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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta a criação, desenvolvimento e abordagem midiática do esporte 
Mixed Martial Arts (MMA), antigamente conhecido como vale-tudo, no Brasil. Por 
debruçar-se sobre um esporte relativamente desconhecido – ainda que em franco 
crescimento –, procura-se apresentá-lo, explicitando a dissonância entre a cobertura do 
esporte no Brasil e a ampla participação de atletas brasileiros em seu processo de 
criação e desenvolvimento. Com isso em vista, o projeto traça um histórico do esporte 
no Brasil e no mundo, a atenção midiática que vem recebendo no Brasil e perspectivas 
para o futuro. O projeto inclui também uma reflexão teórica sobre a criação de mitos no 
esporte, tomando como exemplo o caso Anderson Silva. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia inicial para esta pesquisa surgiu em 2010, quando o Mixed Martial Arts 

(MMA) começou a ter visibilidade na mídia não-especializada brasileira. O que mais 

chamava atenção na época era o fato de que, apesar dos eventos mais expressivos de 

MMA terem uma grande base de lutadores brasileiros (sendo vários deles, inclusive, 

campeões), pouco se ouvia falar do esporte no Brasil. A imprensa especializada, pouco 

expressiva, era formada menos por jornalistas e mais por fãs e curiosos dedicados a 

popularizar o assunto. A internet e veículos especializados como a revista Tatame e a 

Gracie Mag eram os terrenos mais férteis para a divulgação do esporte, enquanto jornais 

diários e o noticiário televisivo esportivo não-especializado jamais incluíam eventos e 

atletas de MMA em suas programações.  

Tendo este cenário em vista, a proposta inicial era analisar esta relação  peculiar 

entre a cobertura do MMA no Brasil e a predominância dos atletas brasileiros no esporte 

mundialmente. Atletas brasileiros de excelência, por exemplo, eram tratados como 

celebridades no exterior e virtualmente desconhecidos em seu próprio país. Do mesmo 

modo, o número de atletas brasileiros no Ultimate Fighting Championship (UFC) 

(maior organização de MMA do mundo), criado por um membro da família brasileira 

Gracie, só era menor do que o de norte-americanos. Perante estes dados, surgiu a 

questão: por que a mídia brasileira não dá atenção a um esporte multimilionário com 

tantos atletas brasileiros?  

A questão, embora válida, começou a perder o impacto após um evento 

específico: em 2010, a luta entre Anderson Silva e Vítor Belfort mudou radicalmente o 

panorama do MMA no Brasil. Chamado de “luta do século” pela imprensa, o embate 

ganhou muito espaço na mídia não-especializada, conquistando espaço no caderno de 

esportes do jornal O Globo e muito destaque em grandes portais de notícias como O 

Globo, Uol, Abril e Terra. A discrepância entre a exposição midiática do MMA e a 

participação brasileira no esporte, embora continue presente, diminuiu drasticamente e, 

com a chegada de um evento do UFC ao Rio de Janeiro, está de fato cada vez menor. 

Fez-se necessário, a partir deste novo panorama, um novo enfoque para o 

trabalho. Cada vez mais consolidado como um esporte legítimo, o MMA se tornou 

então, passível de uma análise teórica outrora dedicada a esportes consolidados na 

cultura brasileira como, mais claramente, o futebol. Desta maneira, outras questões 

foram surgindo: se a espetacularização do jornalismo esportivo se refletiu até mesmo 
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nas transmissões de futebol, como se aplicaria a um esporte como o MMA, que nasceu 

na era do espetáculo e já foi concebido para atender às demandas da televisão? Se a 

mídia esportiva tende a exaltar ídolos como Ronaldo, no futebol, e Guga, no tênis, quem 

seria esta figura no MMA? 

Antes de abordar estas questões, no entanto, foi necessário um trabalho de 

contextualização. Por se tratar de um tema inusitado no meio acadêmico e, portanto, 

sem uma base teórica específica, foi necessário realizar uma recapitulação histórica, 

traçando um panorama do MMA desde suas origens históricas, mais especificamente a 

partir dos desafios criado pela família Gracie, à sua forma como conhecemos hoje, 

consolidada no modelo do UFC.  Desta maneira, o trabalho é dedicado em grande parte 

a destrinchar estes aspectos factuais, tendo como base relatos de jornais da época e a 

bibliografia de Carlos Gracie, um dos precursores do então chamado de “vale-tudo”. 

