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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar os procedimentos empregados por programas 

esportivos de TV para incentivar e efetivar a participação direta do espectador. Partimos 

do pressuposto de que as estratégias de inclusão do público em atrações ao vivo se 

organizam segundo uma dinâmica geral de funcionamento, baseada na interação entre 

jornalistas e telespectadores. Tendo como base teórico-metodológica a semiótica 

discursiva e a sociossemiótica, a ideia é descrever um esquema capaz de explicar esse 

funcionamento. Utilizaremos como corpus de análise cinco atrações esportivas: Bate-

Bola na Veia (Espn Brasil); Bem, Amigos (SporTV); Bom Dia Fox (Fox Sports); Depois 

do Jogo (BandSports) e Jogando em Casa (Esporte Interativo).  
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Introdução 

 Falando ao vivo do centro de treinamentos de um grande time de futebol, o 

repórter traz as últimas notícias do clube. Ele explica a repercussão das recentes derrotas 

no campeonato nacional e revela que o técnico da equipe corre o risco de ser demitido. 

O assunto migra para o estúdio do programa de TV, onde os comentaristas iniciam uma 

discussão acalorada sobre o caso do treinador. Eventualmente, a conversa é 

interrompida por outro jornalista, que tem a função de receber mensagens dos 

telespectadores via internet. Algumas delas são selecionadas e lidas em estúdio, 

retroalimentando o debate. Essa dinâmica prossegue até que a pauta se esgote.   

 Ainda que genérica, a descrição acima poderia resumir a ordem de 

funcionamento de uma série de programas esportivos da televisão brasileira. Muito 

porque inclui um mecanismo bastante empregado nesse tipo de atração e já identificado 

por Hollanda (2013) como tendência nas recentes mesas-redondas futebolísticas: o 

convite à participação do telespectador e a eventual utilização de conteúdos produzidos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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por ele. Em trabalho anterior (VASCONCELOS, 2016), investigamos a recorrência 

dessa estratégia nos canais esportivos da televisão fechada brasileira
3
. Realizamos um 

mapeamento que apontou a existência de 49 diferentes programas ao vivo sobre futebol. 

Em 35 deles (71% do total), foi possível identificar alguma marca de convocação do 

público. Quem assistia de casa era incentivado a enviar mensagens, fotos e vídeos, ou 

mesmo a votar em enquetes sobre os assuntos tratados nas edições.  

 Esse levantamento inicial nos deu pistas sobre a relevância do fenômeno 

enquanto objeto de estudo. De fato, a participação do telespectador vem se consolidando 

como procedimento em uma série de programas televisivos, em especial naqueles que 

falam sobre futebol. Por isso, trata-se de uma estratégia que exige investigações mais 

detalhadas. A proposta deste artigo, portanto, é dar continuidade ao tema, mas antes de 

avançar, faz-se necessário estabelecer dois pressupostos.  

 Em primeiro lugar, acreditamos que os procedimentos de inclusão do público 

têm uma dinâmica própria de funcionamento, merecendo uma descrição específica. 

Metodologicamente, isso significa poder „recortá-los‟ do todo de cada atração televisiva 

e analisa-los em sua singularidade. Aqui, recorremos ao fundador da semiótica 

discursiva. Em texto de 1979, Algirdas Greimas examina a receita de uma típica sopa 

francesa (a soupe au pistou). O autor explica que o prato é feito a partir de duas etapas 

subordinadas: a elaboração da sopa de legumes e do manjericão. Ambas as fases têm 

uma coerência própria, uma organização interna e podem se desdobrar em partes ainda 

menores. São, portanto, dois programas narrativos paralelos, cuja união, ao final do 

percurso, constitui o programa narrativo global: a soupe au pistou.  

Com base no exemplo de Greimas (2014), é possível considerar que cada atração 

esportiva, em sua totalidade, organiza-se segundo um programa narrativo global. Esse 

texto englobante (FECHINE, 2008) é o resultado da articulação de vários programas 

narrativos „menores‟ – que lhe dão sentido. Considerando o nosso objeto, essas 

subpartes podem ser: abertura e encerramento; videoteipes com informações sobre os 

clubes; entradas ao vivo dos repórteres; debates entre comentaristas e, eventualmente, a 

participação do telespectador. Quando consideramos a existência de um programa 

narrativo de participação (ou simplesmente PN de participação), assumimos que ele 

tem uma coerência particular e que funciona de acordo com regras e etapas específicas.  

