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RESUMO 
 

Este artigo apresenta levantamentos iniciais para o estudo da comunicação 
esportiva, com enfoque entre a relação futebol e mídia, em especial, o processo 
midiático envolvendo as mensagens utilizadas na camisa de jogo do time de futebol 
Sport Club Corinthians Paulista, que utilizou frequentemente nos anos de 2011 e 2012 
mensagens relacionadas desde a problemas sociais até eleições internas do próprio 
clube. Entender e elucidar os motivos para a aceitação e repercussão dessas mensagens 
com a produção de matérias nos sites esportivos Globo Esporte, ESPN e Lance Net é 
uma das questões a serem respondidas sobre este “matrimônio de interesses”. 
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O fascínio provocado pelo esporte vem de longa data, desde as primeiras 

olimpíadas ocorridas na Élida em 776 a.C., às margens do rio Alfeu, o homem testa seus 

limites em provas esportivas com grandes exibições de força e habilidade. Em 1826 na 

França, Niépce consegue revelar a primeira fotografia da história, os avanços 

tecnológicos concederam novos atributos ao esporte, a visibilidade dos feitos ganhavam 

força e presença fora dos estádios. (Corzo, 2012) 

 O auxílio tecnológico contribuiu para a cobertura de eventos esportivos, 

primeiro com a fotografia e o cinema e posteriormente com o rádio e a televisão, 

possibilitando o aumento da visibilidade dos eventos e atletas, abrindo novas 

possibilidades para a popularização do esporte. 

                                                
1 Trabalho apresentado à DT 2 – Publicidade e Propaganda do XVIII Congresso de Ciências da 
Comunicação na Região Sudeste, realizado de 3 a 5 de julho de 2013. 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) – Campus de Bauru. Docente do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de 
Araraquara (UNIARA) E-mail: gabrielarroyo@ig.com.br. 
3 Doutor em Ciências da Linguagem pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
Docente do Programa de Mestrado em Comunicação da Universidade Estadual Paulista (UNESP) – 
Campus de Bauru. E-mail: zeca.marques@faac.unesp.br. 



Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XVIII	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sudeste	  –	  Bauru	  -‐	  SP	  –	  03	  a	  05/07/2013	  

 2 

A difusão dos meios audiovisuais e impressos, cada um com sua particularidade, 

estabeleceram o processo de construção da popularidade esportiva. As partidas de 

futebol transmitidas pelas ondas do rádio proporcionaram para multidões as emoções do 

esporte. A narração de eventos esportivos e a linguagem futebolística se tornam parte do 

domingo em família, e os jornais apresentam os resultados e comentários das partidas 

discutidos com exaltação pelos amigos nas mesas de cafés. (Franco, 2007) 

 O apelo e o anseio provados pelos meios de comunicação tornaram o esporte 

irresistível para um grande número de pessoas, muitas das quais nem esportistas são. A 

transmissão esportiva leva a emoção das partidas para dentro das casas, famílias inteiras 

passaram horas em frente ao televisor presenciando o Brasil ser campeão mundial em 

1994 contra a Itália de Baggio. (Moragas, 1994) 

A estreita relação entre comunicação e esporte pode ser considerada como 

“matrimônio de interesses”.  A mídia descobriu nos esportes de massa a oportunidade 

de trabalhar e se fazer parte do interesse popular, a presença dos meios de comunicação 

impulsionam para a sociedade o esporte e seus valores, os atletas são transformados em 

protagonistas do cotidiano, ídolos são criados e novos produtos são lançados, os 

interesses se completam. 

 O esporte provido da sedução e apego alimenta a mídia, que se encarrega de 

compartilhar seus feitos e desventuras. A necessidade de existir tal proximidade tem 

como razão o aumento da popularidade, exibição e verbas publicitárias. Nesta relação, o 

esporte assume o papel além de atividade física motora, interage também no âmbito 

cultural e social. 

A sociedade está envolvida com a mídia de tal modo, que não é possível em um 

estudo de comunicação desconsiderar as influências, tanto na mídia quanto na 

sociedade. O termo midiatização surgiu para desconstruir o processo de comunicação na 

sociedade contemporânea, ao assumirem gradualmente o caráter de instituições 

culturais, quando é visto que, a mídia interage de forma abrangente com a cultura e a 

sociedade. 

