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RESUMO 
 

O presente artigo analisa aspectos da linguagem audiovisual do cinejornal Canal 100 na 

produção de imagens de futebol. O informativo foi realizado por Carlos Niemeyer, de 1959 

a 1986, e influenciou outros meios de registro desse esporte no Brasil. As escolhas visuais 

do produto e as experiências estéticas que potencializa, a partir de conceitos de Hans Ulrich 

Gumbrecht
3
, são o foco do trabalho, que também problematiza o contexto de produção do 

cinejornal. 
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Introdução 
 

A simples descrição de momentos históricos do futebol já evoca as respectivas 

imagens: do gol fatídico de Gigghia sobre o Brasil na final da Copa de 50, passando pelos 

socos no ar de Pelé após balançar as redes, até os dribles desconcertantes de Garrincha. Tais 

instantes estão presentes no imaginário cultural do Brasil da mesma forma que o esporte 

mais popular do país. O jogo, que se tornou prática massiva a partir do começo do século 

XX (FRANCO JÚNIOR, 2007), ultrapassou os limites dos campos e estádios e se 

consolidou também em razão das reproduções imagéticas. Os registros em foto, película e, 

mais tarde, em televisão e meios digitais acompanharam a expansão do futebol e se 

transformaram com ele. 

A ligação entre a modalidade e o audiovisual no Brasil sempre existiu, conforme 

Luiz Zanin Oricchio (2006). Um capítulo dessa relação é o cinejornal Canal 100, produzido 

de 1959 a 1986 por Carlos Niemeyer (1920 – 1999) e exibido nas salas de cinema antes das 

sessões. O programa teve 52 edições anuais num total de 1.924 cinejornais, além de 

                                                 
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
 Mestranda em Comunicação e Informação – UFRGS (bolsista CAPES). E-mail: ana_acker@yahoo.com.br 

3 A discussão sobre futebol e experiência estética, baseada em teorias de Gumbrecht, é o fundamento da dissertação de 

mestrado desenvolvida no PPGCOM/UFRGS, sob orientação da Prof. Dra. Miriam de Souza Rossini. Na pesquisa, o foco 

de análise é o cinema ficcional brasileiro – 1995 a 2012. 

mailto:ana_acker@yahoo.com.br


 

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

 
 

 2 

realizações extras de programas do início do século, adquiridos pela produtora
4
. Atos 

políticos, festas, cerimônias - as informações do Canal 100 eram variadas, mas o destaque 

ficava por conta das imagens de jogos de futebol.  

A plasticidade, o uso da câmera lenta, os detalhes de jogadas difíceis de visualizar 

das arquibancadas são aspectos que o Canal 100 instituiu como linguagem, tanto para 

transmissões televisivas, quanto para registros documentais, ou recriações ficcionais do 

futebol. O objetivo do presente artigo é refletir sobre essa herança e discutir algumas 

características das experiências estéticas proporcionadas pelo cinejornal. 

 

O contexto de produção do Canal 100 

Os cinejornais alcançaram sólida produção no mundo todo, especialmente na 

primeira metade do século XX. Conforme Paulo Roberto de Azevedo Maia, na dissertação 

Canal 100: a trajetória de um cinejornal, tal produção é portadora “de uma narrativa 

própria, de cunho jornalístico e que, ao mesmo tempo, ao se expressar através do cinema, é 

uma modalidade desse, afinal, é uma forma de jornalismo utilizando um veículo específico” 

(MAIA, 2006, p. 9). O primeiro cinejornal a surgir no Brasil foi a versão nacional do Pathé 

Journal, em 1912 (MAIA, 2006). 

Na década de 1930, o governo de Getúlio Vargas incentivou a produção de 

cinejornais. O decreto 21.240, de 04 de abril de 1932, tornava obrigatória a exibição de um 

filme nacional de duração de 10 minutos (MAIA, 2006). De acordo com o mesmo autor, 

durante muito tempo os documentários, incluindo os cinejornais, formaram o bloco 

majoritário das produções nacionais. O cinema ficcional teve impulso, de fato, somente 

após a Segunda Guerra Mundial. 

