
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

“Lampions League”: Análise de discurso da final da Copa do Nordeste de 2017 sob 

a ótica crítica
1
 

 

Luiz Fernando Rodrigues LEMES
2
 

Ana Carolina Rocha Pessôa TEMER
3
 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO 

 

Resumo 

 

Este artigo pretende identificar os sentidos do discurso jornalístico durante a cobertura 

da cerimônia de entrada da taça e dos atletas durante a final da Copa do Nordeste de 

2017, disputada entre Sport Club do Recife e Esporte Clube Bahia, em Salvador. A 

partir da construção desses sentidos, pretende-se compreender como esse discurso atua 

sob a ótica da indústria cultural, relacionando as principais formações discursivas 

elencadas durante a análise e as principais ideias de Adorno e Horkheimer. Para isso, foi 

utilizada como metodologia a análise de discurso. Foi observado que a conjunção da 

obsessão pela conquista, a espetacularização por meio de efeitos especiais e a 

apresentação dos personagens principais contribuem para a transformação do futebol em 

um produto da indústria cultural. 

 

Palavras-chave: futebol; indústria cultural; Copa do Nordeste; televisão. 

 

 

Introdução 

Apesar da crise econômica enfrentada pelo Brasil nos últimos anos e da falta de 

uma gestão profissionalizada da maioria dos times brasileiros, as marcas de 34 grandes 

clubes brasileiros, como Palmeiras, Flamengo e Corinthians, apresentaram evolução nos 

últimos quatro anos, saltando de R$ 5,7 bilhões, em 2012, para R$ 9,77 bilhões em 

2016
4
. Dados da Pluri Consultoria de 2012 estimam que o esporte seja responsável por 

1,6% do PIB do Brasil, o equivalente a R$ 67 bilhões. Por sua vez, o futebol participa 

de 53% do PIB esportivo brasileiro, ou seja, 0,8% do PIB do país. 

Com valores expressivos, a transmissão de jogos também faz parte das 

movimentações financeiras bilionárias do futebol. Em 2016, as emissoras de televisão 
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pagaram cerca de R$ 1,8 bilhão
5
 para adquirir o direito de transmissão das partidas que 

envolvem campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. 

Os aspectos econômicos citados apontam que, como afirmava Adorno (1975), na 

indústria cultural tudo com potencial de gerar lucros vira produto e o futebol segue a 

essa regra. Essa relação ganhou ainda mais expressividade ao longo do século XX, 

quando o consumo recebeu ainda mais estímulos e as diversas indústrias culturais se 

difundiram de maneira globalizada. 

A partir desse aporte teórico, este artigo pretende compreender como empresas 

televisivas exploram as coberturas de futebol no Brasil. Desse modo, adota-se como 

recorte para a análise a cobertura do protocolo de abertura da final da Copa do Nordeste 

de 2017 pela TV Esporte Interativo, uma das detentoras dos direitos de transmissão da 

principal competição regional do futebol brasileiro. 

Para isso, será utilizada como metodologia a análise de discurso. Assim, 

pretende-se identificar e compreender os principais sentidos do discurso da narração da 

TV Esporte Interativo, desde a cerimônia de chegada da taça ao estádio até a entrada 

dos jogadores em campo e a execução do Hino Nacional Brasileiro. Portanto, 

começaremos a análise a partir do próprio texto, identificando as principais formações 

discursivas (FD) e as suas principais motivações externas. 

 

Indústria Cultural 

De acordo com Coelho (1993), Adorno e Horkheimer defendem que a indústria 

cultural tem a mesma função alienadora desempenhada por um Estado fascista. Os 

autores acreditam que é ―um processo no qual o indivíduo é levado a não meditar sobre 

si mesmo e sobre a totalidade do meio social circundante, transformando-se com isso 

em mero joguete e, afinal, em simples produto alimentador do sistema que o envolve." 

(COELHO, 1993, p. 14). 

Ainda segundo Coelho (1993), a divisão do trabalho, a exploração do homem, o 

uso crescente de máquinas e a submissão do ritmo do trabalhador pelo da máquina são 

resultados das alterações produzidas pelo modo de produção e na forma de trabalho que 

determinam a indústria cultural e a cultura de massa. Portanto, esses são fatores 

importantes para a oposição de classes e o surgimento da cultura de massa. 
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Dois desses traços merecem uma atenção especial: a reificação (ou 

transformação em coisa: a coisificação) e a alienação. Para essa sociedade, o 

padrão maior de avaliação tende a ser a coisa, o bem, o produto; tudo é julgado 

como coisa, portanto tudo se transforma em coisa — inclusive o homem. E esse 

homem reificado só pode ser um homem alienado [...] em relação a tudo, 

alienado de seus projetos, da vida do país, de sua própria vida, uma vez que não 

dispõe de tempo livre, nem de instrumentos teóricos capazes de permitir-lhe a 

crítica de si mesmo e da sociedade. (COELHO, 1993, p. 6) 

