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Resumo 

 

A programação esportiva sofreu mudanças, partindo do modelo clássico e convencional 

para a informalidade, abrindo espaços para interatividade, com a participação direta do 

telespectador. O objetivo deste trabalho foi analisar a nova tendência do jornalismo 

esportivo televisivo, direcionado ao Programa Central da Copa, exibido durante os 

Mundiais de 2010 e 2014, na África do sul e no Brasil, respectivamente, e Os Donos da 

Bola exibido em 2013. Foram analisados alguns programas, considerando os princípios da 

teoria de Bakhtin, relacionada ao dialogismo, bem como os conceitos por ele utilizados 

Nesse sentido, destaca-se a interatividade observada entre os sujeitos dos programas 

pesquisados e a presença de situações relacionadas à teoria dialógica de Bakhtin como 

alteridade, dialogismo e polifonia. 
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Introdução 

 

Os meios de comunicação são de suma importância para a difusão do esporte na 

sociedade contemporânea. Nos últimos anos, este gênero ganhou lugar de destaque e 

notoriedade na programação das emissoras de televisão brasileiras, sejam elas abertas ou 

fechadas (MARTINS; MONTEIRO, 2008). Diversos programas são destinados a este tipo 

de noticiário no país, dentre eles “Os Donos da Bola”, da Rede Bandeirantes e o Central da 

Copa, da Rede Globo. Este foi criado em 2010 para tratar de assuntos relacionados à 

seleção brasileira e ao Mundial realizado na África do Sul, prosseguindo com o Mundial 

2014 no Brasil (CENTRAL DA COPA, online). 
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A programação esportiva sofreu mudanças, partindo do modelo clássico e 

convencional, como ocorre com telejornais de outros gêneros, para a informalidade, abrindo 

espaços para interatividade, com a participação direta do telespectador, e para os debates 

nas tradicionais mesas redondas com a participação de especialistas tratando de diversos 

assuntos relacionados ao esporte (PRADO, 2013). 

Outro aspecto importante a ser destacado, diz respeito à mudança na linguagem do 

jornalismo esportivo proporcionada pelas novas tecnologias. O surgimento da internet, que 

aparece como uma ferramenta indispensável na transformação ocorrida, promoveuo 

imediatismo, permitindo uma relação mais próxima com o telespectador, que assumiu o 

papel de produtor de conteúdos (BARBOSA, 2013; LEITE, 2009). 

A Rede Globo, por meio do apresentador Thiago Leiffet, conseguiu implantar essa 

inovação no modelo de se fazer o telejornalismo esportivo, com uma linguagem 

diferenciada. Mantendo a informação jornalística, consegue entreter e atrair a atenção do 

telespectador, de forma criativa e brincalhona, com textos leves, consolidando o fim da “era 

Léo Batista”, primeiro apresentador do Globo Esporte, que está no ar desde 1978 

(OSELAME, 2012).  

A Rede Bandeirantes, outra emissora que dá ênfase ao esporte, apresenta mudanças 

na sua programação. Dentre as novidades, pode ser citado o programa Os Donos da Bola, 

apresentado pelo ex-jogador do Corinthians, Neto, que trata sobre os assuntos mais 

relevantes do mundo esportivo (REDE, 2013). 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar a nova tendência do jornalismo 

esportivo televisivo, direcionado ao Programa Central da Copa, exibido durante os 

Mundiais de 2010 e 2014, na África do sul e no Brasil, respectivamente, e Os Donos da 

Bola exibido em 2013. 

 

Metodologia 

 

Foram analisados os programas Central da Copaexibido em 2010 e 2014 e Os 

Donos da Bola, em 2013, considerando alguns dos princípios da teoria de Bakhtin, 

relacionada ao dialogismo, bem como os conceitos por ele utilizados como linguagem, 

enunciação, alteridade e polifonia, inseridos no processo de comunicação entre os 

apresentadores e comentaristas esportivos dos dois programas de TV. 
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Os diálogos foram analisados observando-se a participação dos telespectadores e 

apresentadores nos dois programas. Para este estudo, foi utilizada como técnica a análise de 

conteúdo de trechos dos programas acompanhados durante a pesquisa. 