                                                 
3 As emissoras analisadas para o mapeamento foram: BandSports; EiMaxx (além de EiMaxx 2 e Esporte Interativo); 

Espn Brasil (além de ESPN e Espn +); Fox Sports (e Fox Sports 2) e SporTV (incluindo SporTV 2 e SporTV 3).  
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O segundo pressuposto é um desdobramento do primeiro: embora cada produto 

televisivo solicite e efetive a intervenção do telespectador de forma individual, tais 

mecanismos respeitam certas regularidades. Nos Prolegômenos a uma teoria da 

linguagem, Hjelmslev (1975) propõe uma articulação entre dois conceitos: sistema e 

processo. Segundo o autor, todo processo é “[...] composto por um número ilimitado de 

elementos que constantemente reaparecem em novas combinações” (HJELMSLEV, 

1975, p. 8). Ele é, portanto, da ordem do acontecimento, das flutuações e da realização. 

A todo processo, no entanto, subtende-se um sistema – uma constância que o ordena e o 

governa. Nesse caso, o sistema é da ordem da virtualidade e das regras convencionais. 

Ainda de acordo com Hjelmslev (1975), só se conhece o sistema de forma indireta, a 

partir da análise de suas realizações – os processos. Considerando cada programa 

esportivo como uma realização individual, uma variante – portanto, como um processo 

– o pressuposto é de que existe um sistema subjacente a todos eles. Em outras palavras, 

seria possível descrever um esquema formal que explicasse o que há de invariante nas 

estratégias de inclusão do telespectador.  

O objetivo do presente trabalho é articular este duplo movimento: sugerir que a 

participação do público em programas televisivos é um objeto específico de análise 

diante do „todo‟ de cada atração e propor um modelo geral capaz de explicar quais os 

procedimentos empregados pelas emissoras a fim de garantir tal participação. Faremos 

isso a partir da análise de um corpus formado por cinco atrações esportivas: Bate-Bola 

na Veia (Espn Brasil); Bem, Amigos (SporTV); Bom Dia Fox (Fox Sports); Depois do 

Jogo (BandSports) e Jogando em Casa (Esporte Interativo).  

Mais à frente, haverá informações detalhadas sobre cada um dos programas. Por 

enquanto, vale destacar uma característica comum a eles (na verdade, trata-se da 

condição mesma para que exista qualquer participação do público). Todas as atrações 

são transmitidas ao vivo, ou seja, há uma concomitância entre a produção, a transmissão 

e a recepção televisivas. É o que Fechine (2008) chama de texto em ato: um objeto 

semiótico irrepetível que só existe concretamente no decorrer do tempo de sua 

manifestação. De acordo com a autora, os programas ao vivo se esforçam para criar um 

efeito de duração compartilhada entre o tempo do mundo e o tempo do discurso, o que 

pode colocar emissores e receptores em um mesmo lugar de interação. Para Fechine 

(2008, p. 41), é essa “[...] oportunidade de assistir a um programa ao mesmo tempo em 
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que este está sendo produzido (e transmitido) [que] propicia formas de intervenção 

concreta do espectador (um sujeito empírico) com aqueles e com aquilo que vê na TV”. 

Lidamos, portanto, com uma situação que coloca em presença enunciativa 

(FECHINE, 2008) duas instâncias. De um lado, apresentadores e comentaristas 

esportivos que se dirigem continuamente ao público para sugerir um „fazer junto‟ e “[...] 

para construir um tipo de relação interpessoal entre aquele que vê e aquilo que é visto” 

(FECHINE, 2008, p. 144). Eles querem que o espectador não se limite a assistir às 

atrações, mas também produza conteúdos. Do outro lado, existe um sujeito 

seguidamente demandado e que pode ou não aceitar o projeto proposto pelos canais. No 

nosso caso, tal sujeito costuma ser um torcedor de futebol – passionalmente envolvido 

com o esporte e interessado em discutir sobre o seu time do coração (TOLEDO, 2000).  

Acreditamos, assim, que a estratégia de convocar a participação do telespectador 

será bem compreendida se pensada em termos de interação. Assim, a proposta é 

analisar as relações mediadas pela TV através da lente da semiótica discursiva, 

elaborada por Greimas e colaboradores, e da sociossemiótica, especialmente com os 

trabalhos de Eric Landowski. Em seus desenvolvimentos mais recentes, a disciplina tem 

alcançado um vasto universo de fenômenos (inclusive os midiáticos), credenciando-se 

como uma verdadeira teoria da interação social (OLIVEIRA, 2010). Antes de chegar à 

análise propriamente dita dos programas esportivos, é necessário discutir alguns 

aspectos desse arcabouço teórico-metodológico, o que será feito na próxima seção. 

 

Apontamentos sobre semiótica discursiva 

  De acordo com Barros (2005), a semiótica greimasiana se desenvolveu a partir 

da década de 1960 como uma teoria cujo objeto é o sentido dos textos. Pretende 

investigar, portanto, “o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 

2005, p. 11). Metodologicamente, isso é feito através do percurso gerativo do sentido. 

