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RESUMO 
 
No contexto da realização de jogos de futebol, vinculados a três competições e disputados no 
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), no ano de 2010, propomos o estudo da mediatização 
social em partidas de futebol pelas interações projetadas no social através de ações dos campos 
esportivo e da imprensa. Como caminho para a publicização da pesquisa, este artigo apresenta o 
estudo iniciado em 2009 no PPGCom da Unisinos. Após a realização de dez deslocamentos para 
o trabalho de campo e todo um caminho teórico percorrido, colocamos em relevo as idéias que 
direcionam os próximos passos da pesquisa a partir do dimensionamento do objeto. As cinco 
dimensões emergem de relatórios produzidos sobre cada observação participante. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: imprensa; mediatização; mídia; instituição; futebol. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Enquanto fenômeno social, a mediatização realiza-se por processos que ultrapassam as 

ações dos campos sociais e a existência de capitais simbólicos que os definem (Berger, 1998), 

colocando-se na esteira das interações estabelecidas entre eles. Deste modo, nos convoca a 

percebê-la pela circulação de sentidos promovida, principalmente, pelas mídias escrita, 

radiofônica e televisiva. Contudo, suas processualidades não se restringem, necessariamente, a 

operações desencadeadas por empresas de comunicação – percebidas em funcionamento através 

da imprensa. De outro modo, a mediatização também emerge pelas apropriações de sentido de 

indivíduos a partir de ofertas da mídia – em um mercado de discursos – e, ainda, pelo 

funcionamento de instituições sociais com lógicas de mídia. 

 Num primeiro momento, visualizamos esse quadro pela tese3 intitulada ‘Da festa ao 

cerimonial midiático: as estratégias de midiatização da teleromaria da medianeira pela Rede 

Vida’, que mostrou indícios de mediatização do social e da sociedade quando revelou 

movimentos de campos sociais distintos em direção a uma comunhão simbólica. A utilização de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do X Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) 
– e-mail: neves.marcel@gmail.com 
3 Ver Borelli (2007). 
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múltiplas estratégias para a promoção da circulação de sentidos pelos campos religioso e 

midiático, conforme Borelli (2007), provocou-nos a perceber processos interacionais de 

mediatização social a partir das relações entre os campos esportivo e da imprensa. 

 Para isso, propomos a realização de uma etnografia no cotidiano específico de partidas de 

futebol realizadas no Estádio Beira-Rio, do Sport Club Internacional, em Porto Alegre (RS). Em 

2010, as partidas disputadas pela equipe principal vinculam-se a três competições: Campeonato 

Gaúcho, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Ainda que cada torneio 

apresente particularidades percebidas pela estrutura que move os jogos, procuramos transcender 

tais especificidades. 

 Com dez deslocamentos para o trabalho de campo – além da etapa de pré-observação, 

que incluiu três idas até o Beira-Rio – e apontamentos a partir das percepções no Estádio, 

chegamos a dimensões de pesquisa. Através destas buscamos dar forma ao objeto, conforme 

metodologia estruturada para atender as prerrogativas de um estudo sobre a mediatização social. 

Assim, este artigo apresenta a pesquisa em curso no PPGCom da Unisinos sem ressaltar o 

trabalho sobre a teoria relacionada a mediatização, o que já fora realizado noutra oportunidade4. 

 

2. OBJETO PROBLEMATIZADO 

 

A apreensão e análise de indícios de mediatização social em partidas de futebol busca 

visualizar processos que ultrapassam marcações simbólicas definidoras, por exemplo, das 

relações entre a disputa dentro de campo e o entorno que a estrutura. Consideramos que a 

“natureza” de cada partida (em nível estadual, brasileiro e continental) não deve ser relegada, 

contudo, presta-se como contexto para o trabalho de observação. 

Assim, os 90 minutos de disputa também são adotados como contexto geral de referência 

e lugar que estrutura a constituição de nosso objeto. A variação do contexto referência pode ser 

percebida conforme ângulos de vista e posições adotadas em campo, na medida em que emerge 

tanto pelas falas relacionadas a especificidade do jogo quanto pela arquitetura do evento 

esportivo. Em relação a este aspecto, por exemplo, pela colocação de placa publicitária (voltada 

para as câmeras da televisão) com a indicação da competição pela qual o jogo tem valor. 