Stig Hjarvard (2012), ao debruçar-se sobre o tema, trabalha o conceito chave de 

midiatização como a compreensão da influência da mídia na cultura e na sociedade.  Por 

outro lado, é importante pensar que este processo também pode ser invertido, 

funcionando de “mão dupla” na sociedade contemporânea.  
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Midiatização é utilizada como conceito central em uma teoria sobre a 
importância intensificada e mutante da mídia dentro da cultura e da 
sociedade. Por midiatização da sociedade, entendemos o processo pelo 
qual a sociedade, em um grau cada vez maior, está submetida a tornar-
se dependente da mídia e de sua lógica. (Hjarvard, 2012 p.64) 

 

A integração entre esporte e mídia estabelece novas estruturas com o avanço 

tecnológico, mudanças de regras esportivas também ocorrem para possibilitar a 

transmissão televisiva. Os investimentos de grandes empresas como forma de patrocínio 

apimentam o relacionamento, a grande atração promovida pelo esporte em 

acompanhamento a exibição proporcionada pela mídia, são vistos como oportunidade 

no mercado publicitário. O triângulo amoroso esporte, mídia e patrocínio está formado. 

O presente artigo tem como objetivo mensurar a estreita relação do esporte com 

a mídia, em especial no futebol brasileiro. O estudo apresentará a midiatização das 

mensagens na camisa4 do time de futebol Sport Club Corinthians Paulista (designado a 

partir de agora simplesmente como ‘Corinthians’). Constantemente o time utiliza em 

seus uniformes de jogo mensagens ligadas a problemas sociais e logotipos de 

instituições beneficentes.   

Para melhor definir o estudo acerca da mídia, foi necessário delimitar o corpus 

com a observação de 3 sites esportivos de grande representatividade na atmosfera 

esportiva, sendo eles; Globo Esporte, Lance Net e ESPN. 

A mídia está diretamente ligada ao futebol, desde as transmissões das partidas 

até sua extensão na grade de programação, com informação de resultados e imagens. Os 

sites esportivos utilizam se destas imagens e vídeos como páginas de conteúdo 

informativo. A questão crucial do estudo envolve a relação entre time e mídia, os 

interesses envolvidos na repercussão das mensagens, em primeiro momento na televisão 

aberta e posteriormente na internet. 

 A elucidação dos conceitos envolvidos requer um olhar atento às possibilidades 

de causa que envolvem o fenômeno, o jogo de interesses presente no ambiente esportivo 

midiático proporciona oportunidades latentes em busca de audiência e popularidade. A 

negociação entre as partes pode gerar maior exploração do esporte mais popular do pais, 

responsável pelos maiores índices de audiência na programação da TV aberta, 

possibilidades de aproveitamento desta exposição são discutidas entre time e mídia. 

                                                
4 O termo camisa é referente ao uniforme de jogo utilizado nas partidas oficiais realizadas pelo time. 
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 É possível compreender que, nesta discussão de interesses, o futebol torna-se um 

grande negócio, visto como oportunidade de render muitas cifras para o “matrimônio”. 

Ao seguir esta linha de raciocínio, o futebol, introduzido como recreação nos pátios das 

indústrias inglesas, atinge seu apogeu midiático nos dias atuais. Longe da origem como 

atividade recreativa, ele se assume cada vez mais como a indústria do futebol, aparado 

pela mídia com grande movimentação financeira. 

 Este envolvimento da mídia com o esporte pode ser observado pela quantidade 

de programas esportivos na televisão aberta, em sua maior parte dedicada ao futebol, 

podemos citar como exemplo a emissora TV Gazeta, que diariamente transmite dois 

programas de conteúdo esportivo em sua programação, Super Esporte (40 minutos) e 

Gazeta Esportiva (60 minutos).  

Outros programas como os telejornais também incluem o esporte nas pautas 

jornalísticas, estreitando ainda mais a relação. Por outro lado, o investimento dos times 

na contratação e manutenção do elenco são esforços em busca não somente de títulos, 

mas  também de espaços midiáticos, a repercussão causada pela contratação de algum 

jogador polêmico ou craque, pode render maior exposição do time nos meios de 

comunicação.  

