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Resumo 
 

O jornalismo tem por função social transmitir a informação de acontecimentos de 
interesse público. Com o intuito de atingir uma audiência maior, as emissoras de televisão 
aberta vêm criando estratégias mais descontraídas em sua programação, procurando 
entreter e distrair seu público. O esporte passou a ser uma das vertentes deste universo 
“sem limites” de diversão e entretenimento. Este estudo tem como objetivo identificar as 
características dos programas esportivos da televisão aberta brasileira relacionando-as 
com a expectativa dos telespectadores, a fim de verificar a coerência, ou não, dos 
interesses dos meios de comunicação, emissor da mensagem, com o do receptor, a quem 
essa mensagem se destina. É nossa intenção avaliar se o princípio jornalístico do interesse 
público é contemplado pelo conteúdo dos programas esportivos, com espaço cada vez 
maior dedicado ao entretenimento.  

 
Palavras-chave: jornalismo esportivo; infotenimento; entretenimento; mídia esportiva. 
 
 
Introdução 
 
 O jornalismo é a área da comunicação social responsável por coletar informações, 

redigi-las, edita-las, e, por fim, publicá-las através de notícias, ao público. Deve, com 

isso, responder a algumas características específicas para atrair o receptor da mensagem, 

o seu público, seja ele leitor, espectador ou ouvinte.  

Uma notícia só será bem aceita pelo público se tratar de um fato ocorrido 

recentemente, narrar exatamente o acontecimento, ou seja, for verdadeira, estar escrita de 

forma clara e objetiva, e, por fim, abordar um tema de interesse público relevante.  
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A prática esportiva, em toda sua história, sempre esteve envolvida com a ocupação 

do tempo livre do ser humano, em seus momentos de diversão e lazer. O lazer pode ser 

entendido aqui como oposição ao mundo do trabalho, às obrigações do dia-a-dia das 

atividades economicamente produtivas.  

Além deste caráter produtivo, a prática da atividade esportiva regular funciona 

como prevenção a problemas de saúde futuros e a uma maior socialização dos indivíduos 

que costumam destinar parte de seu tempo livre a esse tipo de atividade.  

Mais recentemente, a partir dos anos 1990, o esporte passou a ocupar importante 

espaço dentro da indústria do entretenimento e consumo. Com isso, passou a ser parte 

incessante da programação das emissoras de televisão de todo o planeta. Consumir 

esporte através dos meios de comunicação de massa passou a ser, também, prática 

constante das pessoas em seus momentos de diversão e lazer.  

Por seu caráter de diversão, os programas esportivos veiculados pelos meios de 

comunicação de massa, como, por exemplo, a televisão, dão ao esporte um tratamento 

jornalístico todo peculiar, diferente do tratamento dado a temas considerados “mais 

pesados”, como a economia e a política. 

Assim, consideramos importante estudar o tratamento dado pela televisão, 

principal veículo de comunicação de massa, ao fato esportivo. 

 
Como em qualquer produto jornalístico, a seleção da notícia esportiva é um 
processo norteado pelos critérios de noticiabilidade universais à atividade de 
produção e transformação de acontecimentos em fatos noticiáveis. Também no 
noticiário esportivo tem mais chances de se tornar notícia o que é factual, que 
desperta o interesse do público, que atinge o maior número de pessoas, que seja 
inusitado ou curioso, que seja novidade e que apresente bons personagens. 
(SOUSA, 2005, p.2).  

 
A partir destes princípios jornalísticos, o jornalista busca trazer ao maior número 

possível de receptores um fato novo e inusitado, aliado a boas imagens, a história verídica 

de personagens que importam a eles. Neste contexto, o esporte -  valor cultural que atinge 

milhares de pessoas -, e que têm em sua essência um forte caráter emocional envolvido, 

surge como conteúdo jornalístico, muitas vezes livre de compromissos e obrigações 

sociais maiores, com forte apelo de diversão e entretenimento. O fazer jornalismo em sua 

essência, o princípio do interesse público relevante, acaba por vezes se perdendo. 