Nos anos 1950, a televisão ainda era um meio estranho para a maioria dos 

brasileiros. É nesse ambiente que, em 1959, o carioca Carlos Niemeyer dá início às 

atividades da “Carlos Niemeyer Produções Ltda”, produtora do cinejornal Canal 100 até 

1986, quando encerrou as atividades. Piloto durante a Segunda Guerra, Niemeyer não era 

um cineasta. O gosto pelo cinejornalismo se deu após contato com o fotógrafo e 

documentarista francês Jean Manzon na década de 1950. Na verdade, o interesse pela 

sétima arte ocorreu mais cedo, ainda nos anos 1940, quando da passagem do diretor Orson 

Welles pelo Rio de Janeiro. O então boêmio Niemeyer figurou em cenas rodadas pelo 

norte-americano no cassino da Urca. 

                                                 
4
 Dados do site oficial do Canal 100 - http://www.canal100.com.br/home/variedades. Acesso em junho de 2012. 
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Da tentativa de carreira como galã de cinema para a de produtor, Niemeyer associou 

os informativos ao entretenimento de uma maneira inovadora para a época: 

 
O Canal 100 surgiu em um momento de fecunda produção engajada, como 

é caso do Cinema Novo, que criticava a falta de ação do cinema de 

entretenimento, despreocupado com a força da arte como instrumento de 

mudança social. Levar notícias às telas com um forte caráter de 

entretenimento, utilizando velhos temas dos informativos 

cinematográficos como o futebol em destaque era algo impensado. 

Primeiro pelos que achavam que a produção de cinejornais era sem valor 

estético e outros pela crítica política de esquerda que negava o cinema 

alienado, distante dos temas e das mudanças que seriam necessárias para 

superar sua condição de país dependente do terceiro mundo. (MAIA, 

2006, p. 33). 

 

O cinejornal contou com patrocínio de estatais: o Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica investiram no informativo (MAIA, 2006). Assim, Niemeyer deu atenção 

especial às ações do governo federal nas produções. A relação se firmou ainda no mandato 

do presidente Juscelino Kubitschek (1956 – 1961): 

O modelo desenvolvimentista de JK influenciou na formação de um 

imaginário do otimismo do qual fez parte o Canal 100. Teve importância, 

nessa perspectiva de Brasil assumida pelo cinejornal, o clima do período, 

mas, de forma mais direta, a influência de Jean Manzon, ativo 

empreendedor no ramo cinematográfico de um cinema que procurou levar 

um discurso dentro da ideologia do otimismo (MAIA, 2006, p. 39). 

 

Uma produção organizada a partir da ideologia do otimismo não significava uma 

visão limitada. Como também dependia de dinheiro privado, a empresa de Carlos Niemeyer 

realizava documentários para quem se dispusesse a pagar. Como exemplos de pluralidade, 

MAIA (2006) cita os filmes: Os Sem Terra, sobre reforma agrária e realizado sob 

encomenda do governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola; A Boa Empresa, uma 

abordagem conservadora das relações de trabalho, e Asas da Democracia, uma homenagem 

à Força Aérea Brasileira, os dois últimos encomendados pelo Instituto de Pesquisas e 

Estudos Sociais – IPÊS. 

Nesse contexto, a produtora de Niemeyer também direcionava as lentes para os 

campos de futebol. Ali, havia um objetivo claro: o de representar, reconstruir o jogo como 

espetáculo, celebração popular do Brasil. O Canal 100 fundamentou uma linguagem na 

captação desse esporte e tal processo acompanhou a transformação ocorrida no século XX. 