Trata-se de um modelo que simula como os textos são produzidos e interpretados, num 

processo que articula três níveis: fundamental, narrativo e discursivo. Eles vão do mais 

simples e abstrato ao mais concreto e complexo. Embora o sentido dependa da relação 

entre esses três patamares, cada etapa pode ser explicada por uma gramática autônoma, 

além de possuir um componente sintáxico e um semântico. 

 O nível fundamental é o mais abstrato. Nele, determina-se o mínimo de sentido a 

partir do qual o discurso se constrói. Dois significados se opõem entre si para garantir a 
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unidade do texto inteiro, por exemplo: /vida/ x /morte/; /natureza/ x /cultura/; /liberdade/ 

x /submissão/. São essas categorias semânticas que constituem o ponto de partida da 

geração do discurso e dão unidade profunda a elementos que parecem dispersos 

(FIORIN; SAVIOLI, 2007). Pelo alto grau de abstração, tais termos se concretizam de 

muitas formas a depender do texto. A categoria /liberdade/ pode aparecer, por exemplo, 

como a abolição da escravatura, o término de um relacionamento, ou mesmo como a 

possibilidade de intervir diretamente em um programa de TV. 

 No nível narrativo aparecem sujeitos e objetos, além das relações estabelecidas 

entre eles segundo determinados valores. Para Floch (2001), esse patamar representa 

uma versão humanizada daquilo que acontece no nível profundo: as oposições 

fundamentais tornam-se faltas ou perdas; as transformações são convertidas em 

performances; os operadores das transformações viram sujeitos. 

De acordo com Barros (2005), a estrutura narrativa deve ser pensada como um 

espetáculo que simula o fazer do homem no mundo, inclusive a ação do homem sobre 

outros homens. É necessário, portanto, descrever esse espetáculo, determinar quais os 

participantes e o papel que desempenham no enredo. Ainda segundo a autora, uma das 

formas de analisar a narrativa é como uma sucessão de estabelecimentos e rupturas de 

contratos entre dois actantes
4
: um destinador e um destinatário. Entre eles, circulam 

objetos, que recebem investimentos semânticos até tornarem-se objetos de valor. 

Greimas e Courtés (2016) explicam que o destinador é quem comunica ao destinatário-

sujeito os valores que estão em jogo na narrativa. Também é aquele informado sobre o 

resultado das ações do destinatário. No primeiro caso, fala-se em destinador-

manipulador; no segundo caso, em destinador-julgador. A nível discursivo, esses papéis 

actanciais podem ser assumidos ou não pelo mesmo ator.   

Outra importante contribuição de Greimas foi articular as fases que regem essas 

relações para estabelecer um “[...] modelo hipotético da estruturação geral da narrativa 

[...]” (BARROS, 2005, p. 38). Conhecido como esquema narrativo canônico, esse 

modelo global e abstrato está concentrado na ação do sujeito em busca de valores – e 

nas relações que ele vai estabelecendo durante o percurso. Nesse caminho, o sujeito 

pode se deparar com atores que auxiliem (adjuvantes) ou entravem (oponentes) a 

realização de seus projetos. Para Barros (2005, p. 40), a ideia de Greimas foi retratar a 

                                                 
4 Segundo Greimas e Courtés (2016), actante é aquele que realiza ou sofre o ato. Trata-se de uma unidade sintática 

anterior a qualquer investimento semântico. Refere-se não só a seres humanos, mas a animais, objetos e conceitos. 
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própria história do homem que “[...] a partir de certos valores e de determinados 

contratos [...] age e transforma o mundo, à procura desses valores”.   

 O esquema narrativo canônico decompõe cada texto em etapas logicamente 

encadeadas. A primeira fase é a manipulação. Em linhas gerais, consiste na ação do 

destinador com o objetivo de influenciar o sujeito a fazer algo. A intenção é que o 

destinatário, modalizado por um querer ou por um dever, aceite participar de 

determinada empreitada e dê início ao próprio percurso. Assim, o destinador propõe um 

contrato e exerce um fazer persuasivo para que ele seja aceito. O sujeito, por sua vez, 

opera com um fazer interpretativo, acolhendo ou refutando os termos. “Não se deixar 

manipular é recursar-se a participar do jogo do destinador” (BARROS, 2005, p. 35).  

 Pensemos no exemplo de um jornal que divulga um mutirão de serviços ao 

público: emissão de documentos, realização de consultas e atividades físicas ao ar livre. 

Um dos objetivos do destinador-jornal é convencer o destinatário-população a participar 

desse evento. Informa, portanto, sobre as vantagens do mutirão e dos serviços 

oferecidos (acesso facilitado, rapidez no atendimento, qualidade dos profissionais etc.). 