O objetivo deste artigo é identificar as características dos programas esportivos da 

televisão aberta brasileira relacionando-as com a expectativa dos telespectadores, a fim 
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de verificar a coerência, ou não, dos interesses dos meios de comunicação, emissor da 

mensagem, com o do receptor, a quem essa mensagem se destina.  

É nossa intenção avaliar se o princípio jornalístico do interesse público é 

contemplado pelo conteúdo dos programas esportivos, com espaço cada vez maior 

dedicado ao entretenimento. 

Para isso, foram analisados o conteúdo veiculado por três programas dedicados 

exclusivamente ao esporte (Globo Esporte, Esporte Espetacular e Jogo Aberto), levados 

ao ar por emissoras brasileiras de TV aberta (TV Globo e TV Bandeirantes). 

Posteriormente, espectadores dos programas mencionados foram entrevistados, com o 

objetivo de avaliar se a expectativa da audiência estava sendo, de forma objetiva e 

coerente, atendida pelos programas em questão. 

Foi nossa intenção verificar se o esporte é tratado, de forma prioritária e dentro 

dos três programas de televisão estudados, como informação ou entretenimento. 

Também, e na “outra ponta”, procuramos investigar se o público receptor está satisfeito 

com o conteúdo que a ele é oferecido, seja ele informação ou entretenimento esportivo. 

Pretendemos, com isso, colaborar para um tratamento mais adequado, por parte da 

imprensa brasileira especializada, do esporte como fenômeno jornalístico e social. 

 
1. O Esporte e a Evolução dos Meios de Comunicação de Massa  
 

Assim como em qualquer especialização do jornalismo, seja no político, 

econômico ou social, o jornalismo esportivo deu seus primeiros passos através dos 

veículos impressos, em especial os jornais.  

Ainda no século XIX, os periódicos populares franceses já publicavam crônicas 

de caça e turfe, nos quais apresentavam características informativas e explicativas sobre 

as práticas dos esportes na sociedade da época – prioritariamente a alta sociedade francesa 

do período. 

No Brasil, o primeiro registro de relato esportivo em jornal foi da Província de 

São Paulo, atual O Estado de São Paulo, em 1902, um dia após a primeira final do 

campeonato paulista de futebol, também em forma de crónica, com a descrição precisa 

dos fatos que envolveram aquela competição, então uma novidade para os habitantes da 

cidade de São Paulo do início do século XX. 

A crescente rivalidade entre as equipes paulistas dentro de campo tornou o esporte 

muito mais atrativo à população, consequentemente aumentando o interesse dos jornais 
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pelos eventos esportivos. Foi nesse momento que os jornais começaram a perceber que o 

esporte, em geral, e o futebol, em particular, contribuíam para vender um número maior 

de exemplares. Com isso, passaram a dedicar mais espaço a cobertura dos eventos 

esportivos, contando, para isso, com jornalistas dedicados em tempo integral à cobertura 

do esporte. Surgem, então, os jornalistas esportivos.  

Na década de 1930 ocorre, então, a massificação do rádio, principal meio de 

comunicação da época, com importante contribuição do esporte. O rádio encontra no 

futebol, em particular, um excelente tema para um veículo que, com a transmissão da 

informação através do som, não necessitava da alfabetização exigida para a leitura dos 

jornais, privilégio de poucas pessoas daquele período.   

O rádio passou a transmitir, além dos boletins informativos dos principais lances, 

a partida de forma integral. A “recriação” do jogo em si, através da linguagem 

radiofónica, e a criação de personagens “imaginários” dos jogos, permitiam a transmissão 

da emoção de uma partida, trazendo a essência do esporte ao ouvinte.  

 
Os anos 1930 ampliam os “pequenos boletins esportivos” em narrações de 
partidas, pioneiras, precárias, mas carregadas de uma imensa criatividade na voz 
dos locutores. Nasce, assim, a narração lance por lance, um grande avanço, pois 
anteriormente as transmissões limitavam-se a indicar o nome que chutava a bola 
(DALPIAZ, 2002, p.70).  
 