Desta forma, não estamos interessados em relatar o que acontece dentro das quatro linhas 

do campo (o que caberia à imprensa); tendo um contexto dado, que é o jogo de futebol e a 

competição a qual está relacionado, processos interacionais percebidos dentro do Estádio acerca 

                                                 
4 Ver MARTINS, Marcel Neves. Do gramado à fábrica simbólica: a apresentação de Paulo Autuori pelo Grupo RBS. In: 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 32.ed., 2009. Curitiba (PR). Anais... São Paulo: Intercom, 2009. 
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do contexto referência definem o objeto. Tomada de posição que não desloca para fora do objeto 

interações relacionadas a partida, mas que, emergindo durante ou após seu término, são 

alimentadas com impressões e sentidos advindos em momentos anteriores a sua realização. 

A emergência do objeto acontece em meio a presença do campo esportivo e do campo da 

imprensa, que na mediatização daquele campo irrompem como personagens principais da 

circulação de sentidos dentro e fora do Estádio. Para o direcionamento de nossa visada, diante da 

complexidade do termo ‘mídia’ – e por extensão ‘midiático(a)’ – que nos remete a um âmbito 

mais amplo que simplesmente aquele onde se reúne o corpo efetivo de organizações empresariais 

de comunicação jornalística, assumimos a existência do campo da imprensa como lugar a partir 

do qual localizamos movimentos dos profissionais de emissoras de rádio e televisão, sites de 

notícias e jornais. 

Na medida em que a mediatização é fenômeno que não se restringe as operações de 

emissoras de rádio e televisão e imprensa escrita, assumimos a existência do campo da 

mediatização. Nele estariam contidas realizações de campos sociais como o esportivo e o campo 

da imprensa que projetam-se de dois modos: por operações próprias, que evidenciam rotinas para 

leituras de “real”; e pelos contatos promovidos pelas conversações entre os campos através de 

processos interacionais. 

Como o que nos interessa são situações relativas ao jogo e não a disputa em si, a questão 

nuclear se fixa no âmbito das lógicas de mediatização social em partidas de futebol que seriam 

referência do acionamento de múltiplas interações relativas ao jogo. Sobre tais lógicas, não as 

percebemos como devedoras de ações da imprensa, senão expressões de processos interacionais 

onde se realizam a construção e a circulação de sentidos, podendo (ou não) haver a participação 

da imprensa esportiva – ainda que muitos desses processos sejam gestados pela mesma. 

O problema, situado na percepção, registro, análise e descrição de lógicas de 

mediatização, que elevariam processos sociais a um status de referência, coloca em relevo 

estratégias de apropriação e produção de sentidos. Assim, possibilita a visualização de lógicas 

“concorrentes”, que se sobressairiam por modos diversos de colocação de sentidos em 

circulação, como seria a adoção pela instituição Sport Club Internacional de lógicas de mídia no 

seu funcionamento. 

Dada uma suposta diversidade de lógicas instituidoras de um evento esportivo como 

partidas de futebol, enfatizamos que nosso foco coloca-se no âmbito das lógicas de mediatização 

social – visto que há, por exemplo, lógicas próprias à ocorrência da partida dentro de campo e de 

negociações de bastidores em momentos anteriores aos dias de jogos. Com isso, e para o trabalho 

sobre o problema, o objetivo geral do estudo é o de entender a natureza de lógicas de 
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mediatização social que atuam na gestação de processos interacionais em partidas de futebol. 

Para alcançá-lo, buscamos compreender a processualidade dessas lógicas pelas ações 

promovidas pela instituição Sport Club Internacional e imprensa, percebendo estratégias atuantes 

na promoção da circulação de sentidos tanto para dentro como para fora do estádio; e apreender 

indícios de mediatização nas interações entre torcedores, e torcida e jogo. 

