais especializado em esporte na televisão, 

não encontra suporte no programa diário da Globo. Para esse telespectador, o Bate-Bola 

com o Assinante, da ESPN Brasil, seria um boa opção. 

Um programa, dois pactos 

Como o próprio nome indica, o objetivo do Bate-Bola com o Assinante14 é 

promover um diálogo em torno dos temas mais importantes do universo esportivo. 

Exibido para os assinantes de todo o país de segunda a sexta, o Bate-Bola privilegia os 

assuntos ligados ao futebol e, sobretudo, o futebol paulista15. Como a ESPN Brasil, 

emissora do programa, não possui os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, 

o programa cuidou de criar outra abordagem para os assuntos de relevância a fim de 

atrair o telespectador.  

Situado numa emissora que tem como slogan a máxima “informação é o nosso 

esporte”, o Bate-Bola procura trazer essa informação com o máximo de qualidade. Não 

é objetivo do programa fazer um panorama de todos os jogos da rodada, o que também 

custaria muito caro para a emissora que não possui as imagens. O Bate-Bola procura, 

então, trazer os assuntos considerados mais relevantes através de um formato de 

apresentação da notícia aqui denominado como nota ilustrada16. Nesse formato, as 

imagens se relacionam ao acontecimento de forma distanciada, ou são imagens de 

arquivo que servem como ilustração. A função da nota ilustrada é servir de gancho para 

suscitar a conversação promovida pelos mediadores do programa, conversação esta que, 

pela descontração e informalidade, é semelhante a uma conversa de bar17 sobre futebol 

                                                 
14 Para efeito de simplificação, chamaremos o Bate-Bola com o Assinante apenas de Bate-Bola. 
15 Por não possuir os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o Bate-Bola acaba se abrindo para a 
divulgação de outras modalidades esportivas, como o rugby (9/10/03), além de divulgar amplamente o futebol 
internacional e basquete da NBA. 
16 A nota ilustrada é um formato de apresentação da notícia criado em minha dissertação de mestrado em função da 
observação desse formato nos três programas então analisados: Bate-Bola, Globo Esporte e Esporte Total (Band). 
17 A simulação desse ambiente de um bar é o contexto comunicativo imposto pelo programa. Hoje, o cenário do 
programa é composto por mesinhas altas no formato arredondado e bancos altos, como os encontrados nos bares, 
consolidando um contexto comunicativo que já vinha sendo construído dois anos antes. 
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entre amigos (diferente de uma mesa redonda). É dessa conversação que surge um dos 

aspectos centrais do pacto do jornalismo: a opinião. 

A opinião está dispersa na função desempenhada pelos participantes do 

programa no estúdio: a apresentadora Sônia Francine (a Soninha, como é conhecida 

pelo público e pelos colegas de trabalho), os comentaristas e os convidados do campo 

esportivo (atletas, técnicos, jornalistas esportivos etc). Soninha não se comporta como 

uma apresentadora qualquer, mas como alguém que possui uma bagagem do universo 

esportivo e que entende os assuntos18. Esse conhecimento lhe autoriza a estar na posição 

que ocupa: de condutora do programa, equilibrando a leitura das notícias com a entrada 

dos convidados, suas opiniões e a participação dos telespectadores por meio de e-mail, 

fax e enquetes. Deste modo, ela estabelece um estilo pessoal na moderação do debate19. 

Além de fornecer as informações do universo esportivo, Soninha é a responsável 

por introduzir a participação dos comentaristas e dos convidados através de perguntas: 

“você não acha que corre o risco de o São Paulo não ficar nem entre os cinco?” 

(1º/10/03), “como você reconhece que o jogador é diferenciado?” (9/10/03). Soninha 

também fornece sua opinião sobre os assuntos abordados, o que provoca um diferencial 

no seu papel: “o Danrlei tem cometido erros seguidamente” (1º/10/03), “eu acho 

improvável o Cruzeiro tropeçar” (03/10/03), “o que levou o Renato Gaúcho de volta ao 

comando do Fluminense foi o fato de o Joel Santana não ter conseguido levar o time à 

próxima fase da Sul-Americana” (2/10/03). Assim, boa parte do que se pode esperar do 

jornalismo do programa é atribuído ao papel da apresentadora, que discute os assuntos 

com seriedade e ao mesmo tempo com informalidade. Juntamente com as falas dos 

comentaristas e dos convidados, o Bate-Bola ganha contornos de debate quando ocorre 

a “chuva” de opiniões e avaliações feitas pelos comentaristas.  