Com as imagens tecnológicas, a relação com os esportes se modificou, conforme Victor 

Andrade de Melo (2006): 
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[...] Cinema e esporte constituem-se em poderosas representações de 

valores e desejos que permeiam o imaginário do século XX: a superação 

de limites, o extremo de determinadas situações (comuns em um século 

onde a tensão e a violência foram constantes), a valorização da tecnologia, 

a consolidação das identidades nacionais, a busca de uma emoção 

controlada, o exaltar de um certo conceito de beleza, tudo isso esteve 

constantemente presente nos filmes e nas competições organizadas no 

decorrer do século que passou, e por certo continuará presente neste que 

começa (MELO, 2006, p. 70). 

 

Para assistir a eventos esportivos não era mais necessária a presença no estádio, 

ginásio ou arena. Os jogos chegavam até os espectadores por meio de imagens e esse 

consumo se consolidou com a televisão. No entanto, nos primeiros anos do Canal 100, os 

aparelhos domésticos eram raridade, bem como as transmissões ao vivo. Por isso, o 

cinejornal não teve concorrência na produção de imagens de futebol em seus primeiros 

anos, fortalecendo a preferência entre o público que o assistia nas salas de cinema. 

 

A linguagem audiovisual do Canal 100 

O som de Na Cadência do Samba, de Luiz Bandeira, ficou associado às imagens 

que deslizavam pelas telas de cinema do país. O trabalho de montagem e fotografia 

realizado pelo Canal 100 salientava os detalhes plásticos das partidas. Além da trilha 

musical, as imagens eram acompanhadas pela voz over de um narrador, que trazia as 

informações sobre a partida (nomes dos jogadores, descrição dos lances e do ambiente do 

estádio). Segundo o cineasta Oswaldo Caldeira, “seus câmeras eram capazes de 

acompanhar a bola antes mesmo que ela partisse numa direção” (CALDEIRA apud 

ORICCHIO, 2006, p. 310). Sob a coordenação de Francisco Torturra, os profissionais de 

captação conseguiam “driblar” as dificuldades técnicas da época, segundo análise do 

fotógrafo Walter Carvalho: 

Eles eram craques, capazes de segurar o foco na bola com lentes 

telescópicas de 600mm. Isso equivale a fazer uma cirurgia a laser no olho. 

Trabalhavam numa época em que os negativos eram menos sensíveis e as 

luzes dos estádios também não ajudavam (CARVALHO apud MELO, 

2006, p. 123). 
 

 O manuseio desses aparatos pelos profissionais da produtora resultava em imagens 

que detalhavam fatos que passariam despercebidos para um espectador de arquibancada. 

Tais escolhas serviam ao objetivo de exacerbar a beleza dos movimentos, como aborda 

Kléber Mendonça Filho: 
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O futebol do Canal 100 tinha releituras de jogadas impossíveis de serem 

vistas das arquibancadas ou na televisão, um futebol em 35mm, gingado 

nos seus mínimos detalhes. Mulheres na plateia geralmente amavam as 

imagens ampliadas de coxas musculosas dos atletas, os jogadores 

escarravam elegantemente ansiosos em câmera lenta, a tensão de uma 

barreira de homens preocupados com um chute potente, a bola rodopiando 

doida em direção à rede. Dezenas de imagens como essas tornaram-se 

assinaturas de uma estética que engrandecia um esporte já enorme dentro 

da cultura brasileira (MENDONÇA apud MELO, 2006, p. 122). 
 

 A manipulação realizada pelo cinejornal também era possível pela natureza de sua 

produção: cinematográfica. A película permite uma construção temporal que não ocorre na 

transmissão ao vivo de televisão. Tal diferença é reconhecida por Carlos Niemeyer: 

No Canal 100 futebol é coisa séria. O tom bem humorado vai por conta da 

partida: convém lembrar que muitas vezes o jogo pode ter sido visto pelo 

espectador, cabe assim comentar a partida e não descrevê-la secamente. O 

tal “tom jocoso” é feito (mal) por um cinejornal concorrente. E mais: no 

cinema, com tela grande, o futebol (e outros esportes) tem uma força 

incrível, inclusive porque os recursos técnicos do cinema (câmera lenta, 

por exemplo) conseguem captar coisas que TV não mostra. De um modo 

geral, em matéria de futebol, a TV é “fria” e o cinema “quente” 

(NIEMEYER apud MELO, 2006, p. 121). 