 

Adorno e Horkheimer (1990) afirmam que a civilização atual confere 

semelhança a tudo que é produzido, desenvolvendo um conhecimento técnico e 

instrumental destinado apenas à produção com o objetivo de gerar lucros. ―Sob o poder 

do monopólio, toda cultura de massa é idêntica e seu esqueleto, a ossatura conceitual 

fabricada por aquele, começa a se delinear‖ (ADORNO e HORKHEIMER, 1990, p. 

169). Diante disso, os autores afirmam que cinema e rádio (e podemos acrescentar a 

televisão) não se apresentam como arte, mas como indústrias voltadas ao negócio.  

A indústria cultural utiliza métodos estratégicos para a estandardização e 

produção em série para satisfazer as necessidades dos cidadãos. Um deles é a utilização 

de clichês que permitem prever quem será punido ou recompensado ao final de um 

filme, baseada em uma narrativa composta por heróis e vilãos que leva a ideologia da 

classe dominante, representante do sistema que é disseminada para o público (SILVA, 

2002). De acordo com Adorno e Horkheimer (1990), os talentos pertencem à indústria 

cultural e se adaptam às suas exigências. Por outro lado, aqueles que não se adaptam a 

ela são massacrados pela própria impotência econômica. Diferentemente dos estados 

fascistas, a tirania não exerce poder coercitivo sobre o corpo, mas avança para a alma, 

atuando de maneira silenciosa e despercebida. 

A ideia e rebeldia do particular são destruídas pela indústria cultural, uma vez 

que a realidade já vem esquematizada pela indústria, dispensando a necessidade de 

compreender as produções de maneira refletida. Além disso, a velocidade das cenas 

ampliadas pelo dinamismo da música de fundo faz com que os consumidores atentem-se 

para cada efeito especial, impedindo a reflexão sobre cada ato das cenas (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1990). 

De acordo com Adorno (1975), os produtos da indústria cultural rejeitam 

qualquer tipo de dialética e análise, sendo aceitas sem objeção e garantindo a 

manutenção do status quo. ―Através da ideologia da indústria cultural, o conformismo 

substitui a consciência: jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o que ela 

pretende ser ou com os reais interesses dos homens‖ (ADORNO, 1975). Dessa forma, 
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baseado em filmes e realities shows, produtos da indústria cultural, o homem somente 

será capaz de chegar ao seu objetivo ao derrotar pessoas que possuem a mesma meta. 

Porém, ela deixa evidente que a conquista não é um prazer destinado a todos. Pelo 

contrário, é uma realidade que será garantida a poucos, apenas aos melhores, enquanto 

que os demais devem aceitar a derrota, o que garante a estabilidade social. De acordo 

com Horkheimer e Adorno (1990), as massas são tão ingênuas que chegam a se 

identificar com o rico. 

Ao final, o que ocorre é o assalto ao prazer, já que a indústria cultural não é 

capaz de cumprir aquilo que promete. Ao término de cada produto, seus consumidores 

ficam ávidos à espera do próximo capítulo ou programa, situação cada vez mais 

evidente com a produção e popularização de séries. Ao final de cada temporada, fica a 

sensação de frustração permanente. ―A mistificação não está, portanto, no fato de a 

indústria cultural manipular as distrações, mas sim em que ela estraga o prazer, 

permanecendo voluntariamente ligada aos clichês ideológicos da cultura em vias de 

liquidação‖ (ADORNO e HORKHEIMER, 1990, p. 190). 

Portanto, Adorno e Horkheimer (1990) concluem que a indústria cultural se 

interessa pelos homens apenas como clientes e os reduz a simples objetos. Para isso, o 

estilo não se adapta ao conteúdo, mas impõe à criação cultural suas razões. Essas 

características citadas no decorrer deste tópico não se limitam apenas ao rádio, cinema e 

televisão, mas avançam para outros produtos culturais, entre eles o futebol. A facilidade 

em adequar esse esporte aos parâmetros da televisão, valendo-se da facilidade no 

entendimento das regras e a popularização da modalidade esportiva, fazem com que o 

esporte se transforme em um verdadeiro espetáculo produzido para garantir o lucro 

daqueles que detêm os direitos de transmissão das partidas. 

