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RESUMO 

 

De caráter ensaístico, o trabalho apresenta algumas contribuições para a pesquisa sobre 

esporte em Comunicação realizada no Brasil. Isto é feito a partir da discussão de 

bibliografia em inglês, que levanta diversas questões, explorando a complexidade das 

imbricações entre esporte e mídia na contemporaneidade, e aponta insights e reflexões úteis 

para quem trabalha com o temas. O texto se desdobra em três seções: fundamentos 

históricos da relação entre mídia e esporte; o lugar da mídia na sociedade (a partir do qual 

aborda o esporte); e as representações do campo esportivo produzidas pelos meios de 

comunicação. 
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Introdução 
 

 Nos últimos anos, venho dedicando parte do meu tempo de estudo à leitura de 

bibliografia relativa a esporte produzida por pesquisadores brasileiros da área acadêmica de 

Comunicação. Embora pouco sistematizada,
3
 a observação realizada até o momento sugere 

haver reduzido diálogo com autores que produzem em língua inglesa sobre a mesma 

temática.
4
 Isolado, esse dado pouco representa. Mas pode ser um indício. Considerando que 

nem toda a literatura anglo-saxã em questão é muito recente, ou seja, dado o transcurso de 

tempo desde a publicação, já poderia ter circulado – ter sido lida e/ou traduzida – entre os 

pesquisadores brasileiros. O fato de não o ser talvez diga algo sobre a incipiência do campo 

no Brasil.
5
 Faço-o porque estou seguro de que questões apontadas nesta bibliografia 

importada poderiam: a) ajudar a melhorar a qualidade dos trabalhos sobre esporte 

produzidos na Comunicação (algo que precisa ser feito com urgência); b) contribuir para 

que estes sejam realizados a partir de bases teóricas, metodológicas e epistemológicas mais 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais. Email: raffortes@hotmail.com. 
3 Pretendo, em breve, dar sequência a uma iniciativa anterior (Fortes, 2011a). 
4 A compra da maior parte dos livros foi viabilizada com recursos do Edital Auxílio Instalação da Fundação Carlos Chagas 

de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). 
5 Não é demais lembrar que um dos pressupostos da ciência é ter em conta o conhecimento existente e buscar avanços a 
partir dele. 

mailto:raffortes@hotmail.com
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sólidas; c) problematizar a convicção – frequente entre nós, autores brasileiros – de que 

estamos realizando algo novo e/ou inédito. 

 A maioria dos autores que compõem a bibliografia discutida atua nos EUA e Grã-

Bretanha
6
, o que não é casual. Além de centros relevantes de produção científica, trata-se de 

sociedades avançadas do capitalismo, em que os meios de comunicação ocupam papel 

destacado e o esporte tem peso e legitimidade significativos – inclusive como objeto de 

estudo acadêmico nas ciências humanas.
7
 A bibliografia levanta diversas questões, 

deixando clara a complexidade das imbricações entre esporte e mídia na 

contemporaneidade, com insights e reflexões úteis para quem trabalha com diversos temas e 

enfoques relativos à Comunicação, como: megaeventos, profissionalização, transmissão e 

cobertura de competições, comercialização, direitos de imagem e direitos de transmissão. 

Questões como gênero, classe, geração e raça/etnia estão constantemente presentes nos 

estudos de comunicação e esporte analisados, fazendo com que não fiquem a dever em 

relação a outras áreas de conhecimento das ciências humanas – situação, creio, algo distinta 

da existente no Brasil. 

 Este trabalho, de caráter ensaístico, discute o conteúdo de tal literatura. Para tanto, 

divide-se em três seções. A primeira aborda aspectos históricos desta relação. Um dos 

pontos destacados é que a exploração (comercial, inclusive) do esporte por empresas de 

comunicação não é um fenômeno recente, mas data da própria configuração do campo 

esportivo, da mesma forma que esta presença na mídia é crucial para a estruturação do 

campo esportivo. A segunda parte discorre sobre o lugar ocupado pela na mídia na 

sociedade. Os veículos de comunicação operam a partir de lugares e de relações sociais 

concretas, as quais respondem por certas características e tendências nas maneiras de 

abordar o esporte. Por isso uma pesquisa acadêmica deve levar em consideração estes 

fatores ao analisar os textos midiáticos, os quais devem ser analisados tendo-se em conta os 

contextos sociais em que estão inseridos – e a partir do qual são produzidos. A terceira 