Na ideia dialógica do Eu-Outro, o sujeito é visto como ser pensante, a polifonia é 

vista nas vozes dos personagens e a sua interação no ato comunicacional. Os temas 

correlatos para os estudos do Círculo de Bakhtin nas principais obras são a palavra, o 

enunciado, o diálogo, a interação, a percepção, a condição do sujeito falante e do sujeito 

ouvinte (estes soerguidos à terminologia mais ampla do Eu-Outro), a ideia de corpo, a 

noção de consciência, a autoconsciência, a introspecção, a linguagem, o pensamento, a 

individualidade, a sociedade, o indivíduo e o social (OLIVEIRA, 2011).  

As relações dialógicas podem ser contratuais, polêmicas e até mesmo de 

divergência, onde o telespectador, no caso deste estudo, pode ser de aceitação ou de recusa. 

Apresentaremos alguns dos conceitos de Bakhtin, como a ideia de que o discurso se 

manifesta na comunicação por meio do tom da voz e de outros aspectos que são percebidos 

pelos interlocutores.Além da voz do sujeito da oração (falante) e do ouvinte que a interprete 

a sua própria maneira – como apresentamos no conceito anterior – ainda existem as vozes 

daqueles que já disseram algo a respeito daquilo que está sendo dito (LEITE, 2011). 

 

Resultados e Discussão 

 

Para Bakhtin, o fundamento de toda a linguagem é o dialogismo, ou seja, a relação 

que se estabelece com o outro. “A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar 

de um diálogo” (CLARK; HOLQUIST, 1998). 

No pensamento bakhtiano, a linguagem deve ser entendida como um processo de 

interação social entre os sujeitos. Bakhtin, em seus estudos sobre o discurso, definiu o 

sujeito e seu contexto social por meio do dialogismo interativo (CLARK; HOLQUIST, 

1998). 

Nesse sentido, neste estudo foram observados nos Programas Central da Copa e Os 

Donos da Bola, alguns dos princípios de Bakhtin no processo de comunicação, levando em 

consideração a subjetividade do sujeito, sua relação com o outro e a polifonia de vozes. 

Para esta pesquisa, foi proposta a análise de alguns trechos dos dois programas esportivos, 

tendo como foco a comunicação estabelecida entre os telespectadores, apresentadores, 

comentaristas e convidados.  
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O Programa Central da Copa, exibido em 2010, nos turnos manhã, tarde e noite, na 

Rede Globo, era considerado irreverente e tratava sobre a temática do futebol, sobretudo, do 

Mundial de 2010, realizado na África do Sul. Comandado por Tiago Leifert e Caio Ribeiro, 

o noticiário fornecia informações aos torcedores sobre a Copa de forma atrativa e 

compreensiva. Apresentadores e convidados faziam comentários sobre os jogos do Mundial 

com a presença de um grupo de pessoas ecom a participação dos telespectadores por meio 

das redes sociais, que opinavam sobre a atuação da seleção brasileira (Figura 1). 

 

Figura 1. Programa Central da Copa exibido pela Rede Globo de Televisão. 

 

 

A convergência entre TV e Internet possibilitou maior interação entre o público e o 

apresentador. O telespectador utilizava as redes sociais, como o Twitter, para enviar seus 

comentários sobre os jogos e com isso, se aproximava da programação (BARBOSA, 2013). 

Os trechos analisados no programa exibido no dia 15 de junho de 2010 mostraram 

essa interação entre o apresentador e os telespectadores.Tiago Leifert apresentoua 

campanha Cala Boca Galvão à sua platéia por meio de um telão interativo, a qual ocupou 

lugar de destaque nas redes sociais e tratava de críticas ao apresentador Galvão Bueno. 

Leifert, apesar de ter dado uma versão diferente ao fato, mostrou a repercussão da 

campanha, interagindo por meio do Twitter e de sites internacionaisque tratavam sobre o 

assunto (Figura 2 e 3). 
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Figura 2. Campanha Cala Boca Galvão, explorada no Programa Central da Copa. 

 

 

Figura 3. Participação do telespectador no Programa Central da Copa por meio das redes 

sociais. 

