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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é explicar como a trajetória do futebol, desde as práticas mais 

remotas até os dias atuais, pode justificar a participação popular nas discussões sobre esse 

esporte. Para isso, analisa-se o caso do programa Bate-Bola, do canal de TV por assinatura 

ESPN Brasil. No telejornal diário, a intervenção de quem está em casa é maciça. Procura-

se, no artigo, situar, também, as relações entre o futebol e os meios de comunicação, no 

sentido de entender que, hoje, o esporte mantém lugar fundamental nas mídias. Para 

corroborar essa noção, defendemos que o discurso sobre o futebol em jornais, rádio, 

televisão e internet é capaz de criar novos significados à prática esportiva. 
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Introdução 

 

 O programa começa ao meio dia e meia e, quarenta minutos depois, já reúne 717 

comentários de telespectadores no mural on-line. Quando o apresentador se despede, dois 

blocos depois, são 1.162 intervenções de quem está em casa assistindo ao telejornal de 

debate esportivo. Os dados apresentados aqui foram coletados durante uma segunda-feira 

típica do programa Bate-Bola 1º edição, veiculado todos os dias no canal de TV por 

assinatura ESPN Brasil 
4
.  

 A participação intensa é regra. Embora se proponha a tratar de um leque variado de 

esportes, o Bate-Bola fala principalmente de futebol. Mas por que tratar dessa modalidade, 

no Brasil, significa incitar as opiniões de torcedores fervorosos, amantes analíticos e 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Estudante de Graduação do 8º semestre do Curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, da 
Universidade Federal do Ceará, UFC, email: vasconcelos.pedo@gmail.com.  
  
3 Orientador do trabalho e professor do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará, UFC, e-mail: 
riversonlebon@gmail.com. 

 
4 A ESPN Brasil é uma emissora de TV a cabo criada em 17 de junho de 1995. O canal faz parte da rede ESPN 

(Entertainment and Sports Programming Network), sendo a primeira filial do conglomerado fora dos Estados Unidos. A 

emissora brasileira tem como característica disponibilizar programação 24 horas por dia voltada para os esportes, 
chegando a mais de três milhões de lares no país, que assinam os serviços do canal. Informações disponíveis no site: 
<http://espn.estadao.com.br/quemsomos>. Acesso em: 25 jun. 2012. 
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críticos ferrenhos? Falar de futebol por aqui é pôr na mesa do bar, na cadeira do estádio e na 

conversa de esquina uma tradição que já se estabeleceu como paixão nacional. É também 

perceber a maciça inserção do esporte nos meios de comunicação. 

 No caso do Bate-Bola, cria-se todo um cenário para a participação do telespectador. 

Estabelece-se, portanto, uma série de discussões mediadas. Mas o que se afigura como 

normal – a paixão intensa pelo futebol – pode ser problematizado. Como a trajetória desse 

esporte justifica casos como o do Bate-Bola, em que o público interage maciçamente 

quando o jogo é o assunto tratado? 

O objetivo desse artigo é utilizar a programação da ESPN Brasil como pano de 

fundo para situar o desenvolvimento do futebol – de prática arcaica até fenômeno 

midiatizado. Nesse sentido, interessa-nos pensar no esporte como bem cultural difundido 

em larga escala e marcar o encontro do futebol com os meios de comunicação, em especial 

a TV. Desse modo, o presente trabalho busca dar pistas que esclareçam porque falar sobre 

futebol pode ser tão importante. 

    

1. De prática arcaica a bem amplamente difundido 

 

As atividades que conhecemos, hoje, em sentido lato como “esportivas” tiveram 

origem, em grande parte, como práticas lúdicas arcaicas. De acordo com Huizinga (1996 

apud MARQUES, 2011), nesses jogos populares predominavam certa aura de mistério e de 

mito. No caso do futebol, os registros mais antigos de manifestações precursoras 

ultrapassam os seis mil anos. 