                                                
6 E, em menor escala, da Austrália e Nova Zelândia. Quando considerei pertinente, lancei mão também de autores 
nacionais e/ou que abordam a Comunicação a partir de diálogo com a História. 
7 Uma evidência de que vivemos situação distinta no Brasil, no campo da Comunicação, foi o debate que se seguiu à 
escolha, pela Intercom, do esporte como tema deste congresso anual. Cf. Intercom aborda tema inédito, que sofre com 
pouca aceitação na Academia. Site da Intercom. Disponível em 
<http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:destaques-intercom-2012-
aborda-tema-inedito-que-sofre-com-pouca-aceitacao-da-academia&catid=214:ano-7-no-197-21-de-novembro-de-2011>. 

Acesso em 28 jun. 2012. 
 
  

http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:destaques-intercom-2012-aborda-tema-inedito-que-sofre-com-pouca-aceitacao-da-academia&catid=214:ano-7-no-197-21-de-novembro-de-2011
http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:destaques-intercom-2012-aborda-tema-inedito-que-sofre-com-pouca-aceitacao-da-academia&catid=214:ano-7-no-197-21-de-novembro-de-2011
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seção aponta questões relativas às representações do campo esportivo produzidas pela 

mídia. 

 

Mídia e configuração do campo esportivo 

  

 Os meios de comunicação são parte central da experiência do esporte moderno. Eles 

atingem não apenas o público, mas também os próprios atletas (amadores ou profissionais) 

e demais envolvidos
8
 (árbitros, treinadores, preparadores físicos, dirigentes de entidades, 

jornalistas e comentaristas etc.). Neste sentido, é correto afirmar que “certamente muito do 

que sabemos e compreendemos sobre esporte é modelado pela mídia”
9
 (Kinkema e Harris, 

1998, p. 27). 

 Entretanto, ao contrário do que afirma a crítica saudosista feita por certos 

comentaristas de futebol na mídia corporativa, esta relação não é novidade alguma. Ela data 

da própria configuração do campo esportivo.
10

 Miller et alli afirmam tratar-se de uma 

relação de influência mútua: “esporte moderno e mídia se desenvolveram simultânea e 

simbolicamente, provendo um ao outro os recursos necessários ao desenvolvimento: 

capital, público, divulgação e conteúdo” (2001, p. 62). Ambos estão profundamente ligados 

à emergência de sociedades urbanas e industriais, tendo sido a mídia a instituição que mais 

contribuiu para o “crescimento espetacular do esporte” no século XX (Goldlust, 2004, p. 

27; Rowe, 2004, p. 6).  

 Na verdade, desde o século XIX, sobretudo nos EUA e em países da Europa 

Ocidental, “numerosos jornais e revistas esportivos [...] ajudaram a formar as subculturas 

esportivas que cresceram em torno de certos jogos e competições” (Goldlust, 2004, p. 40).  

A imprensa local, por exemplo, foi “importante para a criação e disseminação de novos 

esportes no final do século XIX” (Hill, 2006, p. 121). Iniciada através dos impressos, esta 

lógica alcançou audiências muito maiores no século XX, com o rádio e a televisão. Por isso, 

Hill (2006) afirma que a experiência do esporte pelas pessoas ocorre é, com muito mais 

frequência, a mediada pelos meios de comunicação do que aquela que ocorre ao vivo 

(praticando ou assistindo). 

                                                
8 Categorias que não são excludentes, na medida em que um jogador de futebol, por exemplo, também é espectador 

quando assiste a uma partida pela televisão. 
9 Todas as citações de obras em inglês foram traduzidas por mim. 
10 No sentido definido por Melo (2010) a partir de elaboração do sociólogo Pierre Bourdieu. 
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Além desta contribuição genérica para o desenvolvimento do esporte, é possível 

falar de contribuições específicas. Por exemplo: a presença de repórteres em uma 

competição de determinada modalidade e a cobertura jornalística resultante ajudam a 

divulgar o evento e a atrair público e interesse para o esporte em questão (Goldlust, 2004, p. 