 

 

O “captar coisas que a TV não mostra” se dá porque o cinema não está atrelado ao 

transcorrer do tempo, característica base de uma transmissão ao vivo. A imagem 

cinematográfica é passado. Ou, segundo o cineasta Pier Paolo Pasolini, “o presente se 

transforma em passado” em razão da montagem, porém este passado “aparece sempre como 

presente” por causa da natureza da imagem (PASOLINI apud DELEUZE, 1990, p. 50). 

 Na televisão, é arriscado tentar subverter o padrão do ao vivo, pois existe a chance 

de se perder lances. De acordo com Arlindo Machado, “numa partida de futebol, por 

exemplo, o centro de interesse se concentra na bola e não há praticamente grandes 

possibilidades, até mesmo por força do mecanismo do jogo, de alterar essa fatalidade” 

(MACHADO, 2000, p. 136). Entretanto, a câmera lenta, que na tevê é o slow motion, ocupa 

lugar privilegiado nas transmissões: é o recurso que recupera o que não foi possível ver em 

detalhes no tempo real, é o que retém o passado da imagem fugidia, conectada aos minutos 

de jogo que transcorrem em fluxo, conforme Philippe Dubois: 

 

Ele [o slow motion] se espalhou por toda parte, ora exacerbando o real (no 

telejornal, na reportagem), ora congelando o factício (o clipe, a 

publicidade). É sobretudo nas emissões esportivas, onde se conjuga ao 

replay, que ele exerce sua “eficácia”: ver, rever, “reviver” o acontecimento, 

imediatamente, sob diversos ângulos, estender o instante com o luxo 
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“palpável” do segundo-que-dura-horas. O slow motion é insistente e 

cíclico, frequentemente pegajoso, às vezes mágico. Aqui, ele preenche os 

tempos mortos, serve de inserto depois de momentos de intensidade 

extrema da imagem ao vivo (o gol, a queda, o esforço, o drama) (DUBOIS, 

2004 , p. 208). 

 

 A função do slow motion é justamente a de repetir o lance, reapresentar o detalhe de 

diversos ângulos. O uso desse recurso se tornou padrão em transmissões de tevê. No Canal 

100, a câmera lenta também era usada para mostrar uma jogada de múltiplas maneiras, 

entretanto a proposta ia além da função que se tornaria tradicional no meio eletrônico. A 

apresentação dos movimentos humanos em um ritmo que não o natural constitui um modo 

diferenciado de percepção e abre a possibilidade para ambiguidades interpretativas que 

ultrapassam a voz over do narrador que explica as jogadas. Walter Benjamin, no ensaio A 

obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, observa que com a câmera lenta o 

movimento adquire novas dimensões: 

Assim como a ampliação não tem por única finalidade tornar mais claro o 

que “sem ela” seria confuso (graças a ela, pelo contrário, vemos 

aparecerem novas estruturas da matéria), tampouco a câmera lenta coloca 

simplesmente em relevo formas de movimento que já conhecíamos, mas 

descobre novas formas, perfeitamente desconhecidas, “que não 

representam absolutamente movimentos rápidos tornados lentos, mas 

antes aparecem como movimentos fluidos, aéreos, supraterrestres” 

(BENJAMIN, 1990, p. 233). 

 

A partir da reflexão de Benjamin é possível afirmar que a câmera lenta permite a 

descoberta de novas formas. Não é simplesmente ver novamente, mas, sim, visualizar 

potencialidades imagéticas que só são possíveis por meio do aparato técnico. Como destaca 

o filósofo alemão, a câmera “nos abre a experiência de um inconsciente visual, assim como 

a psicanálise nos fornece a experiência do inconsciente instintivo” (BENJAMIN, 1990, p. 