 

A espetacularização no futebol 

De acordo com Roggero e Laruccia (2009), na sociedade contemporânea tudo se 

converte em entretenimento, inclusive os esportes, reduzindo as possibilidades críticas 

em torno de elementos culturais. Citando Nuzmann, Camargo (2001) destaca que os 

esportes que não se adaptarem às condições oferecidas pelos meios de comunicação, 

principalmente a televisão, estão fadados ao desaparecimento. Por sua vez, os veículos 

que não conseguirem explorar as potencialidades dos esportes enfrentarão dificuldades 

para arrecadar verbas publicitárias e conquistar o público. 
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Segundo Roggero e Laruccia (2009), em uma cultura afirmativa, os esportes 

sugerem um modelo de homem que se mostra na publicidade e ressalta a aparência. 

Porém, a reflexão em torno dessa realidade centra-se na crítica ao superficialismo com o 

foco apenas no entretenimento. 

 

Por outro lado, junto daqueles que foram transformados em categoria 

profissional no mundo administrado – os atletas – aqueles que pouco sabem 

sobre o que é esporte são alçados à mesma categoria e recebem investimentos 

que lhes fariam desfrutar do mesmo status dos demais (talvez não o dos raros e 

verdadeiros atletas). Mas sua passagem é efêmera. Aquilo que não possuem não 

pode sustentá-los por muito tempo. Não fazem esporte, apenas entretêm e 

vendem imagens e marcas. (ROGGERO e LARUCCIA, 2009, p. 10-11) 

 

Roggero e Laruccia (2009) destacam, por exemplo, que pesquisas de mercado 

ressaltam a imagem do ex-atacante Ronaldo como uma pessoa humilde e que saiu do 

subúrbio para se tornar vencedor, características exploradas nos contratos do atleta. 

Mesmo envolvido em situações embaraçosas, como o escândalo envolvendo travestis no 

Rio de Janeiro, estima-se que o atleta tem mais de 850 milhões de fãs e possui um papel 

estratégico mercadologicamente. Este contexto destaca a potencialidade econômica do 

esporte e explica como a indústria do futebol movimenta cerca de 216 bilhões de 

dólares por ano. 

De acordo com Pena (2002), a mídia se apropria da intimidade dos autores para 

encenar o espetáculo e idealizar seus heróis. Dessa forma, as celebridades dominam os 

palcos em que se realiza a obra: a vida. Porém, esses autores transmitem aos ―demais 

(por meio da repetição, da distração, da alienação de suas habilidades para manter-se no 

palco) a impotência do espírito frente à homogeneização promovida pela indústria 

cultural‖ (ROGERO e LARUCCIA, 2009, p. 17).  

Dessa forma, as partidas de futebol são adaptadas para a transmissão das 

emissoras de televisão, desde a entrada em campo dos atletas até às entrevistas pós-

jogo. Assim como em um teatro, o futebol é dramatizado e transformado em um assunto 

mítico. Os atletas são convertidos em personagens em um palco, o estádio. Porém, além 

dos personagens presentes no gramado, o futebol envolve os torcedores que acreditam 

em sua importância para a decisão de uma partida.  

Porém, diferente do teatro e do cinema, no futebol os produtores não têm o 

controle sobre o resultado da partida e as ações dos personagens. Como na vida real, os 

homens se organizam em grupos com o objetivo de vencer e atuam com um 

determinado estilo, mas não tem controle sobre os adversários (DAMATTA, 1982). 
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Mesmo quando uma equipe apela para meios mágicos de vitória, (o que é muito 

comum no futebol brasileiro, em todos os escalões), a vitória pode ser situada 

no plano do favorável, mas nunca da certeza. Ora, é precisamente essa interação 

complexa do time com o time adversário, do time com ele mesmo, das duas 

equipes com as regras que governam o espetáculo, e das equipes, regras e 

público com os controladores da partida (juízes e bandeirinhas), que cria o 

fascínio exercido pelo futebol enquanto um jogo e um drama. (DAMATTA, 

1982, p. 31) 

 

Para Brittos e Santos (2012), os processos midiáticos reestruturam a conexão 

entre atores sociais, mídia e campo social de acordo com interesses particulares. Dessa 

maneira, a produção midiática é mediada pelo dinheiro que, ao atribuir valores aos 

produtos, proporcionam uma ressignificação que garante o êxito e a valorização junto 

ao seu público. Para os autores, ―as relações de poder demarcam o campo da 

comunicação em todos os processos das indústrias culturais‖ (BRITTOS e SANTOS, 

2012, p. 179). A transmissão de valores pela sociedade midiatizada se dá em forma de 

um ―teatro social‖ guiada pela lógica do valor. 