É a partir dessa popularização que surgem os repórteres de campo ao final dos 

jogos em busca de relatos de seus personagens, público pagante nas partidas e a visão do 

esporte como um produto que pode ser vendido. Neste contexto, então, rádio e futebol se 

desenvolvem e se popularizam concomitantemente, marcando a fase que iniciou a 

profissionalização do futebol brasileiro. 

A televisão no esporte surge, então, em importante contexto histórico mundial, na 

Europa, por volta de 1936, com transmissões locais, somente para a própria Alemanha, 

dos Jogos Olímpicos de Berlim.   A partir daí, a cada ciclo olímpico a televisão esteve 

presente nas novas fronteiras ultrapassadas pelas transmissões esportivas, desde 

obstáculos físicos e tecnológicos, como uso de satélites para alcance mundial ao vivo, 

utilização de cores até a visão mercadológica de audiência, direitos exclusivos de 

transmissão, além de é claro utilizar desta plataforma para vender um produto ou ideia.  

O sucesso da união da televisão com o esporte se deu graças a utilização de 

imagens, mostrando ao planeta toda a estética da prática esportiva e dos seus atletas. 

Quando abordamos as transmissões televisivas, a vertente do esporte que mais se 
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sobressai é, claramente, a exploração de belas imagens, que somente o fato esportivo pode 

gerar, o que possibilitou o crescimento exponencial de telespectadores. 

 
2. A Televisão Aberta e o Infotenimento 

 
A televisão hoje é o meio de comunicação mais importante do Brasil, pois atinge 

um maior número de pessoas, mesmo após a popularização da Internet. Segundo dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2015, no país, 

aproximadamente 64 milhões de casas contam com aparelhos de televisão, dentre os quais 

apenas 18,7 milhões possuem TV por assinatura, ou seja, 71,5% das casas tem como 

principal fonte de informação as emissoras de televisão aberta. 

O jornalismo utiliza diversas ferramentas, tanto visuais, quanto linguísticas, 

disponíveis na telinha para transmitir os acontecimentos de interesse público de forma 

atrativa para a diversidade de telespectadores que atinge. 

 
A televisão convida à dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, 
um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter 
dramático, trágico (BOURDIE,1997, p.25) 
 

O esporte, em especial o futebol, que apresenta forte valor cultural, impactando 

milhares de brasileiros, é a modalidade mais veiculada pelas emissoras de televisão, 

apresentando valores milionários de cotas de transmissão.  

Para se ter uma ideia, o Flamengo, equipe de maior torcida do país, teve seu 

contrato com a Rede Globo avaliado em R$180 milhões, no ano de 2016. Por outro lado, 

a emissora que transmitirá seus jogos, trará ao público suas partidas, reportagens, 

entrevistas utilizando o entretenimento para atrair sua audiência.  

O infotenimento, junção de info – informação de interesse público – e 

entretenimento – interesse do público, surgiu no final da década de 1980, mas passou a 

ser difundido predominantemente no início do século XXI, como forma de combinar a 

informação de cunho jornalístico com o entretenimento, a partir de notícias mais leves, 

inusitadas, humorísticas.  

Cada vez mais, a programação televisiva vem aderindo a essa maneira leve, 

descontraída, informal, em um ambiente despojado, com um apresentador liberado a 

opinar, criticar, brincar com a informação, para cativar sua audiência, seu público. 

 
O jornalismo de INFOtenimento é o espaço destinado às matérias que visam 
informar e entreter, como, por exemplo, os assuntos sobre estilo de vida, as 
fofocas e as notícias de interesse humano – os quais atraem, sim, o público. Esse 
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termo sintetiza, de maneira clara e objetiva, a intenção editorial do papel de 
entreter no jornalismo, pois segue seus princípios básicos que atende às 
necessidades de informação do receptor de hoje. Enfim, manifesta aquele 
conteúdo que informa com diversão (DEJAVITE, 2007, p.2).  
 