234). O futebol visto pelo Canal 100 só é enxergado daquela maneira por meio de todo 

aparato utilizado na produção daquele cinejornal e que permite perceber uma dimensão 

estética daquele evento esportivo – a câmera lenta e a montagem são fundamentais no 

estabelecimento de tais percepções. 

A manipulação das imagens captadas nos estádios recebia atenção especial na 

produção dos informativos. Segundo definição de Jacques Aumont, a montagem é “o 

princípio que rege a organização de elementos fílmicos visuais e sonoros, ou de 

agrupamentos de tais elementos, justapondo-os, encadeando-os e/ou organizando sua 

duração” (AUMONT, 1995, p. 62). A duração e o tempo das ações fílmicas se estabelecem 
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pela montagem. Entretanto, segundo Andrei Tarkovski, a justaposição de planos não 

possibilita a impressão de um ritmo por si só, pois esse depende totalmente da construção 

temporal impressa no filme. O diretor salienta que o potencial mais precioso desse meio é a 

“possibilidade de imprimir em celuloide a realidade do tempo” (TARKOVSKI, 2010, p. 

71). Sendo assim, ele refuta a ideia de que a montagem seja o principal elemento de um 

filme: 

A imagem cinematográfica nasce durante a filmagem, e existe no interior 

do quadro. [...] A montagem reúne tomadas que já estão impregnadas de 

tempo, e organiza a estrutura viva e unificada inerente ao filme; no 

interior de cujos vasos sanguíneos pulsa um tempo de diferentes pressões 

rítmicas que lhe dão vida (TARVOVSKI, 2010, p. 135). 

 

Gilles Deleuze apresenta ideia semelhante à de Tarkovski no livro A imagem-

tempo. Para o autor, “a montagem será, pois, uma relação de número, variável segundo a 

natureza intrínseca dos movimentos considerados em cada imagem, em cada plano” 

(DELEUZE, 1990, p. 49). 

Na montagem do Canal 100 havia manipulações diversas, conforme depoimento de 

Caldeira: “Seu montador Walter Roenick sabia a melhor maneira de armar um chute, de 

passar de cima para baixo e do fechado para o mais aberto rompendo com o verismo em 

função do impacto maior, favorecendo o espetáculo” (CALDEIRA apud ORICCHIO, 2006, 

p. 313). Apesar dessas opções, a construção temporal do futebol se dava, sobretudo, pelo 

tempo impresso no interior do plano, conforme concepção de Tarkovski e Deleuze. Ou seja, 

a proposta estética do cinejornal começava de fato na captação. 

O tempo no Canal 100, pensado a partir da filmagem, reitera as imagens do futebol 

para além do caráter informativo. Como destaca Niemeyer em trecho de entrevista citado 

anteriormente, há um comentário sobre aquela jogada. De acordo com Deleuze, “o tempo 

cinematográfico não é o que escorre, mas o que dura, coexiste” (DELEUZE, 1992, p. 95). O 

tempo em fluxo no informativo não é subordinado aos movimentos do jogo. Ao contrário, 

há a criação de percepções temporais múltiplas a partir da impressão do jogo em película, 

completadas pela montagem que enfatiza o espetáculo.  

 O presente e o passado na mesma imagem também possibilitam outras construções 

narrativas. O tempo no cinejornal é subvertido e se descola do movimento. Isso fica 

evidente, principalmente, nos planos de torcida. Em muitas oportunidades, há os reaction 

shots do público após jogadas bonitas, ou próximas do gol. Contudo, em outras, fica 
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evidente que a imagem da arquibancada não tem qualquer conexão com a ação do campo. 

Há uma mistura de tempos e narrativas em torno de um mesmo jogo de futebol. 