 

Breve histórico 

A relação do esporte com as mídias aparece com mais destaque nas Olimpíadas 

de Berlim, em 1936. De acordo com Brittos e Santos (2012), foi nesse período que 

ocorreu a primeira cobertura televisiva com imagens captadas e transmitidas em 

cinemas para um público selecionado de algumas cidades da Alemanha. Vale ressaltar 

que esse período antecedeu a Segunda Guerra Mundial e o Nazismo se apropriou dos 

meios de comunicação para a disseminação de seus ideais, seja por meio do cinema com 

a produção de filmes esportivos de Leni Riefenstahl ou pela cobertura de rádio.  

No Brasil, a transmissão das partidas ganhou força a partir da autorização de 

Getúlio Vargas para a veiculação de publicidade em 1932, fator que impulsionou as 

transmissões de partidas pelo rádio. Porém, foi apenas em 1938 que o futebol brasileiro 

passou a ser reconhecido com a atuação de Leônidas da Silva e Domingos da Guia. 

Aquele, por exemplo, teve sua imagem usada em uma das primeiras ações de marketing 

do futebol brasileiro, quando um chocolate passou a carregar o seu apelido, ―Diamante 

Negro‖ (BRITTOS e SANTOS, 2012). 

A Copa do Mundo de 1970, no México, reservou aos brasileiros a honra de 

acompanhar a Seleção Brasileira conquistar o Mundial pela televisão, ao vivo e a cores. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

A mesma competição também foi significativa por marcar a utilização de indivíduos 

para fins econômicos. 

 
A televisão também contribuíra para consagrar Pelé como mito. Tanto que, com 

as novas possibilidades de consumo, [...] ele se tornaria marca de vários 

produtos, desde camisas até bonecos de brinquedo. A partir daí, tendo o futebol 

e a propaganda como aliados, a televisão se tornaria uma poderosa arma de 

persuasão. (SAVENHAGO, 2011, p. 27) 

 

De acordo com Damo (2011), devido à comercialização dos direitos de 

transmissão de jogos em um processo de mercantilização que une empresas ao futebol 

na busca por mais lucros, seria possível caracterizar a FIFA como uma instituição 

―especializada na produção de eventos futebolísticos. Todavia, seu domínio é mais 

amplo, estendendo-se sobre o futebol de espetáculo‖ (DAMO, 2011, p.87). 

 

Os sentidos da Lampions League 

Diante da espetacularização em torno do futebol e de seus atletas, este artigo 

pretende analisar a cerimônia de abertura da final da Copa do Nordeste de 2017, entre 

Esporte Clube Bahia e Sport Club do Recife, realizada pela TV Esporte Interativo. A 

competição é o principal torneio futebolístico realizada na região Nordeste do Brasil e 

garante ao vencedor uma vaga na Copa Sul-Americana, um dos principais torneios de 

clubes da América do Sul. Além disso, dos torneios regionais realizados no Brasil, é a 

que recebe mais cobertura televisiva, sobressaindo-se em relação à Copa Verde e a 

Primeira Liga. 

Ao todo, foram analisados 16 minutos da cobertura da partida final, 

compreendendo desde o transporte da taça da competição até a execução do hino 

nacional e a entrada perfilada dos atletas no campo de jogo. Foi utilizada a análise de 

discurso para identificar e compreender os sentidos durante a cobertura jornalística da 

partida por entender a necessidade de compreender o discurso como histórico e 

subordinado aos enquadramentos sociais e culturais (BENETTI, 2010). Dessa forma, 

entende-se que o texto é decorrência de uma construção que lhe é exterior e anterior, ou 

seja, que têm como base discursos iniciados em outro lugar. Para isso, o material foi 

transcrito, destacando as descrições do conteúdo verbal e visual da transmissão e a 

identificação dos interlocutores. Terminada essa fase, foram destacadas as principais 

formações discursivas (FD) do trecho analisado, resultando nos sentidos do discurso. 
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Dados os recortes da pesquisa e a metodologia a ser aplicada, pretende-se 

compreender como a cobertura jornalística sobre o futebol constrói seus sentidos e 

analisar como eles se relacionam com as características da indústria cultural baseado 

nos argumentos de Adorno e Horkheimer (1990). 

 

“Lampions League”: a espetacularização da Copa do Nordeste 

A Copa do Nordeste, principal competição regional com final no primeiro turno 

do futebol brasileiro, reúne os times com melhor classificação em competições estaduais 

realizadas no ano anterior de cada edição. Dessa forma, a Copa do Nordeste de 2017 foi 

composta por 20 clubes divididos em cinco grupos. Os integrantes de cada grupo se 

enfrentaram e os primeiros, além dos três melhores segundos colocados de cada 

agrupamento classificaram para a fase de ―mata-mata‖
6
 da competição. Ao final, 

restaram apenas Bahia e Sport, que disputaram a final em duas partidas, sendo que a 

primeira terminou empatada em 1 a 1, em Recife, e a segunda consagrou o Bahia como 

campeão ao vencer por 1 a 0. 