Assim, passa a manipular o público por meio de um querer-fazer ou de um dever-fazer. 

A etapa seguinte do esquema narrativo canônico é a competência – fase em que 

o destinador doa ao destinatário determinados valores modais (poder ou saber), 

tornando assim, o sujeito capacitado para agir. A competência é, portanto, aquilo que 

torna possível o fazer. Voltando ao nosso exemplo, o jornal pode informar que o 

mutirão é aberto a todos os públicos e indicar as formas de acesso ao evento. Estará 

modalizando o sujeito através de um poder-fazer e de um saber-fazer, respectivamente. 

 Após aceitar os termos propostos pelo destinador e ser capacitado para agir, o 

sujeito pode, de fato, realizar uma performance, um fazer. Essa é a terceira etapa do 

esquema narrativo canônico. Nela, o indivíduo persegue valores e objetivos, além de 

executar as exigências do contrato anteriormente firmado. Pensando em nossa situação, 

a performance corresponderia ao ato de comparecer ao mutirão de serviços.  

 A última etapa da organização narrativa é a sansão. Aqui, o destinador-julgador 

avalia as ações do sujeito, verificando se ele cumpriu ou não o que foi assumido a priori. 

Barros (2005) explica que o destinatário é julgado positivamente se for reconhecido 

como executor de seus compromissos (recebe uma recompensa). Em caso contrário, a 

sansão é negativa e se estabelece uma punição. Em nosso exemplo, a ação do sujeito de 

comparecer ao mutirão seria recompensada com o acesso aos serviços oferecidos.  
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É importante ressaltar que essas fases não se encadeiam necessariamente numa 

sucessão temporal. Elas se articulam muito mais por pressuposição lógica. Para que o 

sujeito realize qualquer ato, é necessário que ele saiba ou possa fazê-lo, ainda que a 

etapa da competência não apareça didaticamente na sequência em questão. Além disso, 

como explica Fiorin (2014), muitas narrativas não se realizam de modo completo.  

A estrutura narrativa, detalhada cima, oferece relações e papeis ainda abstratos. 

É tarefa do nível discursivo – o mais superficial e concreto do percurso gerativo do 

sentido – transformar essas posições virtuais em significados realizados e enriquecidos 

semanticamente. O discurso é povoado de narradores, personagens, ações, espaços e 

tempos concretos. Os textos se organizam a partir de temas e, eventualmente, de figuras 

que apontam para objetos do mundo. Por exemplo: o que seria, no nível narrativo, a 

conjunção de um sujeito com o objeto riqueza pode representar, na estrutura discursiva, 

a história de um trabalhador que ganha na loteria, ou da filha que recebe uma herança. 

 Por fim, vale dizer que o percurso gerativo do sentido refere-se ao plano do 

conteúdo (FIORIN, 2014). Mas este não existe sem a expressão. Um texto só se 

manifesta aos nossos sentidos quando determinados conteúdos são veiculados por um 

plano da expressão, que pode ser de várias ordens, como verbal, visual, sincrética etc. 

 Os modelos resumidos acima (percurso gerativo do sentido e esquema narrativo 

canônico) ajudaram a consolidar o aparato teórico-metodológico da semiótica 

discursiva. A princípio, essas ferramentas estavam muito vinculadas à análise dos textos 

verbais, mas, rapidamente, a disciplina foi incorporando outros objetos, que ajudaram a 

alargar o alcance da própria teoria (FECHINE, 2008); (LANDOWSKI, 1992); 

(BARROS, 2005). Dessa forma, a semiótica passou a se preocupar com a problemática 

das paixões, dos textos visuais e sincréticos, da presença, da estesia e das situações 

cotidianas, só para citar alguns casos.    

 Dentre esses desdobramentos, a sociossemiótica, especialmente a partir dos 

estudos de Eric Landowski, tem se ocupado das situações reais em que estamos 

envolvidos diariamente. Trata-se de uma semiótica que deseja compreender a vida 

social como processo significante e que pretende dar conta do discurso a partir da sua 

capacidade de agir e de fazer agir. Para Landowski (2014), o sentido de todas as nossas 

práticas diárias emerge da interação. Por isso, a linguagem não pode ser pensada apenas 

como suporte de mensagens que circulam entre emissores e receptores quaisquer. O 

projeto sociossemiótico, pelo contrário, objetiva “[...] captar as interações efetuadas, 
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com a ajuda do discurso, entre os sujeitos individuais e coletivos que nele se inscrevem” 

(LANDOWSKI, 1992, p. 10). Ao aproximar-se do cotidiano, Landowski (1992, 2014) 

nos ajuda a examinar os produtos midiáticos enquanto objetos cujo sentido está em 

contínua construção – justamente a partir do encontro entre os sujeitos envolvidos.  