Segundo Duarte (2006), alguns dos primeiros indícios pesquisados apontam para o 

Kemari, um jogo japonês, praticado por volta de 4.500 a.C, com uma bola feita de fibras de 

bambu. Outro pesquisador que faz um levantamento sobre as formas arcaicas do futebol é 

Celso Unzelte (2002). O jornalista atesta a existência do Kemari, mas não situa a época em 

que a prática teria sido desenvolvida. Para ele, os registros mais remotos são do tsu-chu, “a 

primeira forma documentada de futebol de que se tem notícia” (UNZELTE, 2002, p. 10). 

O tsu-chu foi desenvolvido na China, como forma de treinamento militar, por volta 

de 2.197 a.C. Entre as semelhanças com o que conhecemos hoje por futebol, estavam o 

campo de jogo, também retangular; a quantidade de jogadores: 12 para cada lado (número 

bem próximo aos 11 atuais); a delimitação do campo, feita por fios de seda e a ideia de 

traves, improvisadas com estacas de bambu. 
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De acordo com Unzelte (2002), existem ainda indícios de outras manifestações 

arcaicas anteriores a Cristo: o epyskiros, na Grécia Antiga e o harpastum, no Império 

Romano, por exemplo. Já na Idade Média, destaca-se o soule, precursor francês do futebol 

atual. No Renascimento Italiano, a população da cidade de Florença testemunhou o 

nascimento do calcio fiorentino. Fala-se, nesse caso, do aparecimento de algumas regras 

rudimentares e de uniformes para diferenciar as equipes.  

Ainda segundo Unzelte (2002), o que chamamos de futebol moderno é o resultado 

de um amplo processo realizado na Inglaterra. Em 1863, alunos e professores da 

Universidade de Cambridge unificaram uma série de regras versadas em anos anteriores. 

Para difundi-las, foram produzidos livros e cartilhas, distribuídos em clubes, escolas e 

bancas de jornal. “O futebol, assim como o conhecemos hoje, estava devidamente 

inventado” (UNZELTE, 2002, p. 19). 

É interessante notar como a nascente ideia de modernidade na prática esportiva 

parecia se contrapor ao caráter lúdico das formas arcaicas, principalmente se pensarmos que 

o futebol regulamentado na Inglaterra tornou-se, essencialmente, elitista. Marques (2011, p. 

97-98) levanta a discussão de que:  

com a nova concepção do esporte moderno, [...] introduzem-se noções 

mais rígidas de desempenho (os tempos e marcas têm importância 

decisiva; o cronômetro passa a ser instrumento de julgamento). Além 

disso, estabelecem-se normas e regras de tempo e espaço, com a figura 
mediadora das equipes de arbitragem. 

 

E ainda: “a prática esportiva, a partir do momento em que se transforma em 

competição – ou seja, [...] se estabelece por meio de normas e se comercializa –, perderia 

parte do caráter lúdico previsto em sua essência inaugural” (MARQUES, 2011, p. 97). Esse 

processo relegaria ao povo apenas o papel de consumidor. 

Não há como ignorar, inclusive, o contexto econômico e social no qual germinaram 

as formas modernas de esporte – entre elas o futebol. No final do século XIX, a Inglaterra 

pulsava com a Revolução Industrial
5
. No contexto do advento da especialização do trabalho 

e da fabricação de artigos em série, as práticas esportivas adquiriram, também, o caráter de 

                                                
5 A Revolução Industrial pode ser entendida como um processo no qual a economia mundial sofreu 

modificações profundas a partir da segunda metade do século XVIII. “Em sentido restrito, a expressão 

‘revolução industrial’ aplica-se às transformações econômicas e técnicas ocorridas na Grã-Bretanha, entre o 
século XVIII e XIX, com o surgimento da grande indústria moderna” (ENCICLOPÉDIA BARSA, 1999, p. 