45). Da mesma forma que a regularidade no acompanhamento de modalidades e na 

transmissão regular de competições ajudam a explicar a popularidade de certos esportes, 

seja esta perene ou sazonal. No caso do Brasil, penso no papel das emissoras de televisão 

aberta e no quanto a cobertura cotidiana, a transmissão de eventos, a presença na ficção – 

ocorram eles sempre, às vezes, ou apenas em certos anos ou períodos – pode se relacionar 

com a popularidade de certas modalidades. Os casos do tênis, futebol, ginástica olímpica, 

vôlei e surfe permitem pensar diferentes lógicas de presença, cobertura e investimento por 

parte das emissoras, com resultados diversos. 

Além da cobertura dos meios de comunicação – sejam de amplo alcance, sejam 

mídias de nicho
11

 –, o processo de criação de clubes, ligas, campeonatos e seleções 

nacionais é crucial para a configuração e o desenvolvimento de cada modalidade. Ele 

unifica regras; estabelece parâmetros para a prática amadora do dia-a-dia (incluindo a 

realizada nas escolas); forja ídolos e modelos nos quais se espelhar (algo importante 

sobretudo para as crianças); contribui para divulgar a modalidade (estimulando indivíduos, 

grupos e classes até então excluídos a se reunirem para praticá-la e/ou acompanhá-la), 

possibilita a identificação de uma modalidade (ou algumas) com a identidade nacional etc. 

(Pope, 1997, p. 6). 

 Isto quer dizer que não há homogeneidade na construção de identidades nacionais na 

relação com o esporte. Países distintos adotam modalidades distintas como expressões 

máximas do nacionalismo e de identidade. Este aspecto é esquecido por parte da 

bibliografia brasileira, que tende a generalizar como esporte experiências, realidades e 

características próprias da maneira como se lida, no país, com uma modalidade – o futebol. 

E, às vezes, generaliza para os demais Estados-nação (ou para o mundo) relações com o 

futebol que são específicas do Brasil.  

A televisão (e, em menor escala, o rádio) foi importante, em numerosos países, para 

a constituição de uma audiência em escala nacional para os eventos esportivos (Mondello, 

2006, p. 281). Uma das razões para o esporte ser uma importante ferramenta desta 

                                                
11 O conceito de mídia de nicho refere-se a determinados tipos de publicação especializada que circulam nas subculturas, 
sendo útil para pensar modalidades esportivas como surfe e skate (Thornton, 1996). 
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construção é sua capacidade de mobilização e visibilidade tanto para o público interno, 

quanto para o externo. Por isso, o campo esportivo e seus ídolos são parte da imagem que 

cada país busca projetar no exterior, e do lugar em que se pretende inserir no concerto das 

nações – em termos esportivos ou gerais (Boyle e Haynes, 2009, p. viii). Não por acaso, 

atletas de destaque nas modalidades mais populares em cada Estado-nação costumam ser 

recebidos pelos respectivos chefes de Estado ou de governo após conquistarem bons 

resultados em campeonatos mundiais e competições internacionais relevantes. 

 Situado brevemente o contexto histórico das articulações entre mídia e esporte, 

volto-me para a discussão do lugar concreto da mídia nesta relação. 

 

O lugar da mídia 

 

 Uma observação atenta dos meios de comunicação permite perceber sua atuação 

simultânea como agente e arena (na qual falam diversos agentes).
12

 Trabalhos de autores 

que analisam diferentes sociedades, lugares e períodos históricos evidenciam que boa parte 

dos embates acerca dos sentidos e significados atribuídos ao esporte são travados nos e por 

meio dos meios de comunicação (Booth, 2001; Dyreson, 1997, p. 127; Fortes, 2011b; Melo, 

2001, p. 183-203; Scott, 2005; Stedman, 1997). Por um lado, mesmo os veículos que 

obedecem a uma linha editorial estrita funcionam, em alguma medida, como uma arena de 

debates em que se manifestam diversos agentes; por outro, são um agente propriamente 

dito, que intervém nesta arena defendendo certas posições, combatendo outras e relegando 

outras ainda ao silêncio ou esquecimento. 