 Como estratégia de marketing para aumentar a exposição do time no Brasil e 

também na Ásia, o Corinthians contratou para seu elenco o jogador de nacionalidade 

chinesa Chen Zhi Zhao Tin, que, durante os campeonatos em que foi inscrito, disputou 

apenas quatro partidas. Sua contratação, no entanto, gerou inúmeras matérias esportivas 

em sites, jornais e programas esportivos. 

 Outro caso interessante no matrimônio entre esporte e mídia ocorreu no Mundial 

da Suíça de 1954, quando França, Bélgica, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Suíça 

e Alemanha se uniram para transmitir, pela primeira vez, uma partida ao vivo da Copa 

do Mundo. Já em 1958, no Mundial da Suécia, a transmissão passou de 8 para 63 países 

(Búsico, 1998, 363). 

 O crescente número de jornalistas para a cobertura esportiva demonstra o 

interesse da mídia pelo futebol, com o avanço da tecnologia e seu domínio, o 

relacionamento aumenta suas exigências. No primeiro mundial realizado no Uruguai em 

1930, cerca de 128 jornalistas cobriram o evento; em 1934 (Itália) foram 277; em 1954 

(Suíça) o primeiro na Europa após a interrupção da competição causada pela Segunda 

Guerra Mundial, contou com 2.000 profissionais da imprensa, na edição de 1994 nos 

Estados Unidos, passaram dos 10.000 profissionais credenciados. (Búsico, 1998, 363) 
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As transmissões ao vivo expandiram o alcance e oportunidades do futebol fora 

das quatro linhas, e um grande e lucrativo negócio começou a se formar. Com a venda 

dos direitos de imagem para grupos de mídia, o futebol consegue grandes arrecadações 

e realiza investimentos em estádios, atletas, infra-estrutura, inicia-se o processo de 

profissionalização do esporte. 

A visibilidade e admiração causadas nas massas abriram novas formas de receita 

para o matrimônio, com o avanço do patrocínio esportivo com o qual anunciantes 

investem grande quantias com o intuito de associar a marca ao time, expondo logotipos 

nos uniformes e materiais esportivos. Por outro lado, a mídia também garante 

arrecadações financeiras com a venda de “espaços” publicitários antes, durante e após 

as partidas.  
O patrocínio esportivo é o investimento que uma entidade pública ou 
privada faz em um evento, atleta ou grupo de atletas com finalidade 
precípua de atingir públicos e mercados específicos, recebendo, em 
contrapartida, uma série de vantagens encabeçadas por incremento de 
vendas, promoção, melhor imagem e simpatia do público. (CARDIA, 
2004 p. 25) 

 
A mídia de certa forma é carente quanto à produção de conteúdo (Moragas, 

1994). Para não se estagnar, é necessário grande esforço na produção de informação 

para alimentar os meios de comunicação, e não somente gols e resultados fazem parte 

das pautas, curiosidades e assuntos que permeiam o futebol e completam as lacunas. A 

produção diária esgota rapidamente o conteúdo esportivo, mesmo com vários 

campeonatos de futebol acontecendo ao mesmo tempo em dias espaçados durante a 

semana, os conteúdos secundários contribuem para completar a programação. 

 O objetivo desta pesquisa está ligado diretamente com a relação entre futebol e 

mídia, entendendo que é possível classificar o interesse da mídia pelo futebol em dois 

momentos: o primeiro tem a ver com as próprias partidas e seus inúmeros lances 

(resultados, gols, faltas, cartões etc.); o segundo interesse abrange temas ligados à 

atmosfera do futebol, como informações complementares ao espetáculo (movimentação 

da torcida, bastidores, opiniões de comentaristas, participação de torcedores e outros 

temas que envolvem o espetáculo): 
El deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo. 
Sus protagonistas, los atletas, pero ahora también los directivos, 
constituyen fuentes inagotables para la construcción de historias para 
ser narradas. El deporte es una fuente inagotable de personajes y de 
argumentos para los medios de comunicación modernos. Las 
modernas historias sobre la bondad y la maldad, el éxito y el fracaso, 
la suerte y la desgracia, la victoria y la derrota, lo propio y lo ajeno, la 
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identidad colectiva, encuentran en la narración deportiva sus 
expresiones mas populares. (MORAGAS, 1994 p.58) 

 
O objeto em si faz parte do interesse secundário: o uso das mensagens na camisa 

de jogo do Corinthians se tornou mais frequente nos anos de 2011 e 2012, com 

temáticas ligadas a problemas sociais e a assuntos do próprio clube. A princípio, a 

manifestação aparenta não ter relação direta com a partida, tão pouco com a mídia ou 

patrocinadores. Este trabalho procurará aprofundar o olhar sobre o tema e buscar 

elucidar o contexto dessas ações. Para isso, é preciso voltar a atenção para 1982 e 

observar o início do fenômeno. 