100). A fase aguda aconteceu entre 1760 e 1830, mas “a revolução industrial inglesa continuou muito além de 

1830 e prosseguiu durante todo o século XX” (ENCICLOPÉDIA BARSA, 1999, p. 100). Destaca-se a 

descoberta da eletricidade, a transformação do ferro em aço e a ampliação dos sistemas de transporte. Em 

âmbito social, a Revolução Industrial operou significativas modificações nas relações de trabalho. O 

proletariado perdeu a posse das ferramentas e máquinas de serviço, passando a viver da força de trabalho. 
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produto. Sobre o tema, Betti (1997) afirma que o ideal de esporte associado ao naturalismo 

e ao lazer perdeu-se a partir do surgimento da figura decisiva do espectador, um “indivíduo 

que está disposto a pagar para assistir a uma competição esportiva, e assim financiar o 

sistema comercial do esporte” (BETTI, 1997, p. 33).  

De acordo com Betti (1997), os primeiros espectadores surgiram na Inglaterra ainda 

no século XIX. Eram apostadores nas lutas de boxe e corridas de rua. Já nos anos 1900, o 

espectador-apostador foi substituído pelo espectador-torcedor, fiel a uma das partes em 

disputa. Basicamente, era “o espectador corporalmente presente nos estádios e ginásios” 

(BETTI, 1997, p. 33).  

A passagem de jogo arcaico para esporte regulamentado e, mais tarde, midiatizado, 

permite inserir o futebol dentro da lógica de bem cultural produzido e difundido em larga 

escala. Santos (2012) faz um esforço ao tentar imaginar o que as teorias críticas do século 

XX falariam sobre o futebol como evento cultural de massa. Esse esporte estaria inserido 

dentro do que a Escola de Frankfurt chama de Indústria Cultural, expressão utilizada por 

Adorno e Horkheimer, pela primeira vez, na obra “Dialética do Esclarecimento”, publicada 

em 1947 (WOLF, 2003). 

A teoria crítica é identificada, historicamente, no grupo de pesquisadores do Institut 

für Sozialforschung de Frankfurt, conhecido popularmente como Escola de Frankfurt 

(WOLF, 2003). Para esses estudiosos, os fenômenos a se observar são “produto de uma 

situação histórico-social específica” (WOLF, 2003, p. 73).  

 Para Santos (2012, p. 202), “a Escola de Frankfurt apresentou uma renovação na 

teoria marxista sobre as questões sociais ao acrescer a importância da cultura e da ideologia 

no capitalismo”. Dentro desse bojo, inclui-se a noção de Indústria Cultural, ou produção 

massificada de bem culturais. 

A indústria cultural modela os gostos e as preferências das massas, 

formando suas consciências ao introduzir o desejo das necessidades 

supérfluas. Portanto, pretende excluir necessidades concretas, atitudes e 
posições políticas de oposição (STRINATI, 1999, apud SANTOS, 2012, 

p. 202).  
 

Para Santos (2012), os pensadores frankfurtianos, em especial Adorno, veriam o 

futebol-mercadoria como diversão, necessidade supérflua, ou mesmo maneira de ocupar o 

sentido das pessoas nos horários de folga do trabalho. “Fixa-se a ideia de que o consumidor 
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de tal esporte formaria a mesma ‘audiência regressiva’ que Adorno cita em seus estudos 

para a música popular, ‘dependentes, passivos e servis’ ” (SANTOS, 2012, p. 203). 

Santos (2012) também relaciona o futebol com o pensamento de outro estudioso da 

Escola de Frankfurt: Walter Benjamin. Nesse caso, percebe-se a possibilidade de pensar o 

esporte no contexto de sua “reprodutibilidade técnica” (BENJAMIN, 1994), numa 

referência ao ensaio mais famoso do escritor alemão.  

Em seus estudos, Benjamin (1994) aponta outros caminhos para analisar a técnica, 

discordando, em alguns pontos, de importantes autores frankfurtianos, como Adorno. O 

autor situa que “em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens 

faziam sempre podia ser imitado por outros homens” (BENJAMIN, 1994, p. 166). Em 

contrapartida, a reprodução técnica representaria um processo novo para a época de 

Benjamin (anos 1930). O filósofo fala da xilogravura, da litografia, mas principalmente da 

fotografia e do cinema.  