Desta forma, os programas jornalísticos do âmbito esportivo das principais 

emissoras da televisão aberta brasileira, a Rede Globo e a Rede Bandeirantes, têm, ao 

longo da última década, aderido cada vez mais ao formato jovial, de linguagem simples, 

com reportagens descontraídas e comentários e opiniões por vezes polêmicos, de forma 

tão incisiva, que o conteúdo informacional passou a ser visto em segundo plano. 

Assim, este estudo tem o intuito de verificar se existe conflito de interesses entre 

o espectador, preocupado com as informações de seu time, e a mídia, com uma proposta 

menos rígida e mais leve ao falar sobre esporte, em especial, o futebol, verificando as 

congruências e divergências da relação emissor – receptor. 

 
3. Procedimentos Metodológicos 

 
A pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira, procuramos analisar, de 

forma detalhada, o conteúdo de três programas esportivos de boa audiência na TV aberta 

brasileira. Depois, em uma segunda etapa, 105 pessoas, telespectadores de programas 

esportivos, foram ouvidas para levantamento de suas impressões sobre a qualidade do 

conteúdo veiculado nos programas analisados. 

O objetivo final da pesquisa foi cruzar as informações, de forma a verificar se o 

conteúdo veiculado pelas emissoras atendeu às necessidades da audiência. 

Para análise dos programas jornalísticos da televisão aberta brasileira foram 

escolhidas três produções importantes do âmbito esportivo de duas das principais 

emissoras do país (Rede Globo de Televisão e Rede Bandeirantes), a saber, Globo Esporte 

e Esporte Espetacular, da primeira emissora, e Jogo Aberto, da segunda empresa de 

comunicação mencionada.  

Os programas Globo Esporte e Jogo Aberto foram gravados, para decupagem e 

análise, em três dias. Foram estudados os programas exibidos pelas emissoras nos dias 

14, 15 e 16 de setembro de 2016, respectivamente quarta quinta e sexta–feira. A opção 

por esses dias da semana se deu pelo fato de se tratar de um dia com jogo (quarta), um 

dia pós-jogo (quinta) e um dia neutro (sexta), isto é, um dia da semana sem atração 

esportiva. Já o Esporte Espetacular, exibido somente aos domingos, teve os programas 

dos dias 11, 18 e 25 de setembro de 2016 analisados para este estudo. 
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Para a análise da programação estudada foram observados os seguintes critérios: 

número de reportagens, duração de cada uma delas, foco central da matéria, informação 

jornalística passada ao telespectador, e, por fim, se há ou não interferência do âncora 

(apresentador do programa) para a abertura ou fechamento da reportagem.  

Portanto, inicialmente apresentaremos as características particulares de cada 

programa, seguido da análise das diferenças na programação dos próprios programas de 

acordo com o dia de jogo, pós-jogo e neutro, finalizando com um comparativo entre os 

programas estudados. 

Em uma segunda etapa, foi preciso olhar a visão de quem recebe as informações 

transmitidas e verificar se as pautas dos programas atendem às percepções, interesses e 

expectativas dos telespectadores. Para isso, aplicamos um instrumento de pesquisa, um 

questionário, a uma amostra de pessoas que assistem aos programas estudados. O 

questionário foi submetido, e aprovado, pelo Comitê de Ética da Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE/USP). 

O instrumento de pesquisa foi composto de 15 questões abertas, fechadas e 

dependentes uma das outras. Também perguntamos o sexo e a idade dos telespectadores, 

a fim de identificarmos o perfil do público com o qual trabalhamos. A aplicação dos 

questionários ocorreu de forma online entre os dias 24 de março e 14 de abril de 2017, 

através de link divulgado pela rede social Facebook.  

Foram obtidas 105 respostas, sendo que uma delas foi desconsiderada, em razão 

do respondente não ser telespectador de nenhum dos programas analisados. 