Vera Regina Toledo Camargo afirma que o comentarista, no jornalismo 

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

as condições físicas dos atletas e da estrutura dos clubes, assim como da atuação do juiz 

e das relações que envolvem a partida esportiva” (1998, p. 48). O principal comentarista 

do Bate-Bola é Paulo Vinícius Coelho20, conhecido como PVC entre colegas de 

                                                 
18 O jornalista esportivo Roberto Avallone, convidado do Bate-Bola no dia 9/10/03, afirmou que “a Soninha é a única 
mulher que entende realmente de futebol. As outras palpitam”. 
19 A apresentadora já esteve numa situação de enunciação parecida quando comandava o programa Barraco da 
emissora especializada em música MTV. 
20 A trajetória do comentarista no jornalismo consolidou a credibilidade no campo esportivo: desde os anos 1980 faz 
cobertura de eventos esportivos na Gazeta do ABC, trabalhou durante sete anos na revista Placar, uma das principais 
do gênero, e saiu para ser um dos fundadores do diário Lance!. 
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trabalho e telespectadores. Ele esteve presente em nove das onze edições analisadas. 

PVC é um especialista, possui uma grande enciclopédia de eventos esportivos, lembra 

dos principais jogos, lances e jogadores, relaciona algo do presente com uma 

informação do passado. Sobre a contratação de Júnior e Rivelino pelo Corinthians, PVC 

comentou: “O Junior deixou aquela imagem do jogador que, em 1992, deu o título ao 

Flamengo, jogando muito bem, mas muito bem mesmo aos 37 anos de idade (...) [O 

Rivelino] vai se adaptar a uma função que é nova. O Corinthians não tem essa função, 

mas é um prêmio, porque é um jogador que saiu do Parque São Jorge há 29 anos pela 

porta dos fundos e sem merecer” (1o/10/03). Além de Paulo Vinícius Coelho, a ESPN 

Brasil conta com outros comentaristas renomados: Paulo César Vasconcelos, Marcos 

Caetano e Cláudio Carsughi que, por ser italiano, possui legitimidade para tratar sobre o 

futebol internacional e, por seus contatos pessoais com a Ferrari, comentar sobre 

automobilismo. Sobre o hexacampeonato de Michael Schummacher, ele comentou: “eu 

digo o seguinte, a maioria absoluta dos campeões ganharam tendo o melhor carro. 

Foram raros os que ganharam sem ter o melhor carro. Desses, eu me lembro de dois: 

Fangio, nos últimos títulos em 1957 com a Mazerati. A Ferrari era indiscutivelmente 

melhor. Foi piloto que ganhou, sobretudo, naquele inesquecível Grande Prêmio da 

Alemanha. E o próprio Schummacher. A Benetton, sobretudo no primeiro ano, não era 

o melhor carro (...) e ele ganhou” (13/10/03).  

Além dos comentaristas, que se posicionam como especialistas, o programa traz 

entrevistados, geralmente atletas, técnicos ou jornalistas de outros veículos, para falar 

dos assuntos do ponto de vista de quem participa ou participou diretamente campo 

esportivo e opinar sobre eles. Nas edições analisadas, o programa trouxe os técnicos Jair 

Picerni (na época, no Palmeiras) e Vanderlei Luxemburgo (ex-técnico do Cruzeiro), o 

jornalista Roberto Avallone (consagrado pela Gazeta Esportiva) e Viola, jogador de 

futebol, entre outros. Seu papel é fornecer informações de quem está presente no campo 

esportivo, adquirindo um caráter testemunhal e por isso são vistos como autoridade: “no 

São Caetano, a gente marcava com quatro: dois laterais e dois zagueiros, e os dois 

volantes chegavam em função do meia. Aqui [no Palmeiras] nós mudamos um 

pouquinho pela própria característica do grupo” (Jair Picerni, 9/10/03).  