Soma-se a isto o fato de a mídia esportiva comumente estar ligada a conglomerados 

de comunicação, fazendo com que a cobertura enfatize aspectos do esporte como emoção e 

entretenimento e evite – ou mesmo silencie – sobre outros, como os danos econômicos 

gerados pela organização de megaeventos esportivos; a corrupção generalizada em 

entidades que regem o esporte em escala local, nacional e mundial; ou os danos ao corpo 

dos atletas que competem no esporte de alto rendimento (o que contraria frontalmente a 

máxima “esporte é saúde”). É possível sugerir que isto ocorre com os todos aspectos 

negativos do esporte. Na cultura profissional do jornalismo realizado nos meios de 

comunicação hegemônicos nos EUA e Canadá, problemas e conflitos sociais recebem 

                                                
12 O papel de arena não equivale a arena neutra, pois o lugar de mediador comporta ambiguidades.  
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bastante atenção, ou seja, resultam comumente em notícias relevantes. No noticiário 

esportivo, entretanto, a situação é distinta. A ênfase reside na ocorrência regular de eventos 

e numa visão que tende a considerar esta constância positiva por essência. Qualquer 

atividade que atrapalhe o curso dos eventos é tida como negativa: boicotes, greves, 

acidentes, interferências políticas, fenômenos meteorológicos etc. (Gruneau, 1989, p. 146). 

Tratado frequentemente como uma esfera autônoma em relação aos problemas da 

sociedade (como se não tivesse relação com política e corrupção, por exemplo), o esporte 

casa com os interesses comerciais de uma mídia que quer vender a todos e se anuncia 

apartidária e objetiva (McChesney, 1989, p. 56-7). Além disso, é um assunto que pode ser 

trabalhado tanto jornalisticamente quanto como entretenimento – neste caso, mantido 

separado das hard news (Boyle e Haynes, 2009, p. 26). Talvez não seja acaso, portanto, a 

mudança ocorrida há alguns anos na estrutura do telejornalismo da TV Globo, quando tanto 

os telejornais gerais quanto a cobertura esportiva passaram a ficar sob comandos distintos 

dentro de uma “Área de Jornalismo e Esporte”,
13

 cujo nome sugere que o esporte é coberto 

de alguma outra forma que não a jornalística, embora próxima desta. 

Por estes e outros motivos, parece correto afirmar que um dos traços marcantes “na 

maior parte da cobertura esportiva da mídia” é “a falta de contexto” (Booth, 2005, p. 287). 

O autor refere-se à tendência de pôr em relevo cada acontecimento, mas de forma 

fragmentada, sem relacioná-lo a uma trajetória, tendência ou cenário mais amplo.  

Embora constitua uma esfera relativamente autônoma da vida social, o esporte é 

comercializado pelas empresas de mídia não como um produto isolado, mas ligado a “uma 

ampla cadeia de negócios” (Andrews, 2004, p. 117). No caso brasileiro, isto fica evidente 

quando se observa que a Globo Marcas, braço do conglomerado Organizações Globo, foi a 

empresa que deteve os direitos de licenciamento e comercialização dos produtos oficiais 

dos Jogos Pan-Americanos de 2007.
14

 Realizada no Rio de Janeiro, a competição foi 

bastante promovida e coberta nos veículos de comunicação do grupo. Por meio deste tipo 

de procedimento, os  veículos e produtos comunicacionais oferecem constantemente “novas 

oportunidades de representação e comercialização” do esporte (Rowe, 2004, p. 3). Há 

momentos em que o jornalismo relativo ao esporte, por seu engajamento com o tema/objeto 

                                                
13 PADIGLIONE, Cristina. Globo anuncia mudanças na cúpula do Jornalismo. 8 jul. 2009.  Disponível em: 
<http://blogs.estadao.com.br/cristina-padiglione/globo-anuncia-mudancas-na-cupula-do-jorn>. Acesso em 26 jun. 2012. 
14 Segundo o sítio da Rede Globo: “No licenciamento de produtos, 2007 foi o ano do Pan, alcançando 44 contratos e mais 
de 1.000 produtos lançados com a marca e contribuindo significativamente para o envolvimento da população com o 

evento” (grifos meus). Globo Marcas. Disponível em 
<http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_outras_midias_marcas.html>. Acesso em 26 jun. 
2012. 

http://redeglobo.globo.com/Portal/institucional/foldereletronico/g_outras_midias_marcas.html
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de cobertura, atua quase como publicidade (Hill, 2006, p. 119), daí Whannel apontar os 

processos de comercialização e “mercadorização” (transformação de algo em mercadoria) 

como temas-chave para a pesquisa sobre comunicação e esporte (2009, p. 78). 