Com as técnicas de reprodução, passaria a existir a “destruição da aura” presente na 

peça original: “uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a 

aparição única de uma coisa distante, por mais perto que esteja” (BENJAMIN, 1994, p. 

170). Santos (2012), no entanto, atesta que falar em perda da aura não significa, 

necessariamente, que o Benjamin concordava com a capacidade alienante da Indústria 

Cultural. Na verdade, podemos entender o processo de reprodutibilidade técnica até como 

democratizante.  

Generalizando, podemos dizer que a técnica da reprodução destaca do 

domínio da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela 

multiplica a reprodução, substitui a existência única por uma existência 

serial. E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao 
encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto 

reproduzido (BENJAMIN, 1994, p. 168-169). 

 

É importante destacar que em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica" Benjamin (1994) não fala especificamente sobre futebol. Mas o próprio autor 

afirma que “com a reprodutibilidade técnica, a obra de arte se emancipa, pela primeira vez 

na história, de sua existência parasitária, destacando-se do ritual” (BENJAMIN, 1994, p. 

171). Desse modo, podemos pensar que o processo de reprodução pelo qual passou o 

futebol no século XX, em termos de popularização (com a criação de inúmeros times e 

torneios) ou de midiatização destacou o esporte dos tempos de ritual para transformá-lo em 

produto cultural de massa.  
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Benjamin (1994, p. 68) completa: “o que se atrofia na era da reprodutibilidade 

técnica da obra de arte é a sua aura. Esse processo é sintomático, e sua significação vai 

muito além da esfera da arte”. E é no contexto da reprodução que o futebol tem um 

encontro decisivo com os meios de comunicação de massa. 

 

2. O futebol midiatizado 

 

Em meados dos anos 1900, o sociólogo Georges Magnane (1969 apud MARQUES, 

2011, p. 99) escrevia: “O esporte é um fenômeno social que impregna profundamente a 

vida cotidiana do homem do século XX”. De fato, consolidou-se nessa época a essência de 

popularidade observada até hoje.  

O paradigma de prática lúdica acabou sendo formalmente substituído, no século 

XX, por um futebol cada vez mais disputado, consumido, discutido e reiterado. O discurso 

sobre esse esporte ganha, com Umberto Eco (1984), a alcunha de “falação”. O escritor 

italiano destaca vários níveis de apropriação da atividade esportiva. Para Eco (1984), existe 

o “esporte em si”, jogado em primeira pessoa. Há também o esporte elevado ao quadrado, 

quando o jogo passa a ser um espetáculo para os outros. O futebol seria visto, nesse caso, 

por meio de sua alteridade. “O esporte ao quadrado representa, assim, o espetáculo 

esportivo sobre o qual se exercem especulações e comércios, bolsas e transações, vendas e 

consumos” (MARQUES, 2011, p. 98). É esse o contexto do aparecimento da figura do 

espectador (BETTI, 1997), do qual já tratamos neste artigo. 

Eco vai além e começar a nos dar pistas que aproximam o futebol da comunicação. 

De acordo com o autor, o esporte ao cubo aparece quando impera o discurso sobre o esporte 

assistido. “Temos aqui, strictu sensu, o discurso da imprensa esportiva em primeira 

instância”. (MARQUES, 2011, p. 98). Existe, ainda, o esporte elevado à enésima potência: 

o discurso sobre o discurso, ou o caráter autorreferencial da imprensa: “aqui, a discussão e o 

relato não são mais sobre o esporte, mas sim sobre a falação a respeito do esporte”.  

Em postura contundentemente crítica, Eco (1984) situa algumas noções já tratadas 

neste artigo. Para ele, todo gesto esportivo em si é dominado pela ideia de desperdício: 

“ora, esse desperdício – fique claro – é profundamente saudável. É o desperdício do próprio 

jogo. E o homem, como todo animal, tem necessidade física e psíquica de jogar. Há então 

um desperdício lúdico ao qual não podemos renunciar” (ECO, 1984, p. 221).  