 
4. Resultados Obtidos e Discussão 
 

Como já mencionado, os programas foram analisados separadamente, a 

programação por dia e as semelhanças e diferenças entre eles. Desta forma, obtivemos os 

seguintes resultados. 

 
4.1. Análise geral dos programas 

 
O Globo Esporte é um programa com duração de 30 minutos, de segunda à sábado, 

no início da tarde, por volta das 13 horas, em horário correspondente ao momento de 

almoço de milhares de brasileiros, O programa é caracterizado por reportagens, com 

alguns comentaristas e árbitros opinando sobre os jogos.  
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O apresentador, em geral Ivan Moré, além da linguagem clara e informal, assume 

uma postura descontraída, permitindo, inclusive, brincadeiras com os atletas nas 

chamadas de reportagens ou ao final delas. 

O programa é baseado em reportagens curtas – 2 minutos aproximadamente – 

prioritariamente com pautas relacionadas ao futebol nacional e internacional.  

Do ponto de vista de seu conteúdo, as notícias são, por vezes, descrições dos jogos 

ou informações a respeito da escalação e dos resultados das partidas, ou, ainda, 

reportagens que enfatizam a vida pessoal dos atletas ou histórias emotivas que envolvem 

o esporte.  

O Esporte Espetacular, também da Rede Globo, é apresentado aos domingos, 

durante boa parte da manhã, das 9h às 12h, com uma mescla maior de modalidades 

esportivas, abordadas através de reportagens, entrevistas com convidados e, ainda, a 

transmissão de um evento ao vivo, no momento em que o programa acontece. 

Os apresentadores do Esporte Espetacular costumam fazer uma dramatização da 

reportagem principal do dia, ao longo de todo o programa, e uma pequena chamada, sem 

grandes espetacularizações, da matéria que será apresentada logo em seguida.  

Por se tratar de um programa longo, o número de reportagens apresenta uma média 

muito maior em sua duração do que as do Globo Esporte, programa semanal da própria 

emissora. Assim, as reportagens do Esporte Espetacular são mais longas e mais 

aprofundadas, apresentando alto teor comportamental, abordando os atletas como 

celebridades.   

Já o programa da Rede Bandeirante, o Jogo Aberto, se destaca por conciliar 

reportagem e comentários, com predomínio também do futebol, apesar de apresentar 

notícias básicas de outras modalidades. O programa é exibido de segunda a sextas–feiras, 

das 11 h às 13h, sendo que seus últimos 30 minutos são destinados a um debate regional.  

O programa, apresentado pela ex-Miss Brasil, Renata Fan, conta com o apoio 

fundamental de um comentarista ex-atleta, em geral, Denilson, durante toda a primeira 

uma hora e trinta minutos de sua duração. Neste período, são veiculadas as notícias do 

dia – resultados das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de futebol, campeonatos 

internacionais da modalidade, entre outras pautas interpessoais e polêmicas.  

 
4.2. Análise por dia 
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Como já mencionado, o Globo Esporte apresenta reportagens prioritariamente 

sobre futebol. Desta forma, no dia 14 de setembro, uma quarta-feira, dia de jogo, o 

programa priorizou notícias em torno das estrelas das equipes, polêmicas antes das 

partidas, passando rapidamente pelas escalações, e pelo comportamento técnico ou tático 

que os clubes teriam na rodada.  

O programa teve, em sua totalidade (17 minutos), mais da metade do seu tempo 

destinado a duas reportagens em especial: a primeira, de maior duração – cerca de 6 

minutos -, que corresponde a 35,2% da programação do dia, foi destinada a um passeio 

no parque com um jogador em uma conversa superdescontraída sobre diversos assuntos, 

sendo o futebol apenas mais um desses temas. A segunda reportagem, com cerca de 3 

minutos (17,6%), a respeito de um vídeo publicado pelo jogador Neymar, do Barcelona, 

equipe que “coincidentemente” jogou no dia anterior e venceu. Desta forma, o resultado 

e aspectos do jogo da equipe catalã são deixados de lado, para que fosse mostrado o vídeo 

do atleta tocando piano e cantando, reprisado algumas vezes, com direito a comentários 

do apresentador do programa ao final.  