Outro fator que explica o grande interesse despertado pela cobertura midiática do 

esporte, evidenciado pelos índices de audiência, é que ela é fundamental para o dia-a-dia 

dos interessados – ao contrário de outras formas de entretenimento, que não requerem 

acompanhamento regular (Mondello, 2006, p. 280). Por exemplo, um fã de música não 

precisa acompanhar os ensaios de sua banda favorita para saber com que formação ela 

subirá ao palco ou que músicas executará durante uma turnê. Já o campo esportivo, 

especialmente nos esportes de alto rendimento e nas principais modalidades profissionais, é 

pródigo em gerar notícias e captar o interesse dos aficionados. Isto explica, por exemplo, a 

manutenção de largos espaços para o jornalismo esportivo durante o período de mais de um 

mês (entre o início de dezembro e meados de janeiro) em que as principais competições 

estão em recesso e os atletas, de férias. 

Tendo em vista este cenário, considero útil a reflexão teórico-metodológica proposta 

por Whannel (2009) sobre a pertinência de categorias e preocupações do marxismo para 

pensar a relação atual entre esporte e mídia, seja no que cada um tem de específico, seja nos 

aspectos em que se fundem.
15

 Segundo o autor, a preocupação de muitos pesquisadores de 

evitar a noção de determinação econômica acabou levando ao extremo oposto: abordar a 

cultura como se fosse uma determinação cultural, ou seja, como se existisse como algo 

absolutamente autônomo e se tudo se reduzisse a ela. Estariam aí alguns limites da 

radicalização culturalista, bastante observável em estudos comunicacionais brasileiros 

(embora não tanto nos que se debruçam sobre o esporte). 

 A proposta do autor para a análise de mídia é que se tenha em conta produção, texto 

e recepção. Ou seja, que  a fonte (objeto empírico sujeito a análise) seja articulado com os 

contextos – de produção, distribuição e recepção (p. 75). Ainda que, obviamente, não se 

trate de uma novidade, pela observação que tenho feito, nem todos os trabalhos sobre 

comunicação e esporte atentam para a escolha que, quase inevitavelmente,
16

 fazem (entre 

produção, produto e recepção). A decisão de investigar condições de produção, produto ou 

recepção se articula com as questões que a pesquisa intenta responder e, evidentemente, 

condicionam as possibilidades de respondê-las. É desejável que essa escolha esteja sempre 

                                                
15 Ou seja, quando se torna difícil enxergar a separação entre eles, seja do ponto de vista cultural, seja do econômico. 
16 Na medida em que é praticamente impossível, para um pesquisador solitário, dar conta dos três aspectos. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

8 

 

explicitada nos textos, assim como seus limites (ou seja, aquilo que não é possível 

saber/responder). 

 

A mídia representa o campo esportivo 

 

Um dos aspectos da relação entre esporte e mídia é a adaptação mútua. O esporte se 

adapta à mídia – por exemplo, na escolha de datas e horários de realização de jogos e 

competições, aspecto que não escapa aos olhos de torcedores atentos e de jornalistas 

críticos. Esta relação pode resultar até em modificações das regras de certas modalidades, 

de maneira a tornar a transmissão de competições mais interessante para as emissoras de 

televisão. Vôlei e MMA (Mixed Martial Arts, na sigla em inglês), por exemplo, sofreram  

mudanças nos últimos quinze anos para mais bem se ajustarem às transmissões televisivas.  