Durante a cobertura, cinco interlocutores participam da transmissão da entrada 

da taça e dos jogadores em campo: o locutor (André Henning), o comentarista (Vitor 

Sérgio Rodrigues), dois repórteres (Bruno Reis e Diogo Puget) e o narrador do estádio. 

Desde o início, sobressai a narração do locutor André Henning, que detalha a chegada 

da Taça da Copa do Nordeste ao estádio e narra a entrada dos jogadores em campo. 

Para facilitar a análise do material, dividimos o recorte em três pontos: o 

transporte da taça, o momento que antecede a entrada dos atletas e a execução do Hino 

Nacional Brasileiro. Na primeira, relacionada ao transporte da taça, percebemos desde a 

primeira sequência discursiva (SD) que a taça é o objeto de desejo, mas que não é 

destinada a todos. A conquista é um privilégio destinado apenas aos que percorreram 

um longo caminho até chegar à batalha final para merecer a taça. Portanto, a primeira 

formação discursiva (FD1) dessa análise traz a ―obsessão‖ pela conquista, o que 

justifica que apenas os melhores estarão no topo, enquanto que os demais devem se 

contentar com o fracasso e a incompetência de não ter alcançado a conquista. 

Outras sequências discursivas, em conjunto com a composição da cena, 

contribuem para a construção de outra formação discursiva (FD2): ―regulamento‖. Isso 

porque a taça é protegida por um rígido esquema de segurança, que sai de uma agência 

                                                 
6 Sistema de competição onde a equipe derrotada é eliminada da competição. 
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bancária, é carregada por seguranças armados e transportada dentro de um carro forte. 

Todo esse esquema que aponta o valor da taça mostra que não há outro meio de 

conquistar a taça a não ser se submeter às regras do jogo, previamente estabelecidas e 

aceitas por todos os envolvidos antes do início da competição. Aqueles que, porventura, 

não aceitarem tais regras são marginalizados e não terão chances de conquistar a 

competição, além da possibilidade de outras sanções, como a exclusão de competições 

realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, a encenação do 

transporte da taça da competição abre espaços para a inserção de publicidades, 

principalmente de empresas relacionadas à segurança, como a Prosegur, e da agência 

bancária, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, cada movimento é encenado e 

a técnica permite que, em cada movimento, seja possível lucrar com a publicidade. 

Outra formação discursiva (FD3) presente no processo de transporte da taça ao 

campo de jogo é o da ―espetacularização‖. Nela, percebe-se que o campo de futebol é 

transformado em um teatro, cujo canto das torcidas se fundem a outra música com ritmo 

nordestino produzido para o momento da chegada da taça à Arena Fonte Nova. Neste 

rito espetacular, a torcida deixa de ser mera espectadora e passam a fazer parte do 

espetáculo. Nessa terceira formação, a taça ganha vida ao receber características 

humanas (a ―orelhuda‖) e percorrer as ruas com os principais pontos turísticos de 

Salvador (possibilitando a publicidade da cidade). Ela também passa a ser comparada 

com outro objeto de desejo: a taça da Liga dos Campeões da Europa. Com 

características físicas semelhantes, os troféus são comparados, valorizando ainda mais o 

produto da Copa do Nordeste: ―A nossa orelhuda. Tem a orelhuda da Champions, mas 

tem a orelhuda da ‗Lampions‘‖ (ESPORTE INTERATIVO, 2017). Nessa construção, 

há também a exploração de traços relevantes da cultura nordestina com a principal 

competição de clubes da Europa ao fazer um jogo de palavras ao misturar as palavras 

―lampião‖ e ―champions‖. Assim, a ―Lampions‖ ganha o glamour da competição 

europeia, mas não esquece aspectos históricos e culturais característicos da região 

Nordeste, agregando mais valor ao produto televisionado. 

Ainda na espetacularização, percebe-se a preocupação em ressaltar a beleza do 

estádio, ao citar adjetivos como ―fantástico‖ e ―maravilhoso‖, e a quantidade de pessoas 

envolvidas na final competição (mais de 40 mil torcedores). Essa narrativa ainda é 

reforçada por construções imagéticas que reforçam a beleza do estádio e que abre 
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espaço para a divulgação de novos patrocinadores, como no letreiro na fachada que leva 

o nome de uma cerveja: Itaipava Arena Fonte Nova. 

 

Vai começar o show (FD3). E todo mundo atrás dela. Todo mundo querendo ela (FD1). Num 

show de luzes maravilhosa aqui na Fonte Nova (FD3). (SD1) 

[...] A taça da Copa do Nordeste 2017 (FD1). Com todo esquema de segurança, com toda a 

proteção que ela merece (FD 2). (SD2) 

A nossa orelhuda. Tem a orelhuda da Champions, mas tem a orelhuda da "Lampions" (FD3). 