Após este levantamento histórico, optou-se por uma análise do atual espaço 

dedicado ao MMA na mídia. Para evitar uma análise muito vaga, a televisão a cabo foi 

escolhida como foco, mas a inclusão do MMA na grade de programação da televisão 

aberta também é analisada. Os canais estudados de maneira mais expressiva foram o 

Combate (dedicado exclusivamente a lutas), e o SporTV, pioneiro no jornalismo de 

MMA com o programa Sensei SporTV. Uma análise da programação do SporTV revelou 

que o espaço do MMA no canal, embora relegado a horários tardios – o Sensei SporTV, 

por exemplo, tem o início de sua transmissão à meia-noite – cresceu. Lutadores 

começaram a aparecer em programas de noticiário esportivo diversificado, como o “Tá 

na área” (que, durante o processo de pesquisa deste trabalho, incorporou o quadro “Área 

de luta”, dedicado ao MMA). A falta de dados concretos e estudos prévios sobre os 

programas analisados, bem como a dificuldade de contato com entrevistados, dificultou 

a realização de um levantamento de dados mais pontual. Contudo, a jornalista Paula 

Sack, que trabalhou no Combate por cinco anos e atualmente é a única repórter 

brasileira do site oficial do UFC, forneceu insights relevantes sobre o cotidiano da 

profissão de repórter de MMA e sobre o crescimento do esporte no país. Matérias 

jornalísticas e os sites dos canais – embora bastante incompletos – também auxiliaram 

nesta pesquisa.  

Este levantamento histórico do MMA aliou-se a um levantamento da própria 

história do jornalismo esportivo no Brasil, indispensável neste esforço de 

contextualização. O estudo procurou retomar os caminhos da cobertura desde os 

primórdios, levando em consideração a predominância do futebol. Neste sentido, a 
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própria dinâmica do jornalismo esportivo é essencial para a compreensão das 

particularidades da cobertura de cada esporte – inclusive o MMA. O livro de Paulo 

Vinícius Coelho sobre Jornalismo Esportivo serviu como base para este levantamento, 

bem como as informações coletadas por Eduardo Schmalter em seu projeto de 

conclusão de curso sobre os canais de esportes no Brasil. 

 Um simples estudo de caso, contudo, pareceu insuficiente por diversos motivos. 

Um deles era o perigo da análise ficar superficial e essencialmente baseada em 

impressões, levando-se em conta o fato de que não há uma bibliografia expressiva sobre 

o MMA em si. Tendo isso em vista, o projeto se baseou no conceito de Mitologia, de 

Barthes, e a conceituação de sociedade do espetáculo, de Debord. Para exemplificar 

estes conceitos e consolidar a ideia de mito esportivo levantada por Marin, foi utilizado 

o exemplo de Anderson Silva, o brasileiro campeão da categoria dos pesos médios do 

UFC que ganhou destaque em programas de grande audiência como o Fantástico e 

Domingão do Faustão e se tornou tema de um premiado documentário. 

 As referências eletrônicas foram preponderantes, uma vez que há pouquíssimo 

material bibliográfico sobre artes marciais ou lutas no Brasil. Livros, em geral, limitam-

se a debater aspectos técnicos de modalidades marciais, como preparação física, e pouco 

se debruçam sobre análises mais profundas sobre o contexto dos esportes. Neste 

sentido, artigos disponíveis pela internet, em sua maioria em inglês, foram essenciais 

para a análise. A imersão no tema - com atenção a todas as lutas do UFC (e tantas outras 

de organizações de menor impacto), rastreamento constante de notícias publicadas em 

veículos não-especializados e visitas diárias a sites especializados e fóruns - foi 

essencial para que este trabalho pudesse se aprofundar no tema e explaná-lo com a 

devida propriedade. 
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2. O MIXED MARTIAL ARTS (MMA) 

 

O capítulo a seguir tem como intuito analisar diversos aspectos do Mixed 

Martial Arts (MMA), desde sua criação à atual configuração mercadológica, levando 

em consideração a constante participação de atletas brasileiros em todos os momentos 

de sua evolução mundial. Com origens “desafios” criados pela família Gracie, o MMA 

saiu da clandestinidade dos tempos de “vale-tudo” para se tornar um esporte legitimado 

- tanto pela crescente regulamentação quanto pelo retorno financeiro que atualmente 

oferece a seus praticantes e às organizações envolvidas em sua promoção. 