Discutidos alguns aspectos da teoria semiótica, resta agora voltar aos programas 

esportivos para entendê-los como realidades textuais. Vale lembrar que o nosso objetivo 

aqui é explicar de forma genérica como funcionam os procedimentos utilizados por 

emissoras de TV para convocar e efetivar a participação do telespectador. Portanto, esse 

modelo será apresentado no próximo tópico, no qual também detalharemos as atrações 

escolhidas para a análise e os procedimentos utilizados.  

 

A dinâmica de participação do telespectador em programas esportivos 

Como já mencionado, selecionamos cinco programas esportivos da TV 

brasileira: Bate-Bola na Veia (Espn Brasil); Bem, Amigos (SporTV); Bom Dia Fox (Fox 

Sports); Depois do Jogo (BandSports) e Jogando em Casa (Esporte Interativo). Optou-

se por atrações representativas quando o assunto é a frequência e a diversidade com que 

incentivam a intervenção do telespectador
5
. Além disso, elas têm outros pontos em 

comum: são veiculadas por emissoras fechadas de conteúdo exclusivamente esportivo
6
; 

priorizam o debate e tratam majoritariamente sobre futebol.  

De forma aleatória, foram escolhidas duas edições de cada um dos programas 

(entre os meses de maio e julho de 2017), totalizando uma amostragem composta por 

dez edições. Em todos os casos analisados, os programas se organizaram de forma 

similar. Havia a presença de um ou mais apresentadores (responsáveis por „chamar‟ a 

participação de repórteres e por mediar os debates), além de um grupo de comentaristas 

com a função de opinar sobre os fatos esportivos. Vale destacar que duas das atrações 

contaram com a presença de uma jornalista responsável por mediar a participação dos 

telespectadores. No Depois do Jogo, esse papel foi feito por Maria Paula Limah, e no 

Jogando em Casa por Renata Millington. Nos programas em que não havia esse 

mediador, o contato com o público ficou a cargo dos próprios apresentadores. A Tabela 

1 reúne informações pertinentes sobre as edições analisadas. 

                                                 
5 Foi possível chegar a esse conjunto de programas representativos a partir de observação sistemática realizada na 

pesquisa anterior (VASCONCELOS, 2016).  
 
6 Centralizamos a análise na TV por assinatura porque ela reúne a maior parte das emissoras e dos programas 

esportivos, além de possuir um público segmentado que, acredita-se, tem um relacionamento íntimo com o futebol. 
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Tabela 1: Resumo dos programas analisados.  

 
Edições 

analisadas 

Dia / horário 

de exibição 
Apresentação Comentários 

Bate-Bola 

na Veia 
Espn Brasil 

26/06/17 

e 

27/06/17 

Diariamente 

(18h) 

João Carlos 

Albuquerque 

26/06 – Paulo Calçade, Juan Pablo 

Sorin e Eduardo Tirone  

 

27/06 – Mauro Cézar Pereira, 

Gian Oddi e Paulo Calçade 

Bem, 

Amigos 
SporTV  

29/05/17 

e 

26/06/17 

Segunda-

feira (22h) 

29/05 – Luiz 

Carlos Jr  

 

26/06 – 

Galvão Bueno 

29/05 - Paulo César Vasconcellos, 

Marco Antônio Rodrigues, Muricy 

Ramalho, Caio Ribeiro, Sérgio 

Xavier e Arnaldo Cézar Coelho 

 

26/06 - Casagrande, Mauro Naves, 

Marcelo Barreto, Caio Ribeiro, 

Marco Antônio Rodrigues e 

Arnaldo Cézar Coelho 

Bom Dia 

Fox  

 Fox Sports 

02/06/17 

e 

05/06/17 

Segunda a 

sexta-feira 

(09h) 

Lívia 

Nepomuceno e 

Luciano 

Calheiros 

Paulo Lima e Eugênio Leal 

Depois do 

Jogo 
BandSports    

25/06/17 

e 

07/07/17 

Sexta (20h) e 

domingo 

(22h) 

25/06 –

William Lopes 

 

07/07 – Fábio 

Piperno 

25/06 – Fábio Piperno e Napoleão 

de Almeida 

 

07/07 – Napoleão de Almeida, 

Fernando Camargo e Flávio 

Saretta 

Jogando 

em Casa 
Esporte 

Interativo 

21/06/17 

e 

22/06/17 

Segunda a 

sexta-feira 

(20h30) 

Alexandre 

Gimenes 

21/06 - Leonardo Baran, Vitor 

Sérgio Rodrigues e Getúlio 

Vargas 

 

22/06 - Bruno Formiga, Vitor 

Sérgio Rodrigues e Gilmar 

Ferreira 
Fonte: elaboração própria. 