Mas adaptações ocorrem, também, na direção contrária. É possível afirmar que, ao 

desenvolver novas tecnologias, novas formas de gravar e transmitir eventos esportivos, a 

mídia se adapta ao esporte. No surfe, por exemplo, observou-se, na segunda metade do 

século XX, a criação de dispositivos e câmeras especiais que permitam aos repórteres 

fotográficos e cinematográficos captar imagens de dentro do mar. Da mesma forma, a 

construção de narrativas cinematográficas sobre o esporte levou à necessidade de 

desenvolver novas formas de captação e edição de imagens, produzindo “diálogos 

semióticos” (MELO e VAZ, 2009, p. 104) 

Retornemos ao primeiro ponto: os impactos que as mídias exercem em relação ao 

campo esportivo. Por exemplo, o alto grau de disciplina sobre os corpos, gestos e palavras, 

especialmente quando os atletas se encontram sob os holofotes da imprensa, participando 

das principais competições internacionais (Miller et al., 2001, p. 70). Mídia, clubes (e/ou 

empresas proprietárias de times ou ligas), os próprios atletas, empresas patrocinadoras e fãs 

simultaneamente constroem imagens do esporte e tornam estas imagens objeto de disputa e 

de diferentes expectativas, num processo acentuado pelo avanço das novas tecnologias, 

especialmente a internet. 

 No esporte negociam-se papéis sociais, e os meios de comunicação são cruciais para 

tal processo. Se tomarmos a questão de gênero, por exemplo, é comum a cobertura 

esportiva indicar o que é e o que não é aceitável para as mulheres, de acordo com 

parâmetros morais hegemônicos (Rosoff, 2006). Como afirmam Miller et al., “a mídia 

esportiva é uma arena importante para naturalizar, essencializar e sexualizar corpos” (2001, 
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p. 89) – por exemplo, a construção do “atleta africano” analisada por John Bale (2006). 

Afinal, a produção de imagens do corpo é um traço crucial da mídia esportiva impressa e 

audiovisual (Miller et al., 2001, p. 61).  

Ao mesmo tempo, o campo esportivo funciona como espaço onde se travam 

disputas por mudança. Existe um repertório de “casos” frequentemente mobilizados por 

torcedores e fãs para demonstrar as possibilidades do esporte como resistência (ou símbolo 

de resistência) às mais variadas práticas de opressão. Não raro, essa postura ativa de 

enfrentamento de poderes e modelos hegemônicos é explicada pelo jornalismo esportivo a 

partir de características excepcionais atribuídas ao indivíduo que resiste, esvaziando-se a 

discussão sobre os aspectos coletivos do esporte, bem como sobre o contexto social em que 

os atletas se inserem. 

De acordo com alguns autores, isto pode ser explicado pela combinação de dois 

fenômenos: a) tendência à individualização; b) a já citada falta de contexto que caracteriza 

boa parte da cobertura feita pelo jornalismo esportivo. 

No primeiro caso, de acordo com Kinkema e Harris (1998), diversos estudos sobre a 

mídia esportiva apontam a preferência pelo destaque individual a certos atletas, tanto nos 

esportes individuais (o que seria de se esperar) quanto nos coletivos, em detrimento de 

abordar-se aspectos como o time, o conjunto, elementos estruturais etc. 

Ressalto que a falta de contextualização não atinge somente as abordagens do 

fenômeno esportivo pelos meios de comunicação. Hill (2006) adverte sobre o uso de 

“evidências anedóticas” mesmo entre historiadores do esporte. Casos discutidos por 

Phillips, O´Neill e Osmond (2010) e por Booth (2005, p. 178-193) evidenciam como a 

interpretação das fontes ligadas ao esporte pelos pesquisadores – e mesmo pelo senso 

comum – pode mudar ao longo do tempo, ressignificando gestos, atitudes e acontecimentos. 