Passeando por Salvador, nos principais pontos turísticos da cidade (FD3), dando aquela 

passeadinha também. Elevador Lacerda. Aproveitou para dar um volta também.[...] (SD3) 

Mergulhando nesse estádio fantástico, nesse estádio maravilhoso (FD3). Ela está chegando. 

Com as fitas do Bahia de um lado, com as fitas do Sport de outro, só um grupinho de fitas vai 

ainda estar amarrado à taça da Copa do Nordeste depois de 90 minutos (FD1) ou quem sabe 

até depois de 90 minutos e de pênaltis. Ela está chegando. Mais de 40 mil pessoas (FD3) [...] 

(SD4) 

E ela já pode vir para o gramado. O maior objeto de desejo da Copa do Nordeste (FD1) com os 

seus nove aros, os seus nove anéis representando cada um dos estados da região Nordeste. E 

dois deles estão na grande decisão (FD1): Bahia e Pernambuco. [...] Enquanto 40 mil aqui na 

Arena Fonte Nova fazem um espetáculo maravilhoso (FD3). (SD5) 

Está aí a taça. Chegando para o seu lugar de destaque (FD3). Quem é que vai levantar essa 

taça daqui a pouco? É o Bahia ou é o Sport? (FD1) [...] (SD6) (ESPORTE INTERATIVO, 

24/5/2017, grifo nosso). 

 

Ainda analisando a primeira parte do material, a espetacularização em torno da 

chegada da taça ao estádio, o destaque para o esquema de segurança e para a 

competitividade entre as equipes foram responsáveis por quatro minutos da transmissão, 

sendo que, durante esse período, a interlocução ficou restrita à narração e não trouxe 

informações relevantes sobre as equipes envolvidas no confronto. Portanto, verificou-se 

a valorização dos efeitos e da encenação em relação aos personagens do confronto nessa 

primeira parte do material analisado. 

Na segunda parte da análise, entre o período de entrada da taça e a execução do 

Hino Nacional Brasileiro aparecem outros interlocutores (o comentarista Vitor Sérgio 

Rodrigues e os repórteres Bruno Reis e Diogo Puget). O período de análise desse trecho 

também é maior, chegando a 10 minutos. Já na primeira sequência discursiva (SD1) 

dessa parte, verifica-se a comparação entre a Copa do Nordeste e a Liga dos Campeões 

da Europa. Na segunda sequência discursiva (SD2) também se destaca a busca pela 

conquista da competição. Dessa forma, a espetacularização e a obsessão pela conquista, 

formações discursivas levantadas na primeira análise, também ganham destaque na 

segunda parte. O palco do espetáculo, com as luzes apagadas, dá espaço para a 

iluminação dos celulares e o som da torcida. Além disso, apenas as luzes das placas 

publicitárias no campo estão acesas. Dessa forma, três elementos ganham destaque por 
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meio da iluminação no cenário da partida: os torcedores, que por meio da improvisação 

passam a fazer parte do enredo; a taça, objeto de desejo de torcedores e jogadores; e a 

publicidade, por meio de empresas que veem nesse espetáculo um espaço para 

valorização de suas marcas. 

Nesta parte da análise, volta a ser destacada a obsessão pela conquista, por 

chegar até o topo. A figura do comentarista, profissional que assume essa condição por 

ter conhecimento aprofundado sobre o futebol e a competição em destaque, atribui 

ainda mais valor à taça ao humanizar a taça com os dizeres: ―me levantem! Alguém me 

pega, mas só depois dos 90 minutos‖ (ESPORTE INTERATIVO, 2017). Assim, após 

um confronto que envolverá ―heróis‖ e ―vilãos‖ (além de personagens secundários), 

uma equipe conquistará a honra de levar a ―glória‖ para casa. Parafraseando os filmes 

de Hollywood, a taça seria a donzela, segura em seu papel de destaque (o centro do 

campo), enquanto que os atletas são os ―cavaleiros‖, preparados para darem a vida em 

busca de sua conquista. Apenas um terá o privilégio de levantá-la: o capitão, 

personagem simbólico por ser o líder de sua equipe no gramado. 