 

Diante desses produtos televisivos, concentramos nossa análise nos mecanismos 

de convocação do público, ou seja, naquilo que chamamos anteriormente de PN de 

participação. Empreendemos um movimento que foi do específico ao geral – partindo 

do que havia de concreto na superfície de cada atração para chegar a reiterações que 

pudessem sugerir a existência de padrões e de invariantes. O objetivo, portanto, foi 

encontrar o fio condutor – a unidade por trás de tantos significados que aparecem na 

superfície dos textos (FIORIN; SAVIOLI, 2007). Retomando Hjelmslev (1975), 

buscamos um sistema a partir do que havia de recorrente nos processos.   

Chegamos, inevitavelmente, a uma análise da narratividade dos programas – 

afinal, o nível narrativo do percurso gerativo do sentido é aquele que trata das relações 
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entre os sujeitos de forma mais geral, proporcionando a lente ampla capaz de buscar o 

que há de constante nas estratégias de participação do telespectador. Como atesta 

Landowski (1992, p. 150), o objetivo da pesquisa em estrutura narrativa é construir 

modelos gerais capazes de explicar “[...] as relações entre atores sociais destinados a 

interagirem”. Diz ainda Landowski (1992, p. 151) que os modelos narrativos, situados 

num nível de abstração mais elevado, “[...] tratam de saída da produção semiótica das 

situações e da construção dos sujeitos – ou seus simulacros –, isto é, das condições 

estruturais da interação”. Para Greimas e Courtés (1986), é necessário elaborar uma 

teoria das formas de interação situadas a nível semionarrativo antes de descrever suas 

diferentes realizações individuais. Isso porque as formas de interação acabam se 

manifestando de diversos modos em universos praxiológicos específicos.     

Analisando a „história‟ contada por cada programa, percebemos que os 

mecanismos de inclusão do público podem ser descritos a partir do encadeamento 

lógico de quatro etapas, diretamente homologáveis ao esquema narrativo canônico de 

Greimas. Passamos, agora, a descrever tais fases. A cada passo, recorreremos a um 

patamar mais concreto a fim de apresentar exemplos retirados das atrações esportivas.  

Em primeiro lugar, é importante destacar os papeis actanciais que formam o PN 

de participação. Há um destinador-manipulador e julgador representado pelo grupo de 

jornalistas em estúdio (apresentadores, comentaristas e mediadores)
7
. Esse destinador 

relaciona-se diretamente com o sujeito, que é o telespectador-torcedor. Entre eles, existe 

um objeto de valor: a própria possibilidade de participação, um „lugar‟ no bate-papo. Se 

a princípio destinador e sujeito estão engajados em programas narrativos independentes, 

todo o esforço será para convencer o público a mudar de rota e a envolver-se em um 

„novo projeto‟. O destinador passar a operar por meio de um fazer fazer (fazer 

participar): quer que o sujeito não só assista às atrações, mas também se esforce para 

produzir conteúdos e endereçá-los às emissoras de TV.  

O que inaugura a narrativa do PN de participação, portanto, é uma manipulação 

(um actante tentando influenciar outro). Esse aspecto é percebido pelo caráter 

eminentemente interpelativo dos programas. A Figura 1 mostra os geradores de 

caracteres de algumas edições analisadas, colocados no rodapé da tela. Neles, o convite 

ao público, repetido com exaustão, é bastante explícito. Nota-se o uso reitado de verbos 

no imperativo, como participe e mande. 

                                                 
7 Em outro nível de análise, que não cabe no momento, seria importante problematizar que esses atores são delegados 

de uma instância maior, a própria emissora de TV. 
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Figura 1: Gerador de caracteres dos programas: Bate-Bola na Veia, Bom Dia Fox, 

Depois do Jogo e Jogando em Casa, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: captura de reprodução. 

 

 O fazer persuasivo também é notado na fala dos apresentadores e mediadores. 

Logo no começo do Jogando em Casa do dia 21/06, Renata Millington pede: “participa 

conosco com a #jogandonajanela”. Logo, é seguida por Alexandre Gimenes: “Lucas 

Lima tem futebol para jogar no Barcelona? Direto e reto. Vem participar com a gente”. 

 Acreditamos que as atrações esportivas tentam manipular o telespectador através 

de um querer-fazer. Para isso, investem o objeto participação de valores eufóricos. Ou 

seja, tentam mostrar ao público que ele terá vantagens ao aceitar aquele contrato. 