 

2.1 INSUFICIÊNCIAS DE PESQUISA 

 

É preciso ressaltar que até a problematização do objeto tal como descrito acima, certo 

caminho foi percorrido com tentativas de ajustes as projeções iniciais de estudo que estavam 

permeadas pelo estudo do programa radiofônico Sala de Redação5, da Rádio Gaúcha (Porto 

Alegre, RS) e contato com tese sobre a mediatização da Romaria da Medianeira. Destas 

afetações, que moldaram a constituição de um horizonte de pesquisa, a etnografia do Sala de 

Redação manteve nossa preocupação em ações e estratégias do campo midiático em seus 

processos de enunciação da realidade. 

Inicialmente, projetamos nossa investigação sobre o tratamento que a imprensa televisiva 

dá a partidas de futebol. Nesse sentido, o olhar foi direcionado para a cobertura da televisão em 

relação aos rituais projetados tanto pelo campo esportivo como pelo próprio campo midiático, no 

âmbito da televisão. Assim, pensávamos em acompanhar as operações engendradas por 

determinada emissora em dias de jogos para a realização de um mapeamento das estratégias que 

lança na construção de seu olhar sobre um evento esportivo. 

O objetivo geral era compreender e analisar os processos produtivos empreendidos pelo 

dispositivo televisivo na cobertura de partidas ao vivo de futebol. Enquanto que através de 

objetivos específicos procurávamos conhecer os pontos estratégicos demarcados pela mídia no 

estádio para a cobertura do evento através da análise dos fluxos de aparatos técnicos colocados 

em cena, como, por exemplo, câmeras, microfones, etc.; entender as funções de cada membro da 

equipe responsável por cobrir o evento e a hierarquia existente para o comando da cobertura 

midiática; e analisar os processos midiáticos pós-jogo que atuam na configuração do espetáculo, 

como a realização das entrevistas coletivas com membros do campo esportivo. 

Caso os encaminhamentos de pesquisa levassem a termo tais objetivos específicos, 

acreditamos que o foco do estudo estaria direcionado, principalmente, em ações da imprensa 

                                                 
5 Trabalho entregue como requisito a obtenção do diploma de bacharel em jornalismo pelo Centro Universitário 
Franciscano (Unifra), em Santa Maria, RS. 
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televisiva como a disposição de funcionários e equipamentos técnicos e tecnológicos por 

determinada emissora em pontos estratégicos do Estádio a fim de promover um acontecimento 

sob ângulos diversos de apropriação. Nesta perspectiva estaríamos voltados apenas a uma 

dimensão de um processo que se apresenta mais complexo. Ainda, essa abordagem aumentaria o 

risco de uma análise que levasse a cabo a existência de um único movimento: aquele em que a 

mídia televisiva direciona-se ao social para realizar apropriações, enquadramentos e “definições 

de real”. Acreditamos que insuficiências irromperam com a falta de escopo sobre interações e 

processos sociais. 

Em ‘Tevê: a transparência perdida’, Eco (1984) discorre sobre novos modos de se fazer 

televisão, entre os quais estão incluídas ações sociais, para além da atuação da mídia, que 

deslocam referências de realidade. Por exemplo, o autor lembra da “passagem da velha bola de 

couro cru à bola televisiva xadrez”, utilizada na Copa do Mundo de 1970, marcada pelo terceiro 

título mundial da Seleção Brasileira. Ainda, cita a colocação de placas publicitárias importantes 

em lugares estratégicos. A partir dessa perspectiva, que inclui a preparação do evento para a 

cobertura midiática, ficou impossível, portanto, uma visada que abarcasse somente um elemento 

do processo, delegando à imprensa localizada no Estádio o status de “gerenciadora” dos fluxos 

de sentidos que lá emergem. Com um olhar mais amplo, então, levamos em conta a preocupação 

com o lugar das interações sociais em processos de mediatização – que, em nossa pesquisa, são 

devedores de operações tanto da imprensa como da instituição Sport Club Internacional. 