Mas quando a prática esportiva coloca-se como discurso sobre o discurso, as críticas 

do italiano são mais incisivas: “a falação esportiva é a magnificação do Desperdício e por 
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isso o ponto máximo de Consumo. Sobre ela e nela o homem da civilização de consumo 

consome diretamente a si próprio” (ECO, 1984, p. 226). 

Eco (1984, p. 224) afirma ainda que o esporte como prática não existe mais, sendo 

apenas “a falação sobre a falação do esporte: a falação sobre a falação da imprensa 

esportiva representa um jogo com todas as suas regras”. E mais: tal procedimento afastaria 

o foco do interesse público de outras discussões tidas como mais importantes.  

Em vez de se julgarem os atos do ministro das Finanças (para o que é 

preciso entender de economia e de outras coisas), discutem-se os atos do 
treinador; em vez de se criticarem as posições do deputado, critica-se a 

posição do atleta; em vez de se perguntar (pergunta difícil e obscura) se o 

ministro fulano assinou ou não pactos ainda mais obscuros com o poder 

sicrano, pergunta-se se a partida final ou decisiva terá sido fruto do acaso, 
da forma atlética, ou de alquimias diplomáticas (ECO, 1984, p. 231). 

 

As visões de Umberto Eco (1984), ainda que essencialmente críticas quanto à 

validade do esporte espetáculo e do esporte midiatizado, permitem trabalhar o futebol por 

meio da ótica da mediação. O discurso sobre o jogo, tão combatido pelo autor italiano, pode 

ser capaz, também, de atualizar os significados do esporte praticado em primeira pessoa. 

Hoje, a conversa da praça, por exemplo, muitas vezes é direcionada ao jogo de 

futebol da noite anterior. Em outras tantas oportunidades, o assunto se aquece com as 

críticas dos jornais. O torcedor que vai ao estádio leva consigo o radinho de pilha para 

acompanhar na voz do locutor o que os olhos registram dentro de campo. Esses fenômenos 

não são irrelevantes, muito menos devem ser vistos como “desperdício”. 

 A “falação” produz novas significações, como Gastaldo (2005) propõe ao analisar 

as formas de sociabilização masculina durante jogos de futebol. Para o autor, “a tal ‘falação 

esportiva’, contra a qual Eco (...) bradava em vão, é a matéria prima de interações de 

sociabilidade (...) por todo o país” (GASTALDO, 2005, p. 8). 

No Brasil, a relação entre futebol e mídias é quase tão antiga quanto à chegada desse 

esporte ao país, ainda no século XIX 
6
. Sobre esse aspecto, Coelho (2004) afirma que a 

recepção de jornais e revistas não foi tão boa a princípio. Nos primeiros anos, ninguém 

acreditava que o futebol fosse assunto para manchetes. Essa noção, no entanto, estendia-se 

a todos os esportes.  

                                                
6 De acordo com Duarte (2006), a história oficial conta que o futebol chegou ao Brasil através do pioneirismo 

de Charles Miller. Em 1894, o anglo-brasileiro retornou de uma temporada de dez anos na Inglaterra com 

bolas, agulha, bomba de ar, uniformes e um livro de regras. A primeira partida oficial de futebol da história do 

Brasil foi realizada no ano seguinte, entre São Paulo Railway e Companhia de Gás, com vitória do São Paulo 

Railway por 4 a 2 (UNZELTE, 2002). 
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A rigor, imagina-se que até mesmo o remo, o esporte mais popular do país 
na época, jamais estamparia as primeiras páginas de jornal. Assunto 

menor. Como poderia uma vitória nas raias – ou nos campos, nos ginásios, 

nas quadras – valer mais do que uma importante decisão sobre a vida 
política do país? (COELHO, 2004, p. 7-8). 

 

Em 1919, o Brasil organizava a primeira competição internacional de futebol do 

país: era o Campeonato Sul-Americano daquele ano, que foi disputado no Rio de Janeiro. 