Na quinta-feira, 15 de setembro, dia pós-jogo, o programa se baseou 

prioritariamente em reportagens que contaram como foi a história das partidas da noite 

anterior, destacando pontos específicos, ou até inusitados, que aconteceram, como uma 

bicicleta dada por um jogador. Neste dia, a maior reportagem da programação, com 5 

minutos e 25 segundos, tratou da trilogia criada a partir da atuação de um dos principais 

atletas da equipe paulista que acabou de voltar de lesão e era dúvida para o jogo. Tal fato 

rendeu 25% da duração total do programa. 

Por fim, na sexta-feira, dia 16 de setembro, dia neutro, onde não há jogos no dia, 

o programa apresentou um menor número de reportagens (6), sendo que nos outros dias 

foram 9 ou 10, e, menor duração (12 minutos), sendo que nos outros dias foram 16. Além 

disso, neste dia, uma outra modalidade esportiva – Fórmula 1 – foi abordada, em 

contraposição aos dias anteriores, em que somente o futebol esteve presente nas pautas 

do programa. Quando abordado sobre futebol, 44% do programa correspondeu a 

reportagens de história de vida e comportamentais dos atletas, com polêmicas e 

especulações a respeito dos jogos do final de semana. 

O Esporte Espetacular, por ser exibido aos domingos, e, com isso, não ter muitos 

resultados da semana a passar – a não ser que tenham causado muita polêmica – e poucos 

jogos são realizados no sábado para que seus resultados sejam passados, o programa criou 
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uma série de estratégias para atrair o telespectador, entre elas destacou-se entrevistas com 

técnicos, atletas que vão ao estúdio conversar com os apresentadores – incentivam a 

participação do público através de vídeos, fotos ou textos. Além disso, o programa 

apresentou maior variedade de modalidades, contando sempre ao telespectador a vida do 

atleta fora de campo, ringue ou quadra. E, quando vai tratar do futebol, busca de forma 

inusitada trazer curiosidades ou dados inusitados de forma descontraída, enaltecendo ou 

polemizando a equipe, como por exemplo, no dia 18 de setembro de 2016, em que foi 

analisada a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A sob diferentes 

aspectos – melhor time do segundo turno, melhor mandante, surpresa do campeonato – 

sendo que a cada time que aparecia como líder “ganhava” uma reportagem abordando 

algumas características peculiares dessa agremiação.  

O programa esportivo da Rede Bandeirantes, Jogo Aberto, apostou seu conteúdo 

nos comentários dos ex-atletas que duraram, em média, o mesmo tempo da reportagem 

apresentada, ou até mais, abusando de polêmicas, provocações e brincadeiras, 

independentes de serem apresentadas em dias de jogos ou não. São matérias breves e 

imparciais quando abordam outras modalidades, ou outros campeonatos de futebol, 

exceto as competições que incluem os principais times brasileiros.  

Apesar de ser um programa nacional, o Jogo Aberto acaba focando nos clubes 

paulistas e no time da agremiação para a qual torce sua apresentadora, o Internacional de 

Porto Alegre, tanto é que no dia 16 de setembro, sexta-feira, dia neutro, 9 das 17 

reportagens (52%) foram sobre o Internacional – que estava na zona de rebaixamento e 

enfrentaria o time do seu ex-técnico e 4 reportagens (23,5%) do clássico paulista que 

aconteceu naquele final de semana. 

Outro artifício que o programa utiliza para “ganhar tempo” é através dos 

intervalos. Em dia de jogo foram 2 intervalos com um total de 11 minutos, em 

contrapartida, na sexta-feira – dia neutro – foram 4 intervalos que ocuparam 22 minutos 

do tempo total do programa. 