 Equívocos ficaram nítidos à medida que a elaboração de determinada proposta de 

pesquisa divergia de algo que havia motivado sua construção, a saber, a mediatização do campo 

esportivo em partidas de futebol. Do modo como propomos o estudo para ingresso no PPGCOM 

da Unisinos não abarcaríamos a dimensão complexa que envolve processos interacionais de 

mediatização social. A proposta de ‘analisar as estratégias da mídia, enquanto dispositivo que se 

legitima de um modo particular para a cobertura de um evento esportivo e que é externo ao seu 

campo, mas que por uma série de negociações, pela força de suas estratégias de construção e 

rituais próprios é transformado num acontecimento midiático’ trouxe problemas. 

Essa tomada de posição evitava uma visada mais ampla, relacionada a ações midiáticas 

que pudessem ser apreendidas de modo transversal, na medida em que estariam contidas em 

processualidades a partir de três dimensões: linguagem, técnica/tecnologia e interações sociais. 

Com a ampliação da visada, avançamos na percepção de que um evento esportivo não é, 

necessariamente, ‘externo’ ao campo midiático, pois a mediatização social no campo esportivo 

só realiza-se porque a mídia co-gerencia processos que o colocam em funcionamento, 

possibilitando apropriações de sentidos pelo social. 
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Desta forma, o interesse passou às lógicas que perpassam a construção do acontecimento 

que emerge da cobertura de partidas de futebol pela televisão; e também às configurações 

características do alargamento de um evento esportivo para além do lugar onde a prática se 

desenvolve. Na medida em que ambos os problemas vinculavam-se aos fluxos de sentidos ‘para 

fora’ de um estádio de futebol, avançamos da primeira à segunda questão saindo de uma posição 

calcada essencialmente em práticas de determinada mídia (uma emissora de televisão) para 

abranger a totalidade dos tipos de imprensa (televisão, rádio, jornal e on-line), que estendem o 

evento para além do lugar onde se realiza. 

O avanço na problematização do objeto situou nosso foco na análise de processos 

interacionais que compõem o acontecimento esportivo em partidas de futebol no âmbito do 

fenômeno da midiatização. Com efeito, pensando numa outra dimensão do processo, que é 

aquela mesma do voltar-se para a mídia, adotamos outros objetivos: obter dados sobre o que uma 

partida de futebol, dentro de sua especificidade e contexto de desenvolvimento (que leva em 

conta, principalmente, o tipo de competição ao qual a partida está submetida), movimenta de 

mídia – incluindo rádio, jornal, televisão e Internet; ver e ouvir possíveis ressonâncias da 

presença da mídia no local a partir do acompanhamento das partidas por diferentes pontos do 

estádio; e conhecer pontos estratégicos demarcados pela mídia televisiva no estádio através da 

análise de fluxos e interações desencadeadas por aparatos técnicos colocados em cena, como, por 

exemplo, câmeras, microfones etc. 

 Ainda que essa alteração de perspectivas colocasse-nos em posição distinta daquelas em 

que nos encontrávamos, não contemplavam justamente a instância em que a mídia é parte de um 

processo e não “meramente” acionadora de múltiplas interações sobre o jogo de futebol. As 

insuficiências e o esclarecimento mais profícuo sobre as marcas do fenômeno da mediatização 

social remeteram-nos a problemática das lógicas que configuram a mediatização do campo 

esportivo em partidas de futebol. Ultrapassando a visada constituída a partir de movimentos 

engendrados por organizações (empresas) jornalísticas para a cobertura dos jogos, situamos o 

estudo nas lógicas que são parte tanto das próprias ações da imprensa como de determinada 

instituição social. Com essa abordagem passamos a considerar que a mediatização espraia-se 

pelo social através de uma lógica prevalente, que é a lógica midiática, em que emerge para além 

da imprensa por leituras de “real” e apropriações de sentidos, situando-se nos modos como a 

sociedade volta-se a uma ambiência dinamizada por interações permeadas por linguagens e 

tecnologias de comunicação. 