 

Imagens do futebol e experiência estética 

 A linguagem audiovisual do cinejornal exacerbava ainda mais a beleza dos 

movimentos do futebol, mas não evitava o caráter violento do jogo. Para Hans Ulrich 

Gumbrecht, esse fator é um dos principais para a grande popularidade dos esportes. Em seu 

livro Elogio da beleza atlética (2007), o autor usa o conceito do filósofo Immanuel Kant 

para a palavra belo: um “juízo de gosto” realizado numa situação de “satisfação pura e 

desinteressada” (GUMBRECHT, 2007, p. 37); a partir desse conceito, ele relaciona nossa 

atração pelos esportes: 

A palavra importante nesse ponto é “desinteressada”, em seu sentido não-

corrompido de “não ter interesses ocultos”. [...] Ver seu time jogar bem ou 

assistir a seu atleta favorito quebrar um recorde jamais terá algum 

resultado objetivo em sua vida cotidiana. [...] Essa desconexão em relação 

ao cotidiano é o que alguns filósofos descrevem, desde o fim do século, 

como a autonomia ou a insularidade da experiência estética 

(GUMBRECHT, 2007, p. 37). 

 

 Podemos aplicar ao Canal 100 essa leitura feita por Gumbrecht: assisti-lo nas salas 

de cinema proporcionava uma experiência estética. Não a mesma vivenciada pelo público 

dos estádios, mas outra, que dava a ver imagens somente perceptíveis através do aparato 

técnico. Além disso, a bola, o gol não eram focos únicos. A natureza cinematográfica 

permitia a exibição do que estava no entorno: jogadas periféricas, o público, discussões 

entre atletas, faltas duras. Conforme Gumbrecht, a bela jogada é tão ou mais importante que 

o resultado, que o gol: 

O que gostamos nos grandes momentos de uma partida não é apenas o gol, 

o touchdown do futebol americano, o home run ou a enterrada. É a bela 

jogada que toma forma antes do tento. Sabemos intuitivamente o que é 

essa forma. O sociólogo e filósofo Niklas Luhmann definiu a forma como 

a união paradoxal da diferença entre a auto-referência e a referência 

externa. Isso significa somente que forma é qualquer fenômeno com a 

capacidade de se apresentar a nossos sentidos e a nossa experiência numa 

clara distinção em relação àquilo que não faz parte dela (GUMBRECHT, 

2007, p. 134). 

 

 O Canal 100 é repleto de imagens de jogadas pouco objetivas, porém que estão na 

tela justamente pela beleza, pela sua forma, pelo inesperado, por darem uma dramaticidade 

extra ao futebol. As construções temporais salientam, repetem, reiteram movimentos, que se 

perderiam, ou nem seriam percebidos sem o registro cinematográfico.  
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 Aparições de corpos no espaço, epifanias, momentos de intensidade que 

desaparecem quase que ao mesmo tempo em que surgem no espaço. Esses são alguns dos 

termos usados por Gumbrecht para definir eventos esportivos e relacioná-los à experiência 

estética. Ao refletir sobre os efeitos de presença, o autor salienta que esses aproximam a 

dimensão corpórea do mundo: 

Assim, o que é presença? O que queremos dizer quando dizemos que 

alguma coisa tem presença? Talvez de forma surpreendente, presença 

enfatize muito mais o espaço que o tempo (a palavra latina prae-esse 

literalmente significa “estar diante de”). Algo presente é algo que está ao 

alcance, algo que podemos tocar, e sobre o qual temos percepções 

sensoriais imediatas. A presença, nesse sentido, não exclui o tempo, mas 

sempre associa o tempo a um lugar específico (GUMBRECHT, 2007, p. 

50). 

 

 A relação espacial de algum modo aproxima sujeito e objeto, não há separação entre 

ambos. Gumbrecht considera que assim, na dimensão da presença, “as pessoas sentem-se 

parte do mundo físico, e contíguas aos objetos que o compõem” (GUMBRECHT, 2007, p. 

51). A dimensão sensível do cinejornal brasileiro, de certo modo, colocava o público mais 

perto do jogo na tela, estimulava uma relação afetiva para além dos sentidos da partida 

narrada em imagens e sons.  