O uso das mensagens em camisa de jogo com forte apelo midiático teve seu 

início no Brasil em 1982 com o mesmo Corinthians, para informar em primeiro 

momento seus torcedores sobre o movimento interno denominado “Democracia 

Corinthiana5”, ao levar a ideologia adotada pelo clube para fora dos estádios. Por se 

tratar de time popular e de grande torcida, as transmissões das partidas de futebol eram 

muitas vezes realizadas pelo rádio e televisão no momento em que o time fez uso das 

mensagens.  

Posteriormente, o clube utilizou a mensagem “Dia 15 vote”, como forma de 

incentivo à população para votar nas primeiras eleições diretas para governador do 

Estado após o regime militar. O ato ultrapassa a barreira das quatro linhas, ao afirmar o 

perfil ideológico adotado dentro do clube e o envolvimento com o movimento político 

fora dos campos. O sociólogo J.B. Thompson sobre a ideologia social afirma que:  
As ideologias, então, propiciaram marcos referenciais de sentido, por 
assim dizer, que possibilitaram às pessoas se orientarem num mundo 
caracterizado por certo sentimento de falta de fundamento, uma 
sensação produzida pela destruição de estilos de vida tradicionais e 
pela morte de cosmovisões religiosas e míticas. (Thompson, 1995, 
p.110) 

 
Analisando as primeiras mensagens e os estudos de Thompson, podemos 

entender que as mensagens fazem parte de um jogo de reprodução social. Os valores e 

crenças são socialmente partilhados, com intuito de direcionar a informação de alguma 

forma com a sociedade. Essa forma pode ser entendida como a midiatização de seus 

jogos, em que as mensagens “Democracia Corinthiana” e “Dia 15 vote” foram 

retransmitidas aos telespectadores durante a partida e posteriormente comentadas em 

programas esportivos. 
                                                
5 Democracia Corinthiana foi o nome dado pelo ex-vice-presidente do Corinthians Washington Olivetto 
para o movimento interno no clube. 
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Após 26 anos o clube retomou o uso das mensagens em sua camisa. O processo 

midiático foi aperfeiçoado com novas tecnologias e ganhou força com a intensificação 

da visibilidade oferecida pela mídia. É importante compreender que, no contexto atual, 

a informação é conduzida pelo time e precisa ser aceita pelas emissoras para ser 

legitimada e inserida na sociedade. Assim, o reforço da informação pelos meios pode 

ser entendido como o fenômeno de midiatização da mensagem. 

O sociólogo Douglas Kellner aprofunda seus estudos sobre o poder da 

comunicação na sociedade e alerta sobre a intenção dos meios ao conduzir a 

informação, ou seja, o interesse oculto estabelecido pela mídia. Pelo ponto de vista 

social, as emissoras procuram disseminar suas ideologias, e uma forma de se fazer isso é 

através de sua programação. Em um determinado momento referente à cultura da mídia, 

Kellner (2001, p.123) afirma: “Os produtos da cultura da mídia, portanto, não são 

entretenimento inocente, mas tem cunho perfeitamente ideológico e vinculam-se à 

retórica, a luta, a programas e ações políticas.”  

É possível entender neste ponto que a mídia pode se apropriar das manifestações 

por interesse próprio, com intenção de criar vínculos com a sociedade. Quando a 

mensagem é aceita e propagada, ganha veracidade e credibilidade, a mídia proporciona 

o prolongamento da mensagem nas transmissões ao vivo e posteriormente em sites e 

programas de esporte. 

 O cenário envolvendo as mensagens pode ser entendido como forma encontrada 

pelo time para comunicar-se com a massa, ao utilizar a mídia para conduzir a 

informação. Mas para a mensagem ser midiatizada, ou seja, ser propagada nos meios de 

comunicação, ela precisa ser aceita pela mídia e oferecer algo em troca. 