Por último, cabe destacar que a utilização do termo ‘mediatização’ ao invés de 

‘midiatização’ parece-nos mais adequada para referências a uma ambiência em que há fluxos e 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro 

de 2010 

 

 7 

circulação de sentidos no social numa plataforma midiática, ordenada pela técnica, tecnologia, 

linguagem e interações sociais. Acreditamos que, embora a mudança terminológica não esclareça 

diferenças de marcação de visadas sobre ambos os conceitos, colabora para nosso estudo na 

medida em que a palavra ‘midiatização’ tende a restringir nossa posição ao trabalho exclusivo de 

mídias, como emissoras de rádio e televisão, jornais e internet. De outra forma, procuramos 

superar possível percepção, passando para um lugar que percebe a emergência de 

processualidades de mediação de interações sociais e leituras de “real”. Pelo viés da 

‘mediatização’, acreditamos ser possível perceber, compreender e analisar determinado 

fenômeno que articula ações sociais voltadas à construção de referências de mundo em meio a 

uma nova racionalidade técnica pela linguagem. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A partir do desenvolvimento de nosso estudo sob o método-pensamento (Caiafa, 2007) da 

etnografia, o contato com o empírico revelou processualidades do jogo (aquilo que ocorre 

propriamente durante os 90 minutos da disputa) e momentos relativos à situação jogo. A partir 

de interações projetadas sobre partidas de futebol percebemos que indícios de mediatização 

social no campo esportivo seriam apreendidos pela visada em direção a processos interacionais. 

A diversidade de pistas aí emergentes passa pela riqueza e peculiaridade com que se processam 

interações sociais, na medida em que elas “[...] são, assim, representadas por situações, cenários 

e papéis, nos quais as pessoas, dentro das situações mais banais, se auto-apresentam e 

apresentam suas atividades aos outros” (SIGNATES, 2009, p. 267). Perspectiva que, acoplada a 

noção de representação de Goffman (1985), sugere que uma visada que se proponha a entender 

interações em um estádio de futebol não se restrinja a determinado ângulo, senão desloque-se por 

ângulos diversos para percebê-las de modo transversal, propondo relações que permitiriam o 

entendimento de um processo referência. 

Nesse contexto, os observáveis localizam-se em regiões marcadas por ações da imprensa, 

instituição Sport Club Internacional e torcedores. Para entendimento de lógicas de mediatização 

propõem-se ângulos de e para observação dos observáveis em relação ao contexto referência (o 

jogo): em cabines de imprensa; no ambiente onde são realizadas as entrevistas coletivas pós-

jogo; nos lugares da torcida, como arquibancadas e camarotes. O esquema a seguir ilustra o lugar 

onde encontramos os observáveis, situados em ‘A’, ‘B’ e ‘C’, e que são apreendidos a partir de 

suas especificidades, possibilidades de realização e relações entretidas. 
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O trabalho de campo compreende a região em amarelo (delimitada pelo espaço físico do 

Estádio Beira-Rio), espaço de mediatização social no qual podemos apreender lógicas de 

realização do fenômeno. É a região “aberta” a apropriação e contatos com outras dimensões da 

existência dos sentidos, que podem ser percebidos pela circulação que se faz pelos campos 

sociais. Embora seja possível a percepção de representações de indivíduos vinculados a diversos 

campos sociais, focamos nossa visada em direção aquelas que denotam a existência dos campos 

esportivo e da imprensa. Nas regiões não abarcadas pela indicação em amarelo encontrar-se-ia o 

espectro de operações efetivamente de bastidores, onde haveria possibilidades de mediatização e 

se dão, entre outras coisas, as negociações e transações que engendram a própria realização dos 

jogos de futebol vinculados a determinadas competições e calendários esportivos. 

Da região ‘A’, nossa visada parte da engrenagem colocada em funcionamento pela 

instituição Sport Club Internacional para a circulação de sentidos. Assim, procuramos 

compreender lógicas de mediatização pela emergência de suportes para comunicação do clube 

com os torcedores. Ainda, desse lugar buscamos apreender marcas de mediatização a partir de 

interações projetadas pelos torcedores6 acerca do jogo. Com deslocamentos pela região ‘B’ 

visualizamos o objeto pelo atravessamento do olhar (num primeiro plano) por operações da 

imprensa. 