Passados os primeiros momentos do espetáculo com os jogos de luzes de 

torcedores e da organização da competição, ou seja, dos efeitos especiais do início da 

partida final, as câmeras focam os torcedores e as imagens aéreas destacam a beleza do 

estádio, detalhando também a arquitetura do local e o nome ―Itaipava Arena Fonte 

Nova‖ na fachada do estádio. Enquanto as câmeras buscam imagens espetaculares e 

emocionantes no palco do espetáculo, os interlocutores deixam de narrar a encenação da 

chegada da taça e começam a passar informações detalhadas sobre as equipes que 

participarão da decisão. Dessa forma, aparece uma quarta formação discursiva: 

―personagens‖. Apenas nesta parte, após a espetacularização e a incitação de rivalidade 

entre as equipes, surgem informações relevantes sobre os históricos de Bahia e Sport, 

formação e esquema tático, volta de jogadores à equipe, entre outras. 

Sem imagens espetaculares e com a ausência dos personagens no campo, sente-

se uma impaciência do narrador em relação à queda do clímax no cenário da partida. 

Com isso, ele chama outros interlocutores para o debate, procurando meios para manter 

a audiência eufórica para a decisão. Assim, frases como ―os times vêm ou não vêm?‖ e 

―alguma informação por aí?‖ são usadas com frequência. 

 

Não é a toa que chamam de Lampions, né?! (FD3) [...] a taça está lá, dizendo: "me levantem! 

Alguém me pega, mas só depois dos 90 minutos" (FD1). [...] (SD7) 
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Aí as imagens aéreas, a chegada do drone dos Canais Esporte Interativo aqui na Arena Fonte 

Nova. (FD3) A imagem que ficará certamente gravada por muito tempo na retina de todos que 

aqui estão e, claro, de todos que estão acompanhando pela televisão essa transmissão do Esporte 

Interativo. [...] O Bahia que vem com a volta de Régis, confirmado o camisa 20. O Sport, que 

vem com novo esquema, vem com três zagueiros. E o torcedor do Bahia querendo a sua terceira 

conquista. O Sport querendo a quarta. (FD4) [...] (SD8) 

[...] São os 90 minutos decisivos. Bruno Reis, alguma informação por aí? Os times vêm ou não 

vêm, Brunão? (FD4) (SD9) 

E eu aproveito, André, para pedir para a galera participar da transmissão com 

tela2.esporteinterativo.com.br. (FD4) (SD10) 

Está no canto inferior direito... (FD4) (SD11) 

Estou vendo, estou vendo, Vitor Sérgio. Está ali ó, Tela 2. (FD4) (SD12) (ESPORTE 

INTERATIVO, 24/5/2017, grifo nosso). 

 

A ansiedade pela volta das imagens espetaculares e a entrada dos personagens 

fica ainda mais nítida quando analisamos as sequências discursivas 11 e 12. Ao dar a 

informação traduzida em um convite à audiência para uma participação interativa 

durante a transmissão, o comentarista Vitor Sérgio Rodrigues explica o que pode ser 

feito durante a partida e, ao interromper o narrador indicando onde estava o endereço 

eletrônico disponível para a participação dos telespectadores, André Henning responde 

rispidamente: ―estou vendo, estou vendo, Vitor Sérgio. Está ali ó, Tela 2‖ (ESPORTE 

INTERATIVO, 2017). A tensão entre os interlocutores diminui somente com a entrada 

dos atletas no gramado. 

Na última parte desta análise, a entrada dos jogadores é acompanhada por uma 

narração entusiasmada do narrador. Durante esse momento, a Copa do Nordeste volta a 

ser comparada com a Liga dos Campeões da UEFA. Mesmo não tendo ligações diretas 

entre as duas competições, André Henning destaca que o torneio europeu, que foi 

realizada 10 dias após a final em Salvador, também seria do ―tamanho que o torcedor 

brasileiro merece‖ (ESPORTE INTERATIVO, 2017). Apesar de aparentemente a 

disputa entre Real Madrid e Juventus em Cardiff não ter relação com o Brasil, a frase do 

narrador nada mais é que um anúncio publicitário do canal Esporte Interativo para a 

transmissão da outra final. Dessa forma, Copa do Nordeste e Liga dos Campeões são 

colocadas no mesmo nível de importância pelo interlocutor (mesmo que o último tenha 

mais apelo midiático e importância) para criar um sentimento insaciável na audiência, já 

que esta deve manter a sua vontade em consumir decisões futebolísticas e, 

consequentemente, aumentar o lucro das empresas que transmitem essas competições. 