Algumas dessas mensagens foram repercutidas inicialmente pela TV e 

posteriormente por sites esportivos, por estarem ligadas a problemas sociais e fatos de 

interesse público, agregando valor à imagem do time pela mídia.  

A corrente do funcionalismo, com a escola norte americana, apresenta-se neste 

estudo como possibilidade de compreender o funcionamento do processo de 

midiatização, com o enfoque no estudo da propaganda e suas intenções, que pode ser 

abrangidos com a colaboração dos estudos do sociólogo Paul Lazarfeld, na realização 

da análise do conteúdo referente às mensagens repercutidas na mídia, em especial nos 

sites Globo esporte, ESPN e Lance net. 
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O Funcionalismo pode ser definido como uma corrente de 
fundamentação do pensamento sociológico para a qual os processos 
de ação social se estruturam em sistemas, que procuram reduzir as 
tensões do mundo, da vida e manter equilibrado o funcionamento da 
sociedade. (Rüdiger, 2004, p.54). 

 
Pode-se entender que a transmissão das mensagens na TV aberta leva ao 

telespectador informação adicional, sendo este o primeiro contato do indivíduo com o 

fenômeno. Em seguida, ele é reproduzido pela mídia digital, e neste momento a 

importância do suporte reforçado pelos meios, no caso os sites Globo esporte, ESPN e 

Lance net, transformam a mensagem em notícia e agregam credibilidade ao fato. 

 Seguindo a corrente funcionalista, os meios de comunicação de massa utilizam 

também o futebol e seu espetáculo para reafirmar normas sociais, evidenciando supostos 

desvios morais. A corrente norte-americana na visão dos principais autores, como 

Lasswell, Robert Merton e o próprio Lazarfeld, apontam que o mass media trabalha em 

função da manutenção da estrutura social e cultural para a permanência da estrutura 

dominante. 

Ao entender previamente as relações de interesses e necessidade entre futebol e 

mídia, o envolvimento do patrocínio esportivo como fonte de arrecadação financeira, 

podemos considerar uma das hipóteses envolvendo todo processo: a de que a mídia só 

aceita reproduzir mensagens de interesse social, às quais ela mesma pode agregar algum 

tipo de valor. 

O futebol está para a mídia, assim como a mídia está para o futebol. O patrocínio 

é o fruto que sustenta financeiramente as duas estruturas. As potencialidades 

comunicativas oferecidas pelo futebol são vistas pelas empresas de comunicação como 

oportunidade de negócios, a mídia trabalha e desenvolve estruturas acerca do futebol, 

desde a captação de imagens com grande quantidade de câmeras, até a inserções na 

grade de programação. 
La influencia que el deporte ejerce en los medios de comunicación se 
manifiesta principalmente en su programación y en su economía. No 
obstante también podemos descubrir esta influencia en otros 
importantes aspectos tales como la tecnología o el prestigio de las 
instituciones mediáticas. (MORAGAS, 1994 p.60) 

 
O processo de apropriação das mensagens é primeiro transmitido pela TV aberta 

e em seguida transformado em notícia pelos sites. Este processo vem ao encontro dos 

estudos funcionalistas, em que o mass media procura estabelecer e manter a estrutura 

social, já que as mensagens no primeiro momento são instituídas sem vínculos 
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comerciais, o que as diferem de publicidade, mas com conteúdos referentes às causas 

sociais.  

A pesquisa que originou este artigo conta como amostra os anos de 2011 e 2012. 

O recorte deste período é proposto por serem os anos em que mais foi praticado a 

inclusão de mensagens na camisa do Corinthians, possibilitando a análise do processo 

de midiatização decorrente. O método de coleta utilizado foi a observação das 

informações referentes ao fenômeno nos sites Globo esporte, ESPN e Lance Net. A TV 

foi adotada como elemento primário de informação, a escolha dos sites para a amostra 

se deram da seguinte forma; Globo Esporte, por pertencer a emissora que transmite os 

jogos em televisão aberta, o site ESPN, é extensão dos canais esportivos ESPN da TV 

fechada e Lance Net, que além do site possui jornal impresso. 