Através da opinião, o programa traz o esporte numa perspectiva que ultrapassa a 

simples informatividade: é possível encontrar uma avaliação do universo esportivo, seja 

por especialistas que conhecem o campo e demonstram esse conhecimento pelo 

detalhamento e riqueza das informações concedidas, seja pelos próprios atores 
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esportivos convidados pelo programa. Camargo afirma que o comentário é mais 

caracterizado em programas que trazem jornalistas especializados e telespectadores para 

debaterem entre si sobre os assuntos. Ainda segundo a autora, a participação do 

telespectador é marca desse tipo de programa pois ele pode  

expressar a sua opinião sobre um determinado assunto esportivo, sua 
participação pode ser por fax, telefone ou utilizando a internet. É um processo 
interativo entre o programa e o telespectador. Nestes programas, pode-se 
inclusive agregar o ponto de vista dos diversos atores do processo (jogadores, 
juizes), que participaram da atividade esportiva (1998, p. 48). 

 

Essas descrições parecem adequadas para o Bate-Bola, que utiliza a opinião 

como  elemento que, além de convidar o telespectador a assistir o programa, o convida 

também a fazer parte através do envio de seus comentários por faz e e-mail. Com isso, o 

Bate-Bola consolida um pacto sobre o papel do jornalismo que é feito por especialistas 

em conjunto com sua audiência. A participação dos assinantes é o outro elemento 

central do jornalismo do programa e por isso constitui-se no outro eixo do pacto. O 

telespectador que se posiciona diante da tela para acompanhar o Bate-Bola sabe que terá 

seu lugar garantido pelo programa para emitir sua opinião e entrar em contato com os 

especialistas. Deste modo, é oferecido ao telespectador um lugar semelhante ao dos 

especialistas para fazer seus comentários. 

A participação sempre foi uma das principais marcas do Bate-Bola21, que traz o 

telespectador para o programa através dos e-mails enviados por eles22. “Queremos o seu 

palpite” e “envie o seu comentário” são mais do que uma interpelação para as enquetes 

e parecem querer dar ao telespectador o lugar de um participante do programa. É como 

se o Bate-Bola dissesse “participe conosco do programa, aqui o jornalismo é feito por 

você”. Por causa desse espaço concedido ao assinante, o programa instaura um pacto 

sobre o papel do jornalismo que está baseado, também, na participação. O jornalismo do 

Bate-Bola é o jornalismo feito pelo/ com o assinante. Por isso, a emissora disponibiliza 

                                                 

21 Desde o início, ele  permitia uma interação com a audiência por meio de fax e e-mail, que era o grande atrativo do 
programa. Inúmeros telespectadores tinham suas observações comentadas e perguntas lidas pelos mediadores. Os 
assinantes mais freqüentes eram lembrados pelos apresentadores, que se referiam a eles chamando-os pelo nome e 
pelo lugar de onde escreviam (o que permanece até hoje).  
22 Outra forma de participação do assinante no Bate-Bola é por meio de uma enquete feita no site da emissora. 
Durante o dia inteiro, o site da emissora deixa no ar um espaço chamado “Pergunta do Dia” sobre algum assunto do 
universo esportivo: “quem tem mais chance de conquistar a quinta vaga da Libertadores?” (1o/10/03), “quem vence o 
clássico ‘Sansão’ no Morumbi?” (3/10/03), “com Romário, o Fluminense afunda de vez ou vai se salvar do 
rebaixamento?” (9/10/03).  
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constantemente seu e-mail e o número do fax para que os telespectadores entrem em 

contato com o programa. 

A qualquer momento da exibição, a apresentadora lê os e-mails e fax dos 

assinantes, cujo conteúdo varia desde perguntas aos entrevistados (“o que você [Pita] 

está fazendo agora?”), sua opinião (“afastar o Danrlei é incompetência da diretoria e do 

treinador”), e perguntas voltadas para os mediadores sobre a ESPN Brasil: cobertura de 

eventos esportivos, informações sobre o campo jornalístico. O conteúdo das mensagens 

enviadas pelos assinantes interfere no andamento do programa: as perguntas feitas pelos 

telespectadores orientam o rumo que o programa vai seguir. Assim, o Bate-Bola prevê 

alguns assuntos, mas não todos, já que as perguntas dos assinantes irão conduzir a 

discussão dos assuntos, como foi o caso a seguir: “o Carlos Ferreira queria saber a sua 

opinião [de Marcos Caetano, comentarista do Bate-Bola] sobre o campeonato de pontos 

corridos - ele é a favor - porque já tem ‘cartola’ querendo mudar a regra para o ano que 

vem e a gente tem discutido isso um pouquinho por dia. Cada um tem uma opinião 

diferente” (Soninha, 3/10/03). 