No torneio, a Seleção Brasileira conquistou o primeiro grande título da história, sendo 

bicampeã em 1922. “Em 1925, o futebol já era o esporte nacional” (COELHO, 2004, p. 10). 

A partir da popularização, o espaço aberto pelas mídias aumentou consideravelmente. Na 

década de 1930, por exemplo, nasceu, no Rio de Janeiro, o primeiro diário dedicado 

exclusivamente a esportes no país: o Jornal dos Sports (COELHO, 2004).  

Na mesma década, tem-se a primeira narração radiofônica detalhada de um jogo de 

futebol, na Rádio Sociedade Educadora Paulista, em 1931. No mesmo contexto, quando a 

Embratel realizou, em caráter experimental, a primeira transmissão a cores da televisão 

brasileira, em junho de 1970, o evento escolhido foi a Copa do Mundo de Futebol 

Masculino, realizada no México. Um público restrito acompanhou, de um modo até então 

inédito no país, os gols de uma seleção que seria campeã do torneio e entraria para a 

história como um dos melhores times de todos os tempos.  

Os exemplos citados reforçam a ideia defendida neste trabalho de que, hoje, os 

discursos sobre o futebol são mediados pelos meios de comunicação. O futebol está nos 

jornais, nas revistas, no rádio, na internet e na TV. Tanto que Betti (1997) situa, além do 

espectador, a figura do telespectador, surgida a partir dos anos 1960 com as transmissões ao 

vivo dos eventos esportivos.  

O esporte transformou-se num espetáculo modelado de forma a ser 

consumido por telespectadores que procuram um entretenimento 

excitante, e é parte cada vez maior da indústria do lazer, sendo fator 
decisivo para isto o papel desempenhado pela mídia, especialmente a 

televisão (BETTI, 1997, p. 33). 

 

 De acordo com Gastaldo (2009, p. 359), “A mídia se relaciona com cada pessoa 

componente da ‘audiência’ através de um processo social chamado de mediação”. Esse 

processo corresponde à “[...] operação cognitiva realizada entre o sujeito individual e a 

realidade, um espaço feito de experiência, interpretação e significado” (GASTALDO, 2009, 

p. 360).  
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 Defende-se, portanto, que o futebol tem um valor representativo na cultura brasileira 

também, e fundamentalmente, por conta de sua relação com os meios de comunicação. 

Helal (2011) afirma que, desde que aportou no Brasil, o futebol passou por um processo que 

ele chama de “incorporação cultural”. Mais que isso, a própria identidade nacional, 

principalmente a partir dos anos 1930, teria sido conceituada a partir desse esporte. Na obra 

“O Negro no Futebol Brasileiro”, Mário Filho (apud Helal, 2011), credita ao esporte bretão 

as glórias de proporcionar o fim do preconceito racial entre brancos e negros.  

Em suma: “o ‘país do futebol’ foi uma ‘construção’ social realizada por jornalistas e 

intelectuais em um momento de consolidação do Estado-Nação, acompanhada por 

formulações acadêmicas sobre a sociedade” (HELAL, 2011, p. 28). Gastaldo (2005), por 

sua vez, reforça a questão de futebol como emblema de uma identidade nacional. O campo 

de jogo, para ele, é “palco de ritualizações de diversos elementos da cultura brasileira” 

(GASTALDO, 2005, p. 3).  

O objeto analisado neste trabalho nos dá pistas que a mídia, à sua maneira, também 

é “palco” do futebol, entendimento que foi se consolidando durante todo o século XX. 

Dentro dos programas esportivos, paixões, rixas e sentimentos transcendem as quatro linhas 

da cal. O conhecimento sobre o futebol se encerra, também, na relação do telespectador 

com o mediador. A passagem do jogo lúdico arcaico para o esporte midiatizado 

transformou o modo de se apreender o futebol, de tal maneira que, agora, todos querem 

participar.  