 O teórico de Stanford reitera diversas vezes o caráter inesperado dos lances 

esportivos. Segundo ele, “as jogadas que surgem em tempo real na partida são 

surpreendentes até para os treinadores e para os jogadores que as executam, porque 

precisam ser realizadas contra a resistência imprevisível da defesa do outro time” 

(GUMBRECHT, 2007, p. 134). A experiência estética relacionada aos esportes passa por 

questões de beleza de jogadas e também por aquilo que a prática tem de violenta. Se a 

fruição se dá na oscilação entre efeitos de presença e de sentido, esta necessariamente não 

precisa estar condicionada ao prazer com o belo. No esporte, lembra o autor, “a graça e a 

violência muitas vezes caminham juntas” (GUMBRECHT, 2007, p. 122). 

 Não são apenas o belo ou o violento que estão envolvidos na experiência estética: o 

meio também a transforma. Televisão, rádio, internet, cinema, papel são materialidades que 

estão no caminho e que de certa forma alteram o contato com os esportes. Gumbrecht 

reconhece a influência da tecnologia nos efeitos de presença e de sentido, e salienta que o 

consumo do evento é diferente, dependendo do lugar: 

A torcida dos estádios [...] pode ser barulhenta ou silenciosa, mas em 

princípio não é permeada por atos de comunicação – embora nos estádios 

mais modernos telões enormes aproximem a experiência da multidão à da 

transmissão pela TV. Mais ainda que o comentário dos locutores, 
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dispositivos eletrônicos como o replay e a câmera lenta geram uma 

impressão de análise. Uma transmissão ou um replay no telão do estádio 

podem dar aos torcedores a ilusão de que eles possuem as mesmas 

informações que o técnico está usando para analisar uma jogada que 

acabou de acontecer, e para repensar a estratégia de jogo. Mas o que a 

transmissão abandona de vez e não é capaz de substituir é a copresença 

física de espectadores e atletas como condição mais elementar para a 

comunhão (GUMBRECHT, 2007, p. 156). 
 

 Os meios técnicos eliminam a copresença com os eventos, todavia não se pode 

afirmar que a experiência estética mediada seja menos intensa que a vivenciada no mesmo 

espaço em que a competição ou o jogo esportivo. São situações diferentes e o teórico 

alemão reconhece que certas tecnologias potencializam efeitos de presença. As telas trazem 

a chance de suscitar um desejo pelo substancial do mundo, argumenta o autor: 

Estou tentando não condenar nem dar uma aura misteriosa ao nosso 

ambiente mediático. Ele alienou de nós as coisas do mundo e o presente – 

mas, ao mesmo tempo, tem o potencial de nos devolver algumas coisas do 

mundo. E se de novo se tornasse claro que estar sentado à mesa para jantar 

(ou, dá no mesmo, fazer amor) não tem a ver só com comunicação, não é 

simples “troca de informação”, então talvez se tornasse importante e útil – 

não só para alguns intelectuais românticos – ter conceitos que nos 

permitam apontar o que nas nossas vidas é irreversivelmente não 

conceitual (GUMBRECHT, 2010, p. 173). 

 

 Ao mesmo tempo em que os processos maquínicos alteram determinadas vivências, 

estabelecem outras e as experiências estéticas potencializadas pelo Canal 100 só se deram 

pelas características do aparato usado e pela forma como este era manipulado pelos 

realizadores. Segundo Gumbrecht, “uma jogada bonita é também uma forma temporalizada. 

Isso significa que a jogada começa a desaparecer desde o momento em que começa a 

surgir” (GUMBRECHT, 2007, p. 134). Desse modo, o cinejornal ajudou a imprimir no 

tempo e na memória lances de futebol que ficaram marcados no imaginário brasileiro, 

produções de presença que consolidaram um modo de ver e de registrar o jogo em campo. 