 Os sites foram escolhidos como amostras pelo grande número de acesso entre 

os sites esportivos e também por estarem ligados a estruturas diferentes (televisão 

aberta, fechada e meio impresso). 

A pesquisa bibliográfica faz parte da metodologia, com a contribuição de autores 

que discutem o processo de comunicação enfatizando o esporte, mídia e sociedade, além 

da análise de conteúdo, que proporciona ferramentas necessárias para quantificar e 

analisar as manifestações envolvendo o uso das mensagens e sua midiatização. A 

pesquisa quantitativa possibilita verificar a combinação de dados primários da TV e sua 

continuidade em forma de matérias pelos sites. 

A descrição do fenômeno pode ser observada pelas constantes ações do 

Corinthians, ao utilizar as mensagens em seu uniforme de jogo para comunicar algum 

fato, homenagem ou alertar os espectadores sobre problemas sociais em evidência. No 

levantamento de informações referentes aos anos de 2011 e 2012, foi encontrado o total 

de 28 usos envolvendo as mensagens em camisas de jogos realizadas pelo clube, com 

19 temas diferentes. 
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Mensagem Descrição 
#prasempre Mensagem utilizada para homenagear o jogador Ronaldo, pelo  

último jogo antes do encerramento da carreira. 

Força Japão A mensagem foi escrita em japonês no uniforme após o terremoto e 
maremoto ocorridos no país em Março de 2011. 

Realengo Impressão na camisa dos nomes das vítimas dos assassinatos 
ocorridos na escola do bairro de Realengo no Rio de Janeiro. 

Dia das mães Os jogadores usaram os nomes das respectivas mães nas camisas 
durante a partida em homenagem ao dia das mães. 

Força Ricardo Referente a hospitalização de Ricardo Gomes (técnico do Vasco) que 
foi internado com problemas cardíacos. 

Dr. Sócrates Quando o ex-jogador do clube foi hospitalizado a mensagem foi 
usada nas camisas. 

Força Lula Mensagem utilizada quando o presidente, corinthiano, começou o 
tratamento contra o câncer. 

É dia de ler Mensagem utilizada no dia das crianças, 12 de outubro. 

Maria da penha Alusão a lei de violência contra a mulher como forma de informar os 
espectadores sobre a existência da lei. 

Nós Manifestação em sua camisa de apoio a ONU (Organização das 
Nações Unidas) no evento Rio+20. 

AACD Utilização do logotipo da entidade beneficente que auxilia crianças 
com deficiências. 

SOS Mata Atlântica Inserção na camisa do logotipo da fundação que defende causas 
ambientais. 

Afro Reggae Uso do logotipo do grupo cultural que ajuda jovens carentes de baixa 
renda a terem acesso a cultura. 

GRAAC Uso do logotipo do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança. 

Criança Esperança Uso do logotipo do projeto que busca levar educação, cultura e 
ciência para crianças carentes do Brasil. 

Doutores da alegria Uso do logotipo da ONG que visita crianças em recuperação nos 
hospitais com o intuito de levar alegria. 

Timão no Japão Promoção realizada por empresa terceirizada para levar os torcedores 
para assistir aos jogos do time no Japão. 

Poderoso Timão Uso do logotipo da franquia de lojas do próprio clube, nos uniformes 
de jogos. 

Sou sócio e você? Mensagem de incentivo para os torcedores se associarem ao time, e 
terem direito a benefícios. 

Eleja o presidente do 
Corinthians/seja sócio! 

Mensagem informativa para os associados sobre as eleições para 
presidente que ocorreram no clube.  

Quadro 1 – Descrição individual do motivo de uso das mensagens. 

 
No Quadro 1, as mensagens foram apresentadas de forma individual com o 

intuito de investigar sua origem, ou seja, as temáticas que foram utilizadas. Como ato 

inicial após a fragmentação das mensagens, é possível dividi-las em três categorias 

distintas, sendo elas: mensagens de interesse social, que busca informar o indivíduo 

sobre os problemas e causas sociais enfrentados pela população; mensagens de ONGs, 
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utilização dos logotipos de fundações que desenvolvem trabalhos voltados ao bem estar 

da sociedade, e por último as mensagens  de interesse próprio, para divulgação de ações 

internas voltadas para sócios e torcedores do time.  