 

3. Quando o futebol está na TV: o caso do programa Bate-Bola 

 

Como já foi dito, a própria presença de canais de televisão que veiculam 

exclusivamente conteúdo esportivo atesta dois fatores: a relação indissociável entre esporte 

e mídias e a importância fundamental do futebol dentro do cotidiano brasileiro. O esporte é 

o suficiente para preencher toda uma grade de programação de TV. 

Durante as Copas do Mundo, por exemplo, os jogos do torneio são pauta de 

telejornais, e as audiências das transmissões das partidas são exorbitantes. No Mundial de 

1998, “a soma da porcentagem de aparelhos ligados nas emissoras que transmitiram os 

jogos teve uma média de mais de 94%, tendo atingido 96% no jogo Brasil x Marrocos, no 

dia 16 de junho” (GASTALDO, 2009, p. 363). 

Para fins deste trabalho, utilizares como exemplo o programa Bate-Bola 1ª edição do 

dia 25 de junho de 2012. A título de ilustração, analisamos a programação da ESPN Brasil 
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na mesma data. Das seis horas da manhã do dia 25 às 6 horas da manhã do dia seguinte, o 

canal levou ao ar 21 atrações. O tema “futebol” esteve presente, de alguma forma, em 74% 

da grade, ou 17 horas e 45 minutos. Apenas 26% da programação, pouco mais de um 

quarto, não repercutiu futebol. Das 17 horas e 45 minutos voltadas a esse esporte, 7 horas e 

30 minutos, ou 42%, foram exclusivamente sobre futebol. Em comparação à programação 

de 24 horas, esse índice fica em 31,25%, número alto até para um canal exclusivamente 

esportivo. 

O Bate-Bola se enquadra no grupo de programas que falam de futebol, mas não 

exclusivamente sobre ele. Em casos esporádicos, como o analisado aqui, o esporte bretão 

torna-se o único assunto em pauta. É importante ressaltar que a atração imediatamente 

anterior ao Bate-Bola é o Sportscenter 1ª edição, um telejornal de cunho majoritariamente 

informativo. Cabe ao programa que analisamos, então, um papel de interpretar e discutir as 

notícias do dia, no lugar de simplesmente divulgá-las. 

Na dinâmica do Bate-Bola, os assuntos são lançados por um apresentador (no caso 

do dia 25 de junho, o mediador era João Carlos Albuquerque) e analisados por três 

comentaristas (Mauro César Pereira, Gian Oddi e Lúcio de Castro). O grande diferencial do 

programa é a participação do telespectador, que manda, de casa, sugestões, perguntas, 

críticas e análises sobre os temas postos e até outros assuntos relevantes. 

A interação é possível por conta de um mural on-line no site da emissora 

(www.espn.com.br), através do qual comentários podem ser postados. Ao fim do telejornal 

do dia 25 de junho, foram 1162 intervenções, uma média de 13,6 por minuto. Pode-se 

concluir que os fãs de esporte, como são chamados os telespectadores, realmente participam 

por meio das mensagens no mural. A contrapartida, nesse caso, existe. 

Ao longo do Bate-Bola, muitos comentários são lidos e a interação é incentivada. 

Logo no começo da atração, João Carlos Albuquerque já anuncia “ai, ai, ai, vamos nós fãs 

de esporte espalhados pelo Brasil de Norte a Sul nesta segunda-feira dia 25 de junho”.  Em 

alguns casos, o apresentador apenas cita nominalmente quem está postando no mural. Em 

outros, no entanto, as intervenções repercutem dentro do estúdio, entre os comentaristas.  

Durante o programa, o principal assunto é a rodada do Campeonato Brasileiro de 

Futebol do dia anterior. As atuações de times como Cruzeiro, Vasco, Náutico e Atlético 

Mineiro são postas na mesa de discussão. O desempenho dos árbitros nas partidas também é 

alvo de comentários dos analistas e dos telespectadores. Cria-se um contexto de discussão 
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de bar, de estádio e de banco de praça, na melhor acepção dos termos: um cenário de 

coloquialidade e de democratização de opiniões. 