 

 

No programa exibido no dia 29 de junho de 2010,há trechos relevantes para o 

presente estudo. Um deles mostra a relação de intimidade entre o apresentador e o 

telespectador, uma linguagem simples e a aproximação de Leifert com o público. “Sim você 

ouviu corretamente, o cara tá de brincadeira pô. Veja só um vídeo que recebi pela internet, é 

uma verdadeira ameaça” (Tiago).O telespectador em sua fala também demonstra a 

interação: “Parabenizo a você pelo programa, tenho certeza que esta camisa, você e mais 

180 milhões de brasileiros gostariam de usar” (Hector Willames – torcedor de São Paulo).  

Tiago enfatiza na reportagem os gols irregulares marcados pela Argentina, um dos 

maiores rivais da seleção brasileira em Mundiais de Futebol, como por exemplo, na Copa 

da África do Sul. O torcedor interage enviando um vídeo para o programa, onde evidencia a 
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figura do craque Maradona, ídolo dos argentinos, como resposta a matéria exibida. Toda a 

platéia do programa discute sobre o vídeo e então se percebe a comunicação entre o emissor 

e receptor, discursos de vozes, polifonia, além de alteridade.  

Nesse momento, há comunicação ativa entre o apresentador/emissor e o 

telespectador/receptor, evidenciando um diálogo de interação entre o eu e o outro, 

princípios presentes nos estudos da teoria dialógica de Bakhtin. “O sentido se constrói no 

encontro e no confronto, na consonância e na dissonância entre as vozes que se manifestam 

no ato dialógico. E o acesso a esse sentido requer considerarmos os enunciados dos sujeitos 

e as contrapalavras que tais enunciados suscitam em outros sujeitos. O sujeito é um ser de 

resposta” (CARVALHO, 2006). 

No Mundial de 2014, no Brasil, o programa Central da Copa também apresentou o 

mesmo formato e pôde-se observar os mesmos resultados dos verificados em 2010. O 

programaenfatizou a campanha da seleção brasileira, analisou os jogos com convidados na 

platéia, interagindo com apresentadores e convidados e ainda a participação dos 

telespectadores em tempo real com comentários e enquetes, por meio de recursos 

tecnológicos implantados pela TV Globo para tornar o ambiente mais interativo e 

participativo junto ao seu público. Além disso, o Programa Central da Copa utilizou as 

redes sociais para mostrar as opiniões dos jogadores da seleção, principais protagonistas da 

Copa do Mundo, sobre fatos ocorridos no Mundial, no sentido de mostrar a relação de 

aproximação com o público. 

 

Figura 4. Programa Central da Copa exibido em 2014. 
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Figura 5. Fred posta no facebook a tristeza em relação a saída do Neymar. 

 

 

Figura 6. Thiago Silva posta no facebook a tristeza em relação a saída do Neymar. 

 

 

Figura 7. Participação do telespectador no Programa Central da Copa, exibido em 2014. 
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Com base nas reflexões de Bakhtin, pode-se dizer que há uma relação entre o 

emissor e o telespectador, sendo que a palavra não é única. Para o autor, esses sujeitos são 

parceiros e têm seus papeis alternados no processo da comunicação. Isso se dá na relação 

responsiva, no fato de concordar ou não. 

Como esta pesquisa se baseia na avaliação da comunicação entre os telespectadores 

e apresentadores de dois programas esportivos, é importante destacar como os sujeitos 

(emissores e receptores) participam desta cadeia de comunicação. No caso da TV, o 

discurso se dá pela convergência de vários meios como a internet e otelefone. Com isso, é 

possível perceber várias vozes e discursos. 

De forma semelhante, no programa Os Donos da Bola, é possível observar a 

interação no processo comunicacional. Este programa pertence à grade de programação 

televisiva da Rede Bandeirantes e trata de assuntos relacionados ao mundo esportivo, à 

novidade dos clubes e história dos craques do futebol. 

O apresentador Neto, ídolo do Corinthians, procura descobrir quem é o dono da bola 

de cada programa com a presença de convidados especiais e a participação de 

telespectadores, que podemenviare-mails opinando sobre as notícias. Além disso, há espaço 

para o humor, brincadeiras entre os convidados e vídeos inusitados. 

“E aí, quem é o dono da bola para você?” Esta pergunta é o ponto chave do 

programa eevidencia a relação de aproximação com o telespectador, no sentido de dar-lhe a 

condição de opinar sobre temas importantes no mundo da bola, possibilitando a 

participação e promovendo diálogo. O telespectador tem o espaço para enviar seus e-mails 

e se tornar um membro participante. 