Vejamos alguns exemplos. No Depois do Jogo do dia 25/06, William Lopes diz: “você 

que ta em casa é que [...] ajuda a construir esse programa com a gente”. De modo 

semelhante, Lívia Nepomuceno (Bom Dia Fox – 02/06) afaga o telespectador: “você 

que tuitou: é muito bom fazer o programa na sua companhia”. No encerramento do 

Jogando em Casa do dia 22/06, Renata Millington crava: “amanhã estaremos de volta 

no mesmo horário, no mesmo local. Vocês, claro, fazem parte do nosso programa”. Em 

todos os casos, as emissoras criam o efeito de sentido de que participar significa ganhar 

o status de alguém que ajuda a construir cada edição.
8
 Pelo menos essa é a vantagem 

                                                 
8 Aqui, cabe uma reflexão sobre os papeis actanciais do programa narrativo global (aquele que rege o funcionamento 

do produto televisivo como um todo). Nesse caso, o destinatário-sujeito é representado pelo grupo de jornalistas em 

estúdio. O projeto assumido por eles é produzir cada edição, fornecendo informações e opiniões sobre futebol. 

Modalizado pelo destinador „emissora de TV‟, esse sujeito coletivo torna-se capacitado para realizar a tarefa. Quando 

determinada atração esportiva solicita a participação do telespectador, o que faz é também atribuir a ele um papel 

actancial no PN global. O público funcionaria como adjuvante do sujeito jornalista, auxiliando-o no fazer de cada 
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oferecida ao público. Cabe ao telespectador atuar com um fazer interpretativo, avaliar as 

condições propostas e decidir se aceita ou não fazer parte do jogo.  

 Se o contrato for estabelecido, o sujeito precisa ser capacitado para agir. É nessa 

segunda fase que o destinador doa competência modal ao público. As emissoras 

precisam, portanto, criar as condições para que o telespectador participe. Considerando 

as características do nosso objeto, o poder-fazer tem uma importância considerável. 

Estamos lidando com a TV tradicional – uma mídia assimétrica com limitações técnicas 

e ideológicas quando o assunto é a possibilidade de feedback. Cabe aos programas criar 

e divulgar canais para receber as contribuições do público, sem os quais não haveria 

participação
9
. Além disso, precisam comunicar ao telespectador que ele tem permissão 

para interferir. Já que esse papel é sempre das emissoras, destaca-se o caráter 

hierárquico dessas interações. O esforço da televisão passa a ser o de criar um efeito de 

sentido de liberdade, associado ao poder-fazer (GREIMAS; COURTÉS, 2016).  

Vejamos alguns exemplos: “já vou dar a senha para que vocês participem 

conosco. Hoje, é #jogandoexpectativa” (Renata Millington no Jogando em Casa do dia 

21/06). “Hoje a hashtag é „bomdiafoxsexta‟. Já está valendo desde ontem. [...] Você 

fica à vontade... A hashtag é nossa. Quer falar de Brasileirão? Quer falar da 

classificação do Cruzeiro? [...] Você manda na nossa hashtag e a sua opinião vai sempre 

rodar [...] ao longo do programa” (Luciano Calheiros no Bom Dia Fox do dia 02/06). 

“Pode falar do seu time. Fique à vontade para fazer sua participação. Mande sua foto 

para a gente botar no ar” (William Lopes no Depois do Jogo de 25/06). 

 Eventualmente, observamos que o telespectador é alçado à mesma condição 

cognitiva dos comentaristas – indivíduos que sempre tiveram legitimidade para falar 

sobre futebol na TV (TOLEDO, 2000). Nesse caso, modaliza-se o público por um 

saber-fazer. No Bate-Bola do dia 26/06, João Carlos Albuquerque apresenta o time de 

especialistas e logo completa: “você também! Participe à vontade na hashtag 

'bbnaveia'”. É como se o público fosse escalado na mesma função dos especialistas. Já 

no Bom Dia Fox do dia 05/06, Lívia Nepomuceno pergunta: “[você] já tem um bom 

nome para indicar para o Santos? Manda lá na nossa hashtag”. Assim, a jornalista dá a 

entender que o espectador tem conhecimento suficiente para tratar daquele assunto.  

                                                                                                                                               
edição. Um efeito de coprodução adviria justamente da mudança de papel actancial do telespectador: de sujeito 

manipulado no PN de participação a adjuvante no PN global. 