Analisaremos também as atuais organizações que realizam eventos de MMA, 

com foco, no entanto, no Ultimate Fighting Championship (UFC), atualmente 

dominante em termos de exposição e lucro – além de ter sido em grande parte 

responsável pela estrutura do esporte como é conhecido hoje. Neste sentido, 

analisaremos a participação da família Gracie na criação do UFC e a atual relevância de 

atletas brasileiros para a maior organização de MMA do mundo.  

A partir disso, será analisada a distribuição do MMA pela mídia brasileira – 

mais especificamente na televisão por assinatura -, levando-se em consideração o 

aumento de exposição no último ano. Neste sentido, também é feita uma reflexão sobre 

os motivos por trás da dissonância entre a relevância do Brasil no MMA mundial e a 

exposição do esporte dentro do próprio País. Por fim, a chegada de um evento do UFC 

ao Brasil (e sua transmissão na televisão aberta) deixa as bases para uma análise futura e 

questionamentos sobre os rumos do esporte. 

  

2.1 - Conceituando o MMA 

 

 O Mixed Martial Arts (“Artes Marciais Mistas”, em tradução livre), antigamente 

conhecido como “vale tudo”, é um esporte de combate no qual os competidores 

combinam variadas formas de lutas para derrotar um oponente. De maneira geral, as 

lutas de MMA incorporam técnicas de uma ou mais das seguintes modalidades: boxe, 

brazilian jiu-jitsu (jiu-jitsu adaptado pela família Gracie, também conhecido pela sigla 

BJJ), luta-livre, luta greco-romana, jiu-jitsu (arte marcial japonesa), caratê, kickboxing 

(em vários estilos, como o boxe tailandês), kung fu e taekwondo. Modalidades como 

judô, sumô e até capoeira também são utilizadas, embora em menor escala. Desta 

maneira, lutas de MMA podem se desenvolver tanto de pé, com socos, chutes, joelhadas 
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e cotoveladas, quanto no solo, com quedas, imobilizações e outros golpes típicos de 

lutas de chão.  

Pode-se dizer que a raiz do MMA se encontra na Grécia Antiga, em uma 

modalidade de luta conhecida como pancrácio1. O esporte como é conhecido hoje, 

contudo, surgiu diretamente a partir dos “Desafios Gracie”, que remontam ao início da 

década de 1920, nos quais membros da família Gracie – precursora do brazilian jiu-jitsu 

– desafiavam competidores de todos os tamanhos e modalidades para enfrentá-los. 

Seguindo este molde, as competições iniciais de MMA – conhecido à época como “vale 

tudo” – tinham poucas regras, e visavam a demonstrar o a superioridade de uma arte 

marcial sobre outra.  

Contudo, o esporte passou por modificações, tornando-se um esporte com 

características próprias e particularmente após a criação do Ultimate Fighting 

Championship (UFC)2 . Corey M. Abramson e Darren Modzelewski analisam as 

características básicas do MMA no artigo Caged Morality: Moral Worlds, Subculture, 

and Stratification Among Middle-Class Cage-Fighters: 

 

O Mixed-martial-arts é diferente de outros esportes de 
combate e artes marciais no sentido de que nenhuma gama 
singular de habilidades (boxe, wrestling, Jiu-Jítsu) é isolada 
de outras. Em um nível profissional, participantes podem 
trocar socos, chutes, joelhadas e cotoveladas em quase 
qualquer posição. Enquanto de pé, lutadores tipicamente 
empregam técnicas aprendidas do boxe ocidental e 
kickboxing de Muay Thai. Lutadores também podem lutar no 
solo usando técniucas de judô, luta greco-romana ou 
wrestling de estilo livre. Durante a luta, participantes podem 
aplicar várias técnicas de submissão como estrangulamentos 
e chaves em articulações derivadas de judô, jiu-jitsu, ou 
sambô. As lutas às vezes são sangrentas, e podem terminar 
por meio de nocaute, finalização, interrupção do árbitro, 
decisão dos juízes ou os córneres “jogando a toalha”. 
(ABRAMSOM & MODZELEWSKI, 2010, p. 150)3  