A observação direta dos registros pode ser feita com o acompanhamento das 

informações divulgadas como notas ou matérias nos sites pesquisados (Globo esporte, 

ESPN e Lance net). É importante salientar para a presente pesquisa a não análise dos 

conteúdos inseridos nas transmissões televisivas, como programas esportivos, 

telejornais e as próprias partidas de futebol. 

Outro fato a ser observado são os usos das mensagens previamente planejados, 

isso demonstra o esforço de planejamento antecipado e aproveitamento da mídia para 

absorver e apoiar o fenômeno. Por outro lado, alguns acontecimentos ocorreram de 

forma espontânea, ou seja, incidentes sociais ou catástrofes naturais. A agilidade em 

utilizar a mídia quando estes fatos ocorreram, serve de instrumento na propagação da 

informação com o processo de midiatização. 

 
Interesse social Interesse próprio Logotipos de ONGs 

 *Força Japão #prasempre AACD 

*Realengo Poderoso Timão SOS Mata Atlântica 

Dia das mães Sou sócio e você? Afro Reggae 

*Força Ricardo Eu voto e você? GRAAC 

*Dr. Sócrates Eleja o presidente... Criança Esperança 

*Força Lula  Doutores da alegria 

É dia de ler   

Maria da penha   

Nós   

Quadro 2 – Descrição da origem das mensagens: *Não programadas. 
 

Quanto as categorias de mensagens, um ponto em destaque no processo de 

midiatização, que pouco ocorreu, diz respeito as mensagens de interesse próprio do 

time. Tanto a TV quanto os sites pouco se interessaram em repercutir tais mensagens.  

O time utilizou cinco temáticas diferentes, e apenas uma foi repercutida. A 

particularidade desta mensagem é referente à aposentadoria do jogador Ronaldo 

“Fenômeno”,  reconhecido por suas conquistas e por participar de dois títulos mundiais 

com a Seleção Brasileira. Caso à parte, as demais mensagens desta categoria foram 
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utilizadas em 10 partidas, sem gerar repercussão alguma nos sites em questão por não 

agregarem valor midiático. 

As citações referentes às transmissões realizadas pelos canais de televisão aberto 

ou fechado, seguem como princípio a ordem cronológica dos acontecimentos. Em 

primeiro momento a partida é transmitida pelas emissoras de televisão, onde o 

fenômeno pode ser repercutido durante a partida com imagens e comentários do 

narrador, ou após em programas esportivos cedendo o prolongamento da informação. 

A camisa de jogo tem seus espaços divididos e organizados para serem 

utilizados como elementos obrigatórios na partida (número, escudo do time, nome do 

jogador, etc.).  Outros espaços são demarcados para exposição de patrocínio, que pode 

ser categorizados em patrocínio máster (localizados no peito e topo das costas, são 

considerados o espaço nobre da camisa pela melhor exposição do anunciante); espaços 

menores envolvem outros espaços, como as mangas, ombros e bases da camisa. 

O departamento de marketing do time está por trás do processo, desde a 

elaboração e produção das mensagens nas camisas. O Corinthians recebe os uniformes 

do patrocinador esportivo somente com o grafismo adotado para a temporada, as 

estampas das mensagens são feitas no próprio clube com maquinário próprio. O site do 

time é a forma de distribuição da informação para torcedores e imprensa, as matérias 

são postadas pela assessoria do clube alguns dias antes das partidas. 

 A escolha das informações, ou seja, das mensagens que ganharão 

desdobramento nos sites esportivos, são feitas de acordo com a oportunidade vista de 

cada meio. O interesse está presente novamente na relação midiática: a mensagem 

ganha repercussão quando se torna oportuna para a mídia, e em alguns casos as fotos 

divulgadas pelo site do Corinthians foram adaptadas pelos sites esportivos de forma a 

que os patrocinadores não ganhem visibilidade, pois a principal fonte de receita advém 

de contratos por venda de espaço publicitário. 

 O time, por outro lado, entende que a midiatização das mensagens pode 

valorizar o espaço na camisa pelas repercussões causada pela mídia, na tentativa de 

fortalecer o relacionamento com patrocinadores atuais e futuros. O terceiro interessado 

do triangulo amoroso é o próprio patrocinador, que busca oportunamente ganhar 

exposição da marca sem aumentar investimentos. 