 
9 Em todos os casos analisados, a ferramenta utilizada para permitir a participação do público foi a rede social 

Twitter. No começo de cada programa, as emissoras costumam criar hashtags – espécie de etiquetas virtuais que 

aglutinam conteúdos – com objetivo de receber as mensagens enviadas pelo telespectador. 
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 Capacitado para agir, o sujeito-telespectador chega à terceira fase do nosso 

esquema: a performance. Aqui, ele realiza o ato central do PN de participação: envia 

mensagens, fotos e vídeos, ou mesmo vota em enquetes. Mas do ponto de vista de quem 

observa os produtos televisivos, a performance só pode ser apreendida a partir da etapa 

posterior: a sansão. Ela se caracteriza por uma retribuição positiva ou negativa ao 

sujeito, segundo o julgamento do ato realizado. Podemos, portanto, considerar a sansão 

como a efetiva utilização dos conteúdos enviados pelo público. O „esforço‟ do 

telespectador é recompensado com a veiculação daquilo que ele produziu.   

 Dentre as atrações analisadas, a sansão se manifestou de diferentes formas. Nos 

programas Bate-Bola na Veia, Depois do Jogo e Jogando em Casa, houve leitura de 

mensagens do público enviadas pelo Twitter. Outra estratégia, dessa vez utilizada por 

todos os programas, foi a veiculação de mensagens do público no rodapé da tela. O 

Bate-Bola na Veia, o Bem-Amigos e o Jogando em Casa também solicitaram ao 

telespectador que votasse em enquetes, cujos resultados (atualizando-se em tempo real) 

apareceram continuamente na tela (Figura 2).  

 

Figura 2: Resultado de enquete sendo divulgado durante o Bate-Bola na Veia (26/06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: captura de reprodução. 

 

Vale ressaltar um aspecto: quando os programas efetivam algumas contribuições 

do público, quem está em casa tende a confiar que seus conteúdos podem ter o mesmo 

destino. Assim, a sansão ganha ares de manipulação, e o ciclo se reinicia.  

Por fim, é importante frisar que essas etapas não acontecem necessariamente em 

sequência cronológica. Elas se organizam muito mais por encadeamento lógico. Da 
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mesma forma, nem sempre é possível identificá-las com precisão. O Bate-Bola na Veia 

(27/06), por exemplo, veiculou tuítes no rodapé da tela sem qualquer procedimento 

análogo à manipulação ou à competência. É como se a narrativa já começasse pelo fim. 

Nesse caso, entendemos que as etapas anteriores estavam pressupostas e que, por 

hábito, o telespectador já concordara em participar e já estava capacitado para agir. 

Lidamos com atrações consagradas, que sempre recorrem à convocação do público.   

 

Considerações finais  

 Juntando todas as pontas, parece pertinente dizer que os procedimentos de 

inclusão do telespectador se organizam sim a partir de uma lógica geral de 

funcionamento independente do caso. Tudo começa com um „convite para agir‟ – um 

convite para participar. Daí é necessário que se criem as condições para essa ação (o 

público precisa saber que pode intervir). A proposição e a divulgação das hashtags (as 

senhas que permitem acesso ao universo de cada programa) figurativizam bem essa 

etapa. Caso aceite fazer parte do projeto proposto, o telespectador participa. E, 

cumprindo com sua parte no contrato estabelecido, a emissora efetiva essa participação 

com o uso dos conteúdos enviados. O modelo que sugerimos segue as etapas propostas 

por Greimas no esquema narrativo canônico: manipulação, competência, performance e 

sansão. Cada programa, dentro de sua processualidade, concretiza esse sistema de 

maneiras heterogêneas: lança mão de estratégias específicas para seduzir o público, abre 

mais ou menos espaço ao telespectador, utiliza os conteúdos de formas diversas etc.  

A vantagem de tratar o fenômeno a partir de uma perspectiva mais genérica é 

encontrar resultados homologáveis a universos amplos. Caberia pensar a pertinência 

desse modelo em estratégias de convocação do espectador que estejam além dos 

programas esportivos – em outras atrações televisivas, ou mesmo no rádio, em que tal 

procedimento é bem comum. A condição é que sempre se trate de textos em ato.   

 Acreditamos ainda que cada uma das etapas levanta problemáticas específicas, o 

que aponta para trabalhos futuros. Seria o caso, por exemplo, de investigar quais os 

tipos de manipulação empregados em cada programa. A questão do poder também 

mereceria uma reflexão detida. Vale ressaltar que as atrações esportivas operam com 

diversos mecanismos de filtragem e de interdição da voz do público. Ao mesmo tempo 

em que se aproximam do telespectador, as emissoras atuam para manter certa distância. 

Parece haver um jogo tênue entre um poder-fazer e um não poder-fazer – este 
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relacionado à categoria da impotência, segundo Greimas e Courtés (2016). No campo da 

performance, pesquisas de recepção poderiam indicar o que motiva o público a 

participar. Quanto à sansão, um trabalho mais amplo descreveria outras formas de 

inclusão do telespectador, além dos efeitos destas na textualidade dos programas.       
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