 
4.3. Análise entre os programas 

 
Os três programas jornalísticos esportivos da televisão aberta brasileira apostam 

na linguagem simples e informal, maior liberdade dos apresentadores e descontração 

aliada ao humor em suas reportagens, sempre apelando para uma abordagem mais 

comportamental dos atletas do que do seu âmbito esportivo.  
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No entanto, cada programa utilizou de suas características para atrair um público 

mais amplo e variado. O Globo Esporte, por exemplo, diferentemente dos outros 

programas, tem curta duração, e, com isso, apresentou suas reportagens de forma mais 

concisa, não abrindo tanto espaço para opiniões e comentários de ex-atletas, como 

acontece no Jogo Aberto, da Rede Bandeirantes.  

Apesar disso, ambos os programas têm sua grade basicamente estruturada para 

tratar de futebol, enquanto isso o Esporte Espetacular, por ser semanal, busca abranger 

uma gama maior de modalidades esportivas, muitas vezes incluindo competições ao vivo 

destas modalidades dentro de sua programação, e, também, através de entrevistas em 

tempo real com “personagens” do universo esportivo.  

A segunda etapa da pesquisa foi realizada sob a perspectiva do telespectador. Com 

isso, obtivemos uma amostra de 104 respostas válidas, composta em sua maioria por 

jovens da faixa etária de 18 a 35 anos (72,9%), prioritariamente do sexo masculino 

(60,6%).  Destes, 19 entrevistados (18,3%), declararam não acompanhar nenhum dos 

programas analisados, enquanto que aproximadamente um quarto da amostra afirmou 

assistir somente o Globo Esporte (24%), seguido de 17,3% que declararam assistir ao 

Globo Esporte e ao Esporte Espetacular e 15,4% que acompanham os três programas 

objetos do nosso estudo.  

A frequência com que os programas são assistidos é, em sua maioria, de 2 a 3 

vezes por semana (42,3%) ou apenas uma vez semanal (36,5%).  

Os telespectadores afirmam em 48,2% dos casos que sua expectativa ao assistirem 

aos programas é ter contato com o esporte em sua forma mais dinâmica e descontraída, 

corroborando com a satisfação deste formato de programa apresentado (63,5%). Além 

disso, os comentários dos apresentadores e comentaristas e o fato de não falarem só de 

futebol são apontados como outros fatores que atendem às expectativas dos espectadores 

ao assistirem aos programas. 

O teor apresentado nas reportagens dos programas também foi aprovado pela 

grande maioria (55,8%) dos entrevistados, que afirmaram apreciar informação atrelada às 

fofocas “extra-campo” do âmbito esportivo.  

Ainda sob o aspecto do esporte e entretenimento atrelados, quase que a totalidade 

dos entrevistados (92,3%), diz conseguir discernir nas notícias o entretenimento da 

informação esportiva em si, considerando 64,4% das notícias relevantes ao melhor 

entendimento do esporte e do universo que o cerca. 
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Quando questionados em relação ao tempo de programa e das matérias, os 

telespectadores afirmaram ser suficiente o tempo das matérias (58,7%) e do programa 

(60,6%) para o conteúdo que é transmitido. Em contrapartida, assumem não receber todas 

as informações que desejam, sendo necessário complementar essas informações com a 

busca em outras fontes (64,4%). 

Quanto ao formato atual dos programas, 50% dos entrevistados responderam que 

a formatação atual é do seu agrado. Para auxiliar na classificação dos conteúdos, cada 

resposta foi elencada em apenas uma categoria, de acordo com algumas palavras-chaves 

encontradas nas respostas dos telespectadores: 

 
Tabela 1 – Fatores de preferência dos programas para os entrevistados 

Entretenimento Atuação dos apresentadores, debate dos comentaristas, humor 
Informação Matérias breves, informações completas, modalidades abordadas, 

tradição do programa 
Dinâmica Jovialidade, informalidade, descontração 

Fonte: os autores. 
 