Analisando as características da televisão, Martin-Barbero (1997) propõe, 

criticamente, três lugares possíveis de mediação: a temporalidade social, a competência 

cultural e a cotidianidade familiar. Sobre esta, o autor afirma que a TV 

[...] recorre a dois intermediários fundamentais: um personagem retirado 
do espetáculo popular, o animador ou apresentador, e um certo tom que 

fornece o clima exigido, coloquial. O apresentador-animador – presente 

nos noticiários, nos concursos, nos musicais, nos programas educativos e 

até nos ‘culturais’, para reforçá-los, mais do que um transmissor de 
informações, é na verdade um interlocutor, ou melhor, aquele que 

interpela a família convertendo-a em seu interlocutor” (MARTIN-

BARBERO, 1997, p. 294). 

 

Para este trabalho, interessa saber, principalmente, qual o significado de uma 

participação tão intensa. O caso do Bate-Bola acentua a aproximação do esporte com a 

comunicação. Verifica-se, portanto, uma relação dialética: ao mesmo tempo em que a 

importância do futebol como identidade nacional é fator determinante para a participação 

do público, as intensas discussões sobre o futebol reconstroem, a todo o tempo, as 

significações desse esporte. 

Um número tão grande de comentários – e de programas sobre futebol, canais 

esportivos, inserções na televisão aberta – só reforça a ideia de que, se o esporte impregnou 

profundamente a vida cotidiana do homem do século XX, como disse Magnane (1969 apud 

MARQUES), continua o fazendo no século XXI. E o faz, sim, no sentido da prática e do 

espetáculo esportivo, mas principalmente no sentido do esporte midiatizado, ou seja, 

mediado pelos meios de comunicação.  

O encontro da televisão com a internet e o futebol, caso visto neste artigo, gera 

aquilo que Eco (1984) chama de falação esportiva. As discussões sobre jogadas, lances, 

atletas, ou comentários telespectadores analistas se enquadram, perfeitamente, no 

entendimento de esporte elevado ao cubo ou à enésima potência. Mas longe de constituir 

desperdício ou distorção, o discurso sobre o discurso futebolístico significa a metamorfose 

das formas mais arcaicas do jogo para uma nova realidade, que continuará a se transformar 

a cada palavra dita sobre o futebol. 
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Considerações finais 

Quando o futebol foi regulamentado pelos ingleses na segunda metade do século 

XIX, provavelmente pouca gente apostava que cem anos depois o esporte que nascera como 

prática arcaica seria o jogo mais difundido do mundo. Mas o contexto histórico no qual o 

futebol tornou-se moderno, por assim dizer, já dava pistas de que o caminho da difusão era 

inevitável. 

Dentre diversos fatores responsáveis pela popularização do esporte bretão, sejam 

antropológicos, sociológicos ou históricos, defende-se aqui a relação com as mídias como 

fator fundamental. Como discutido, no Brasil essa relação é praticamente tão antiga quanto 

à chegada do futebol ao país. Pouco a pouco, verificou-se a inserção nos jornais e revistas, 

cinema, rádio, televisão e internet. Hoje, os novos paradigmas da comunicação apontam 

para fluxo de conteúdos e relações cada vez mais complexas entre as mídias. O esporte não 

fica de fora. 

No caso do programa Bate-Bola, o futebol é conteúdo potencializador de discussões, 

de participação e de consumo. Nesse sentido, a própria trajetória da prática esportiva e a 

maneira como ela se estabeleceu no país, sob a égide de identidade nacional, justificam que, 

dia após dia, os números do futebol mediado pelos meios de comunicação só aumentem. 

O futebol está na TV, mas está também no bar, no estádio, na prática pessoal, na 

conversa de amigos, na rivalidade imaterial entre times e seleções, no saudosismo dos 

velhos torcedores e na animação dos novos aficionados. E quando essa dimensão pessoal 

encontra-se com o discurso midiatizado, formam-se sucessivas mediações em espiral. Os 

significados se reinventam, e o futebol se reconstrói, configurando-se, sobretudo, como uma 

paixão que não tem fim.  
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