No site do programa, observa-se que o torcedor é convidado a participar e interagir 

com o apresentador por meio de mensagens e enquetes (Figura 4).“Você também pode ser o 

Dono da Bola. Participe do programa do Neto mandando fotos, vídeos ou textos. Vale tirar 

onda do adversário, reclamar do time, responder o tema da semana, contar casos que só o 

futebol permite mostrar aquela seleção que você junta para a pelada do fim de semana, 

enfim, vale participar”. 
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Figura 8. Site do programa “Os Donos da Bola”, exibido pela Rede Bandeirantes. 

 

 

A figura do ídolo Neto, como jogador que se destacou defendendo o Corinthians, é 

utilizada pelo programa para debater as notícias e atuações dos clubes, ou seja, quem teve 

melhor desempenho em competições nacionais e internacionais. 

Na condição de ser o “dono da bola”, o telespectador passa a idéia de que há um 

envolvimento de ambos na construção da notícia e da importância da participação do 

torcedor, inclusive, com o direito de opinar, reclamar e ainda “tirar onda” com o outro.  

Como resultado de enquete, a figura 5 mostra a participação do torcedor na escolha 

do nome de Alex, do Coritiba, como melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 

2013.“Depois de 38 rodadas vamos dar o nome do craque do Brasileirão que você escolheu. 

O meia Alex faturou quatro votações com 11 jogadas marcantes”. 

 

Figura 9. Exemplo de enquete no site do programa “Os Donos da Bola, comprovando a 

interação entre o internauta e o apresentador. 
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No programa exibido no dia 22 de outubro de 2013, o apresentador Neto mostrou 

sua intimidade com o telespectador, uma comunicação ativa, no comentário em que 

ressaltou o telefonema de um atleta das categorias de base do Corinthians.“O Menino 

Eduardo ligou aqui, que joga no Corinthinas, e disse Neto: fomos roubados em Barueri. 

Mas não esquenta a cabeça, você tem sete anos e não vai na onda dos pais, não vai na 

pressão, não tem problema nenhum perder” (Neto). O apresentador debateu com os 

convidados a postura do garoto ao usar o telefone para falar que havia perdido a partida em 

função da má atuação da arbitragem. Neto, demonstrando intimidade, aconselha o menino a 

não se levar pela interferência dos outros e a pressão dos pais em ter que vencer. 

Nesse sentido, o dialogismo, princípio fundamental da linguagem nos pensamentos 

de Bakhtin,mostra um sujeito ativo e envolvido no sentido de compreender a mensagem. 

Além disso, é visível a interação voltada para a subjetividade dos interlocutores. 

Para o contexto dialógico sugerido nesta pesquisa, o trabalho descreve como 

acontece a comunicação entre emissores e receptores na programação esportiva. Essa 

relação proposta por Bakhtin é observada nos trechos analisados, sendo fortalecida pela 

comunicação. No caso específico desta pesquisa, existe uma interação entre os sujeitos 

envolvidos a partir das mensagens recebidas. Neste sentido, foi possível analisar os papeis 

assim como presenciar a teoria bakhtiana por meio da análise da participação do 

telespectador nos programas estudados. 

O dialogismo de Bakhtin possibilitou reconhecer os sujeitos desde asignificação das 

palavras até o conhecimento do “eu e do “outro”.Neste estudo, comunicadores e 

telespectadores, envolvidos em um contexto social definido, interagiram, mostrando o 

entendimento entre o eu e o outro em relação ao esporte, em especial ao futebol, que é mais 

explorado nos dois programas. 

 

Conclusão 

 

Bakhtin, em suas reflexões, deixa evidente que o diálogo está presente na vida das 

pessoas e que a comunicação é um processo dinâmico. Esta pesquisa teve como foco a 

comunicação existente entre os apresentadores e os telespectadores dos programas Central 

da Copa e Os Donos da Bola, levando em consideração o dialogismo bakhtianiano. Nesse 

sentido, destaca-se a interatividade observada entre os sujeitos dos programas pesquisados e 
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a presença de situações relacionadasà teoria dialógica de Bakhtin como alteridade, 

dialogismo e polifonia. 
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