 

Aí vem as feras para o campo (FD1). Hoje, aqui em Salvador. Daqui a 10, em Cardiff, a 

decisão da Champions (FD3). Duas decisões do tamanho que o Brasil merece. Que o torcedor 
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brasileiro merece! [...] Ihhh, rapaz... olha só o mosaico surgindo (FD3). [...] (ESPORTE 

INTERATIVO, 24/5/2017, grifo nosso) 

 

Durante a execução do Hino, as câmeras buscam três tipos de imagens: dos 

torcedores do Bahia formando mosaico na arquibancada, os jogadores perfilados no 

campo e do grupo musical Psirico, que interpretou o Hino Nacional Brasileiro. Como já 

foi abordada, a intenção da transmissão em registrar a participação dos torcedores, 

vamos focar nos dois últimos tipos de imagem. Em relação aos atletas, o alinhamento 

dos jogadores, no centro do gramado, ressalta a valorização dos personagens que 

duelarão em busca da taça da Copa do Nordeste. Durante o hino, as câmeras focam as 

imagens dos principais atletas, como Diego Souza, atacante do Sport e da Seleção 

Brasileira, situação que concede ainda mais valor ao produto. Por fim, ao escolher uma 

banda local para a execução do Hino Nacional, a organização do evento concede ainda 

mais regionalismo à transmissão, mesmo que o objetivo seja comercializar a 

transmissão da competição para todo país. Neste caso, as técnicas de encenação unem 

futebol e música por meio de técnicas que agreguem ainda mais valor ao produto. 

 

Considerações Finais 

Analisando apenas a cerimônia de entrada da taça e dos atletas no campo de 

jogo, percebe-se uma espetacularização e valorização dos efeitos, seja proporcionado 

pela organização do evento (jogos de luzes e encenação da chega do objeto de desejo ao 

estádio) ou pela torcida (mosaico e iluminação por meio dos celulares). Assim, a partida 

de futebol é preparada por meio de técnicas (enquadramento de câmeras, encenação, 

roteiro etc.) e transformada de elemento cultural de livre expressão e reflexão em um 

produto (COELHO, 1993). 

Essa aplicação da técnica e do conhecimento instrumental voltada para a 

produção durante a transmissão da final da Copa do Nordeste é constantemente 

comparada à principal competição de clubes da Europa, a Liga dos Campeões da 

UEFA. Dessa forma, é concedido aos dois torneios um aspecto de semelhança, ou seja, 

os produtos são homogêneos, mudando apenas os personagens (e as cifras investidas 

neles) em cada partida. Além disso, outros setores econômicos se harmonizam com o 

futebol, vendo neste um espaço para divulgação e valorização de suas marcas. 

A estandardização (repetição de técnicas empregadas em competições distintas) 

e a produção em série no futebol (principalmente no caso brasileiro, com a possibilidade 
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de uma equipe disputar mais de seis campeonatos em apenas um ano) são 

acompanhadas por pormenores e clichês causados pelas necessidades do público. Com 

isso, os torneios têm seus favoritos e azarões, além de toda partida ter heróis e vilões. 

Neste formato, os talentos pertencem à indústria cultural e se adaptam às suas 

exigências. Portanto, os atletas devem entrar em campo de maneira padronizada e não 

levam apenas os escudos de seus times na camisa. Aliás, a camisa, considerada ―manto 

sagrado‖ pelos torcedores, passou a ostentar patrocínios na década de 1980, que 

ganharam mais destaque que o próprio escudo do clube. Além do uniforme, os 

jogadores passaram a ser alvos de estratégias de marketing e publicidade para 

divulgação de produtos e empresas ou para a promoção da própria competição, como o 

caso de Diego Souza, foco das câmeras da transmissão da TV Esporte Interativo. 

No final, ao afirmar que em dez dias o público teria outra decisão tão importante 

quanto à final da Copa do Nordeste, abre-se espaço para refletir sobre o ―assalto ao 

prazer‖ proporcionado pela indústria cultural (Adorno, 1975). Nesta concepção, a 

audiência é levada a uma frustração permanente, pois, no final, o espetáculo não se 

concretiza e o público deve se contentar com o ―menu‖ oferecido pela programação. 

Assim, torcedores da equipe derrotada e o público ―sem time‖ não alcançam o 

sentimento sublime de alcançar o topo. Por outro lado, o torcedor vencedor pode até 

comemorar naquela dia/noite, mas, no dia seguinte, deve se preocupar com o próximo 

campeonato, conduzido a consumir o próximo produto. 

Dessa forma, a conjunção da obsessão pela conquista, da espetacularização por 

meio de efeitos especiais e da apresentação dos personagens principais na abertura de 

uma partida de futebol, tudo organizado por sistema de regulamentos da competição, 

resultam na transformação de uma partida de futebol em um produto com acabamento 

técnico destinado ao consumo das grandes massas (jogo de luzes, ―show‖ com uma 

banda regional, inclusão do público no espetáculo etc.). Com isso, o objetivo da 

transmissão é criar um cenário que mantenha a audiência conectada durante os 90 

minutos, além de garantir o desejo por acompanhar mais decisões no mesmo canal.  
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