Por vezes, a participação do assinante é tão marcante que os mediadores se 

comunicam diretamente com ele, estabelecendo uma relação de cumplicidade. A 

apresentadora e os repórteres evocam a audiência criando um clima de conversa 

utilizando o pronome “você” para referir-se a eles ou designações que indiquem que se 

trata do telespectador: “você já sabe que o Lula fez seus comentários sobre o Junior e o 

Rivelino (...)” (Soninha, 3/10/03), “mas cuidado, torcedor” (André Kfouri, 15/10/03), 

“vamos  mostrar para você” (João Palomino, 2/10/03). Em alguns casos, os mediadores 

dialogam com os assinantes que escrevem para o programa respondendo seus 

comentários: “mas Everton, a gente recebe mensagens como essa de torcedores de todos 

os times” (Soninha, 9/10/03).  

Por estar sustentado sobre esses dois eixos – opinião e participação – o programa 

faz pouco uso de recursos gráficos, sonoros e visuais. Ainda assim, é possível encontrar 

alguns desses recursos como forma de descontrair as notícias. Os recursos da linguagem 

televisiva são mais empregados no Bate-Bola como forma de situar o telespectador na 

notícia através de uma legenda. Mesmo assumindo a seriedade no trato do esporte, o 

Bate-Bola mantém um “clima” de descontração, o que permite que certas brincadeiras 
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sejam feitas pelos enunciadores23, assim como a abordagem de assuntos que não estão 

ligados diretamente ao esporte. 

As especificidades do jornalismo esportivo - considerações finais 

Após essa breve análise do Bate-Bola e Globo Esporte, foi possível identificar 

algumas das características do jornalismo esportivo televisivo. É preciso salientar que a 

presente análise não contempla as características de todos os programas temáticos, já 

que o tema esportivo permite uma certa abertura que outros temas, como política, 

economia, ecologia, não permitem. Assim, em parte, as propriedades do jornalismo 

esportivo estão ligadas ao esporte enquanto esfera social que tem se apresentado como 

espetáculo. Por isso, a informalidade é um aspecto que se destaca nos programas. 

Informalidade aqui não deve ser compreendida como sinônimo de falta de seriedade, 

mas como uma maior liberdade para tratar os assuntos. Por isso, foi possível verificar 

nos programas o uso de uma linguagem mais “solta”, seja em função da conversação 

estabelecida entre os mediadores, como foi o caso do Bate-Bola, seja por conta de 

expressões típicas dos torcedores, como foi no Globo Esporte. A informalidade está 

presente em quase todo o programa, desde o figurino dos mediadores, que é mais 

casual, até o uso de recursos gráficos, visuais e sonoros que tornam os assuntos 

esportivos mais interessantes. Essa informalidade também se traduz num modo mais 

livre de contar as histórias do esporte, independente das regras dos manuais de redação. 

Vale praticamente tudo para tornar o esporte interessante: desde usar metáforas para 

conduzir a abordagem do assunto, até a criação de formatos como a nota ilustrada. 

Outro aspecto do jornalismo dos programas esportivos está diretamente ligado à 

expectativa que o público tem desse tipo de programa. Em geral, os telespectadores dos 

programas esportivos já assistiram as transmissões dos jogos, o que significa que eles já 

possuem a informação básica sobre o evento. Por isso, a expectativa com relação ao 

jornalismo dos programas é de obter os comentários dos especialistas sobre a partida. 

Ainda que o objetivo central seja dar um panorama geral das partidas, como é o caso do 

Globo Esporte, a opinião é inserida de forma sutil através de adjetivações, expressões 

faciais e por uma avaliação feita pelos repórteres acerca do campo esportivo. Outros 

programas, como o Bate-Bola, trazem os comentários de forma mais explícita e se 

constroem com base nesses comentários.  

                                                 
23 Essas brincadeiras revelam a proximidade entre os mediadores, as fontes e os assinantes. Um deles perguntou a 
idade de Viola, ao que ele respondeu: “eu sou novinho. Tenho 29, 30, 32 anos” (14/10/03). 
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Apesar de nossas conclusões não serem exaustivas de todas as características do 

jornalismo esportivo, nosso objetivo, aqui, é submetê-las à apreciação acadêmica, a fim 

de promover um diálogo sobre o campo esportivo e apontar para outras pistas que nos 

levem a ampliar nossas pesquisas sobre os modos de configuração do telejornalismo 

esportivo. 
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