Quando observado o fenômeno nos sites esportivos, a ação em alguns casos 

“ganha vida” mesmo antes de acontecer, a repercussão acontece no primeiro momento 

como informação adicional a partida, não seguindo porém a mesma ordem cronológica 
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da televisão. Com o auxílio do quadro descritivo, é possível quantificar as matérias 

envolvendo o fenômeno antes das partidas. 

 

MENSAGEM SITES 
ANTES DA 
PARTIDA PATROCÍNIO 

EXIBIÇÃO DO 
PATROCÍNIO NA 

MATÉRIA DO SITE 
#prasempre G.L Sim (G.L) Sim (M) Sim (G.L) 
Força Japão L Sim (L) Sim (M) Não (L) 

Realengo G.E Não (G.E) Sim (M) Não (E) Sim (G) 
Dia das mães G.L Não (G.L) Sim (M.B) Sim (G)  Não (L) 
Força Ricardo G.L Não (G)  Sim (L) Sim (M.B) Sim (G)  Não (L) 
Dr. Sócrates G.L Sim (G.L) Sim (M.B) Não (G.L) 
Força Lula L Não (L) Sim (M.B) Não (L) 

Nós G Não (G) Sim (B) Sim (G) 
AACD   E Sim (E) Sim (B) Não (E) 

SOS Mata Atlântica G.L Sim (G.L) Sim (B) Sim (G.L) 
Afro Reggae G.L Sim (G.L) Sim (B) Não (G.L) 

GRAAC G Sim (G) Sim (B) Sim (G) 
Criança Esperança G Não (G) Sim (B) Sim (G) 

GRAAC G.L Sim (G.L) Sim (B) Sim (G.L) 
Doutores alegria G.L Sim (G.L) Sim (B) Não (G.L) 

 
Quadro 3 – Descrição da exibição das mensagens repercutidas nos sites. 

G (Globo esporte), E (Espn) e L (Lance net). Patrocínio M (máster) e B (base da camisa) 
 
 Na interpretação dos dados, o fenômeno ocorreu em 15 situações nos três sites 

pesquisados, com o total de 25 repercussões, onde 16 delas ocorreram antes das 

partidas. Os números apontam que mais da metade das mensagens foram divulgadas 

pelos sites esportivos antes das partidas ocorrerem, o que justifica o interesse da mídia 

em reproduzir o fenômeno. Quanto à exposição dos patrocinadores nos uniformes, nem 

sempre suas marcas foram reproduzidas nos sites pesquisados. No total das 25 

repercussões, 12 tiveram o patrocinador exposto e 13 delas apenas a mensagem.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa desenvolvida buscou elucidar o processo de midiatização das 

mensagens utilizadas na camisa de jogo do Corinthians e sua relação com os meios, 

estudando o processo por etapas, desde as origens das mensagens e suas diferentes 

categorias até a passagem pela TV aberta e seu prolongamento pelos sites Globo 

esporte, Espn e Lance net.  

Após percorrer este caminho, é possível verificar que grande parte das 

mensagens (15 de 28) teve seu prolongamento para os sites pesquisados. Com esta 
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informação entende-se que o clube ganhou espaço na mídia, confirmando a primeira 

hipótese. 

Dentro da perspectiva envolvida, pode-se entender que o possível motivo da 

mídia incorporar as mensagens é por terem em seu conteúdo envolvimento com causas 

sociais, pois não houve matérias nos sites envolvendo as temáticas referentes ao clube, o 

que possibilita o interesse da mídia em buscar credibilidade junto a sociedade, 

favorecendo a ideologia de bem estar social do clube e da mídia. 

Os números mostraram que os patrocinadores, com as mensagens utilizadas pelo 

time, conseguiram aumentar a exposição na mídia: das 25 repercussões nos sites 

pesquisados, 12 delas tiveram suas marcas exibidas espontaneamente. 

 O objetivo da pesquisa em estudar a relação entre futebol e mídia, com 

dedicação maior nas mensagens inseridas no uniforme do Corinthians, demonstrou 

através dos números que a mídia atua como legitimador das mensagens de seu interesse, 

o time utiliza tal artifício para trabalhar a imagens de bem estar social e o patrocinador 

consegue maior exposição na mídia. 
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