Em relação à região ‘C’ é preciso destacar que esta não engloba, necessariamente, a 

presença física do olhar; antes, evidencia um lugar possível para apreensão de relações e 

tensionamentos entre os campos esportivo e da imprensa. Ao contrário das outras regiões, 

marcadas nitidamente pela presença do pesquisador, este âmbito emerge, principalmente, pelas 

possibilidades do encontro de ambos os campos, o que pode ser visto desde as regiões ‘A’ e ‘B’, 

                                                 
6 Para fins metodológicos, esta tribo é percebida como parte da instituição, na medida em que enquanto tal vincula-
se a mesma pelo reconhecimento em suas operações. A própria veste com as cores do clube e o deslocamento para o 
âmbito institucional seriam marcas dessa pertença. 
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que chegam a confundirem-se quando de nossa presença na sala de imprensa, onde há um 

contato mais direto entre membros desses campos sociais. 

A partir das arquibancadas (região ‘A’) podemos enxergar operações da imprensa – 

situação representada, por exemplo, pelas posições de repórteres e cinegrafistas de televisão, que 

variam entre modos de abordagem sobre atletas e gravações de boletins ou entradas ao vivo 

como parte da cobertura do jogo. Já a partir das cabines de imprensa (região ‘B’), temos a 

possibilidade de perceber estratégias institucionais sobre o jogo através do sistema de alto-

falantes e telão. Deste modo, as setas no esquema indicam a “instalação” de nossos sentidos em 

determinados pontos, que servem de partida para a apreensão de processos interacionais. 

O caminho proposto para alcançarmos o objetivo comporta, portanto, o recolhimento e a 

análise de indícios de mediatização social em partidas de futebol, operando como norteador de 

um ponto de vista atravessado pelo gabinete até determinadas realidades relacionadas a um 

universo especifico: jogos de futebol profissional dos campeonatos Gaúcho e Brasileiro e Copa 

Libertadores da América, referentes a 2010 e disputados pelo Internacional em seu estádio, o 

Beira-Rio. 

 

4. O OBJETO DIMENSIONADO 

 

 Na esteira de uma metodologia para o estudo da mediatização social em partidas de 

futebol, estendemos as preocupações metodológicas até o gabinete, segundo Oliveira (2006), o 

lugar onde a constituição do diário é realizada, ou seja, o momento em que o pesquisador está a 

sós com seu bloco para articular as suas idéias e compreender as anotações que fez em campo, 

para transformar em texto os processos de observação. A partir dos dados recolhidos passamos 

para as articulações dos apontamentos, constituição de relatórios e dimensionamento do objeto; 

processo realizado em três etapas. 

 Num primeiro nível, com as anotações no diário de campo realizamos articulações dos 

dados a partir da transcrição dos registros do papel para o computador. Com isso, propomos 

correspondências entre os indícios de mediatização social por aquilo que fora percebido em cada 

uma das imersões no Estádio Beira-Rio. Desta forma, buscamos condensar o material um tanto 

“disperso” no diário. O que, possivelmente, se traduz pela fugacidade dos momentos que 

emergem em partida de futebol. 

 Com os relatórios devidamente consolidados, partimos para o segundo nível. Etapa que 

direcionou o olhar de modo transversal sobre os textos para resgatar proposições sobre a 

mediatização social – para além de descrições, que, inicialmente, tomaram conta de boa parte de 
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cada um dos nove relatórios. Após a extração de pistas sobre o fenômeno, articulamo-as 

conforme convergências possíveis de realização. 

 No terceiro e último nível, chegamos, portanto, ao dimensionamento do objeto; cinco 

âmbitos que dão forma ao corpus e instituem parâmetros para nossa abordagem ao empírico, ou 

melhor, para nossa confrontação em gabinete com os indícios de processualidades percebidas em 

partidas de futebol. Ainda que tais ‘marcações’ não estejam definitivamente denominadas, elas 

balizam as análises dos dados recolhidos em campo. 

 Em defasagens: acoplamento de temporalidades buscamos perceber, fundamentalmente, 

as características da incompletude da mediatização social, tomando como referência o fato da 

linguagem ser acoplada a um “real” que é fugidio e fica marcado por leituras que o dotam de 

inteligibilidade. 