Embora seja mais apropriado falar de mútua determinação, parece claro o impacto 

dos vieses de cobertura adotados pela mídia sobre a organização do esporte e sobre as 

expectativas que as pessoas depositam nele.
17

 Como já advertiram diversos autores – por 

exemplo, alguns dos filiados aos Estudos Culturais de matriz britânica, reunidos em torno 

do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), com sede em Birmingham, nos anos 

1970 –, é preciso olhar também para a recepção, de maneira a se compreender melhor as 

expectativas do público (categoria, aliás, bastante problemática como ente genérico, quando 

                                                
17 O que não significa que esses vieses sejam escolhidos ou decididos única e exclusivamente pelos que decidem a linha 
editorial dos veículos de comunicação. Há margem para negociações de diversas naturezas, inclusive com os agentes do 
campo esportivo (atletas, dirigentes, patrocinadores etc.). 
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se observa de perto as pessoas). Afinal, a importância da mídia nos processos sociais não é 

sempre igual. Há períodos e circunstâncias em que ela é central. Em outros, pode ser 

secundária. E ela sempre é parte de um conjunto de forças e esferas que compõem a vida 

social. Daí Boyle e Haynes (2009, p. 10-1), corretamente, alertarem para a necessidade de 

ter em conta estes fatores para que se evite superestimar o papel dos meios de comunicação. 

Por fim, uma ressalva. Embora a maior parte dos autores se debruce sobre o 

jornalismo – instância privilegiada da cobertura do esporte nos meios de comunicação –, ele 

não é o único espaço a tratar do tema. Este também aparece na publicidade, em programas 

de entretenimento e na ficção. Se no campo do jornalismo, o mais investigado entre os 

pesquisadores do campo comunicacional que se debruçam sobre o esporte, ainda há muito 

por fazer, que dirá nos demais setores. Urgem trabalhos sobre eles – especialmente 

trabalhos críticos. Além disso, mesmo uma observação apressada e não acadêmica permite 

perceber que muitos espaços de cobertura do esporte que se apresentam (ou se 

apresentavam) como jornalísticos não o são mais
18

 – ou não o são no todo –, ainda que, 

discursivamente, possam mobilizar o jornalismo quando este lhes é conveniente. 

 

Considerações finais 

 

 A leitura da referida bibliografia apresenta contribuições quanto a temas e quanto a 

abordagens possíveis para a pesquisa científica sobre esporte na área da Comunicação. 

Creio que o principal é proporcionar uma reflexão que pode ser definida por um tripé:  

a) a pesquisa: o trabalho de investigação científica em Comunicação 

b) o esporte: como tema (e inserido na sociedade) 

c) meios de comunicação: instâncias relevantes das sociedades contemporâneas 

 Portanto, importa discutir a relação entre esporte e mídia como chave para a 

compreender a sociedade, e não o esporte pelo esporte. 

 Os três aspectos são intrínsecos à pesquisa sobre esporte em Comunicação. Ou seja: 

a pesquisa, para ser pesquisa científica, tem que obedecer aos parâmetros básicos e 

definidos de metodologia, reflexão conceitual, construção do conjunto de fontes a ser 

analisado etc. Isto soará óbvio para alguns, mas, às vezes, é preciso dizer (e mais: reforçar) 

o óbvio. O fato de se debruçar sobre esporte não pode, de forma alguma, servir como 

                                                
18 Mesmo se tomarmos definições ampliadas de jornalismo. 
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justificativa para trabalhos de cunho ensaístico ou jornalístico se apresentarem como se 

fossem fruto de investigação acadêmica. 

 Um indicativo disso é a necessidade de se ter clareza da distinção entre trabalhos 

que são fruto de pesquisa empírica conduzida e sistematizada cientificamente e trabalhos de 

cunho ensaístico (como este), ou que discutem ideias a partir de um caso ou punhado de 

exemplos. O trato com a bibliografia mencionada sugere a necessidade (e, também, 

possibilidade) de se fazer trabalhos que deixem claro o que são, a que se propõem e, 

sobretudo, os parâmetros adotados para a investigação e os limites desta. Pesquisa significa 

pesquisa sistematizada, empírica, com uso de critérios para construir uma base de dados 

completa e coerente que será analisada pelo pesquisador. A explicitação deste elemento, por 

exemplo, parece faltar em boa parte dos artigos produzidos pelos pesquisadores brasileiros 

que se debruçam sobre o tema esporte na área de Comunicação. Mas esta discussão, por 

hora, é nada mais que uma impressão pessoal. Ela precisa, como dito antes, ser 

sistematizada em uma pesquisa. 
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