Das 49 respostas obtidas, classificamos 8 (16,3%) entrevistados motivados pelo 

entretenimento oferecido pelos programas, 10 (20,4%) pelo seu conteúdo informacional 

e 19 (38,7%) pelo caráter jovial e descontraído apresentado pelo programa. Os 12 

telespectadores restantes (24,5%) abordaram questões informacionais (16,3%) e de 

entretenimento (8,2%) como motivos para sua insatisfação com os programas. 

Ao contrário do dinamismo presente que parece agradar 86,5% dos entrevistados, 

o conteúdo das matérias é o principal fator apontado como possibilidade de mudança para 

que os entrevistados aumentem seu nível de satisfação (59,6%) com os programas 

estudados. 

Por fim, entre as diferenças da programação esportiva na televisão aberta e 

fechada, 38,5% dos entrevistados não enxergam diferença alguma, seguido de 34,6% que 

acreditam que a televisão aberta é mais descontraída, em comparação com os canais 

especializados em esporte existentes na TV por assinatura, os canais pagos. 

 
5. Considerações Finais 
 

A visão do esporte como elemento de lazer e descontração dos brasileiros tomou 

conta dos meios de comunicação em massa, em especial da televisão. Hoje, os programas 

esportivos jornalísticos da televisão aberta brasileira adotam pautas mais 
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comportamentais da vida extra-campo dos atletas, dando a eles tratamento de 

celebridades, em detrimento dos aspectos competitivos que envolvem o esporte.  

Além disso, ocorre o processo de “personificação” dos sujeitos, em histórias 

mirabolantes e romantizadas, seja um atleta ou um consumidor esportivo, a fim de trazer 

ao público um produto considerado mais atraente. 

 
Uma tendência no jornalismo contemporâneo que encontra na televisão 
importância e expressividade ímpares, a valorização do personagem no relato de 
uma notícia esportiva também é um fator não apenas de reforço da noticiabilidade 
como de identidade editorial. Ou seja, o noticiário esportivo em televisão se pauta 
cada vez mais pelos personagens que protagonizam as histórias noticiáveis, sejam 
eles celebridades ou anônimos. (SOUSA, 2005, p. 8) 
 

As reportagens nos programas esportivos estudados possuem hoje mais da metade 

do tempo real de programa ocupados por conteúdo meramente de entretenimento, como 

foi o caso, por exemplo, do Globo Esporte, que utilizou 52,5% do seu tempo em dia de 

jogo pelo Campeonato Brasileiro para fazer um passeio de bicicleta no parque com um 

determinado jogador.  

Tal postura tem reflexo na necessidade apontada por 64,4% dos telespectadores 

entrevistados de buscar em outras fontes as informações, que julgaram não receber dos 

programas esportivos que assistiram na televisão, para satisfazer sua necessidade de 

conhecimento sobre sua modalidade e/ou time preferido. “Na era do entretenimento 

acima de todas as coisas, o jornalismo esportivo como um todo virou entretenimento 

esportivo” (BOAS, 2005, p.24). 

O fato do futebol ser a modalidade enraizada na sociedade brasileira, torna os 

programas esportivos quase que totalmente dependentes dele. As demais modalidades, 

quando mencionadas, são nos dias em que o futebol não está em alta, fora de pauta, ou 

seja, nos dias neutros, e ainda assim não representam 5% do conteúdo total da 

programação oferecida pelos programas analisados.   

Neste aspecto, os telespectadores se mostram insatisfeitos quanto aos programas 

semanais, como, por exemplo, o Globo Esporte e o Jogo Aberto. Porém, a audiência do 

Esporte Espetacular, que se caracteriza por uma programação mais ampla neste quesito, 

também não se mostra congruente a esta divergência. 

Percebe-se, então, por tudo aquilo que estudamos, uma necessidade maior das 

emissoras de televisão aberta, de privilegiar, no que diz respeito ao esporte, a informação 

em seus programas esportivos. O entretenimento é parte integrante do universo do 
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esporte. Porém, e em nenhum momento e os resultados obtidos demonstram isso, deve 

preponderar no tratamento dado ao conteúdo esportivo em seus principais programas 

destinados ao esporte. 
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