 Pela circulação de sentidos queremos compreender suas formas de realização a partir do 

ingresso de sentidos no Estádio Beira-Rio e pela circulação interna de sentidos, potencialmente 

apreendida através do compartilhamento de simbólicas entre membros de campos sociais 

distintos. 

 Na ambiência simbólica procuramos as marcas simbólicas que atravessam a estruturação 

de ambientes diversos, inclusive, modificando a espacialidade do evento. Nesse sentido, também 

emerge como problemática a emergência de celebridades midiáticas – referências nesta 

ambiência, e que se constituem a partir de uma importância social e simbólica de indivíduos. 

Ainda, visualizamos a imagem como campo de estudo, na medida em que esta irrompe como 

lugar de reconhecimento e pertencimento em uma sociedade em mediatização. 

 Através de lógicas midiáticas vislumbramos a possibilidade de apreensão de práticas 

midiáticas, que funcionariam pela mobilização de repertórios sobre as partidas, com a instituição 

de toda uma homogeneidade discursiva. Por outro lado, nossa atenção não se restringe a 

operações de fachada; também procuramos apreender a emergência dos bastidores, em que 

emergem regiões de fundo, com a interrupção de fluxos de sentido para dentro e para fora do 

Estádio. 

 Como dito acima, a imprensa participa da co-gestação de processos, o que não significa 

estar unicamente no bojo da mediatização no campo esportivo, na medida em que verificamos 

práticas institucionais que denotam sobretudo a existência de estratégias enunciativas (com 

lógicas de mídia) em operações da instituição Sport Club Internacional. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro 

de 2010 

 

 11

 A exposição dessas cinco dimensões para trabalho demonstra que o processo de pesquisa 

envolve tentativas. O estranhamento de determinada realidade – envolvida pela ocorrência de 

partidas de futebol – e os deslocamentos entre os universos teórico-conceitual e empírico 

evidenciaram possibilidades de aproximações e tensionamentos do âmbito da reflexão com o da 

prática. A extração de pistas para o dimensionamento do fenômeno da mediatização social 

proporcionou a abertura do intelecto para um envolvimento com os indícios que denotam suas 

potencialidades de realização. 

 Na medida em que a mediatização tem como característica básica a prevalência de 

interações referentes, norteadoras de referências de mundo, o desafio colocou-se, portanto, num 

horizonte que solicita um olhar transversal sobre o fenômeno. Para isso, tornou-se fundamental a 

ultrapassagem das próprias teorias e conceitos, desvinculando-nos de uma possível “armadura” 

que impossibilitasse a afetação de nossa visada sobre questões de mediatização durante as 

imersões no mundo do futebol. 

 Chegar as dimensões não se resume a palavras explicativas de processualidades em curso. 

Dadas as potencialidades da experiência, que está envolvida pelo trabalho de campo, os âmbitos 

propostos para compreensão de lógicas de mediatização social expressam o refinamento do olhar 

sobre uma gama de interações, que contemplam, por exemplo, movimentos racionalizados e 

imprevistos, práticas instituídas, tendências sociais e emergência de simbólicas. Desta forma, 

indo além de regularidades encontradas no cotidiano, buscamos aquilo que se organiza e 

processa entre o tensionamento do já dado com o porvir. 

 De certo modo, a fixação de dimensões enuncia a transversalidade da mediatização 

quando não nos apropriamos de parâmetros analíticos estáticos, com base naquilo que se dá a ver 

em primeiro plano por suas especificidades. Ainda que localizemos questões mais restritas como 

operações de mídia, procuramos apreendê-las de modo relacional. O foco em operações de 

determinada emissora de televisão (como havíamos proposto inicialmente), por exemplo, ao 

apresentar insuficiências ante a multiplicidade de processos interacionais sobre o jogo, sequer 

sustentaria quaisquer posições adotadas em relação à projeção de lógicas midiáticas no – e 

através do – campo esportivo. O que só é possível pelo nosso deslocamento por ângulos diversos 

que contemplam a percepção dessas lógicas por correspondências entre as operações de cada 

mídia (impressa, on-line, radiofônica e televisiva). 
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