Conforme Sandra Pesavento (2003), imaginário é “um sistema de ideias e imagens de 

representação coletiva que os homens, em todas as épocas, construíram para si, dando 

sentido ao mundo” (PESAVENTO, 2003, p. 43). As produções de Niemeyer constituem 

uma representação, um modo de ver o jogo de bola que não se extinguiu com o 

encerramento do cinejornal. 

 Os 27 anos de história do informativo estabeleceram um padrão estético, perceptível 

em outros documentários, produtos televisivos, filmes de ficção. Contudo, o Canal 100 fez 

mais: ele percorreu as entranhas do jogo, evidenciou e criou narrativas, exacerbou 
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movimentos corpóreos que o futebol permite e que até hoje, passados 26 anos do seu fim, 

ainda conseguem impressionar.  

 O inconsciente ótico do futebol exposto pelo Canal 100 é explorado atualmente 

pelas transmissões em alta definição e experiências em 3D. As imagens se transformam, 

mas a memória ativada ao som de Na Cadência do Samba permanece. A herança do 

“futebol quente” de Carlos Niemeyer segue sendo perseguida pelas novas tecnologias. 

 

Considerações 

 Na década de 1980, o auxílio financeiro estatal foi se extinguindo, e a produtora de 

Carlos Niemeyer encontrou dificuldades para seguir com a realização dos informativos 

(MAIA, 2006). Além disso, já não havia a obrigatoriedade de exibição dos cinejornais nos 

cinemas e a televisão estava consolidada nas transmissões esportivas. Uma trajetória de 

construção imagética do futebol chegava ao fim, mas não seus desdobramentos. 

 A linguagem do Canal 100 se transforma em outras produções, conforme foi 

discutido ao longo do artigo. Em um primeiro olhar, pode-se cogitar que a câmera lenta, os 

planos detalhes nas pernas dos atletas e os primeiros planos nos torcedores tenham sido as 

maiores contribuições. Tal concepção é superficial diante daquilo que o conteúdo do 

cinejornal realizou ao longo dos anos. 

 As imagens do Canal 100 aproximaram visualmente o futebol do público nos 

cinemas de uma maneira inédita no Brasil até então. O deslize da câmera pelo campo, as 

justaposições efetuadas na montagem salientavam o movimento de corpos, enfatizavam o 

jogo como espetáculo. A fruição com tais imagens elevava o futebol a outro patamar: vê-lo 

na tela era também senti-lo, e não do mesmo modo que no estádio. O consumo era outro, 

descolado do tempo real da partida, mas não menos pulsante. As produções de presença, em 

abordagem desenvolvida por Hans Ulrich Gumbrecht, eram intensas diante do jogo visto 

por meio da materialidade cinematográfica. Tais construções se davam, sobretudo, pela 

montagem, que já era pensada na captação.  

 São difusas as teorias sobre a consolidação do futebol na cultura brasileira. Não é 

objetivo aqui tentar decifrar essas pesquisas, no entanto, no estudo das imagens técnicas da 

modalidade, é impossível ignorar a importância do Canal 100 na consolidação de uma 

linguagem, hoje diluída, hibridizada em outros meios.  

 As produções de presença desse produto consolidaram uma tradição de olhar para o 

futebol quando o intuito é abordá-lo como espetáculo. Hoje, esse perfil de construção 



 

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

 
 

 12 

imagética é mais intenso na televisão. Todavia, percebe-se um fenômeno novo nas 

produções audiovisuais brasileiras: os documentários de clubes de futebol. Nesses filmes, 

há uma busca pelo pulsante do jogo, não só em sua dimensão de beleza, mas também de 

épico – algo que tem traços, origens no Canal 100. 

 Se ainda há referências ao “futebol arte” no país, muito se deve à tradição imagética 

de jogo-espetáculo fundamentada pelo cinejornal. Câmeras em alta definição, super slow 

motion já revelam outro futebol, ou melhor, criam outro futebol. As transformações 

tecnológicas mudam a relação com as imagens dos jogos, só que não diminuem as 

invenções dos informativos de Carlos Niemeyer e as experiências estéticas que eles seguem 

proporcionando. 
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