                                                            
1 Mistura de boxe e luta livre, relatada como uma das modalidades mais populares da Antiguidade. Por 
misturar lutas de pé e solo, é habitualmente tida como uma das origens do MMA 
2 Maior organização de MMA do mundo em atividade 
3 Tradução da autora: “Mixed-martial-arts is different from other 
combat sports and martial arts in that no single skill set (e.g. boxing, wrestling, Brazilian 
Jiu-Jitsu) is isolated from the others. At the professional level participants can exchange 
punches, kicks, knees, and elbows in almost any position. While standing, fighters typically 
employ techniques learned from Western Boxing and Muay Thai Kickboxing. Fighters can 
also wrestle one another to the mat using Judo, Greco-Roman, or Free Style wrestling 
techniques. During the fight, participants may apply a number of submission techniques such as 
chokes and joint locks derived from grappling disciplines such as Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, or 
Sambo. Fights are sometimes bloody, and can end by knockout, submission, referee’s stoppage, 
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A promoção de MMA de maior destaque é o Ultimate Fighting Championship 

(UFC), pertencente à Zuffa, LLC. Em 2011, a Zuffa, LLC comprou a segunda maior 

promoção de MMA, o Strikeforce, consolidando-se, então, como líder absoluta em 

renda e audiência. Com sete categorias de peso, 31 tipos de faltas diferentes e 

misturando todas as modalidades, o próprio UFC se define como a “associação 

esportiva líder mundial em artes marciais mistas”:   

Os eventos do UFC reúnem os mais talentosos especialistas 
em artes marciais do mundo. Lutadores do UFC vêm dos 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japão, Rússia, Holanda, 
Inglaterra, etc. Todos os lutadores do UFC têm experiência 
em esportes de combate e muitos são campeões mundiais ou 
olímpicos. Atletas do UFC treinam até seis horas por dia ou 
mais em preparações para eventos. Quase todos estudaram 
artes marciais como uma vocação de vida e muitos têm 
ensino superior. Em adição a suas carreiras no UFC, muitos 
destes homens são donos de seus próprios negócios. Eles 
também são estudantes, profissionais ou gerentes trabalhando 
para diversas companhias. 4   

 

Como vários eventos surgiram e desapareceram rapidamente, não há registros 

oficiais do número de organizações que já realizaram competições de MMA, mas, entre 

promoções extintas, inativas e ativas, estima-se que tenham existido mais de 755. Fora o 

UFC, o evento de maior destaque e audiência do MMA mundial foi o PRIDE FC, um 

campeonato japonês com regras um pouco diferentes das da organização americana. 

Durante seus dez anos de duração, o PRIDE foi transmitido em 40 países. Ele foi 

vendido em 2007 para a Zuffa, LLC, em seguida, chegou ao fim.    

O PRIDE FC começou em 1997 com uma filosofia – a 
aceitação de qualquer técnica de luta de qualquer vertente. 
Em outras palavras, tentar mimetizar as realidades de uma 
luta na forma de um esporte legítimo e honorável. Os 
brasileiros chamam de “Vale Tudo”, alguns fãs chamam de 
“no holds barred” (“sem limites”, em tradução livre), mas 
atualmente estes dois termos evoluíram em um esporte 
chamado “mixed martial arts.” Para o PRIDE FC, este sonho 
foi realizado em 11 de outubro de 1997, quando Rickson 
Gracie enfrentou Nobuhiko Takada no evento principal do 
PRIDE FC I, no Tokyo Dome, no Japão. Gracie 

                                                                                                                                                                              
judges’ decision, or the corner ‘throwing in the towel’”. Disponível em http://dx.doi.org/10.1007/s11133-
010-9175-8 Acessado em: 24/04/2011 
4 Fact Sheet, Disponível em: http://br.ufc.com/about/Fact_Sheet. Acessado em: 27/04/2011 
5 Informações do site MMA Brasil. Disponível em: http://www.mma-brasil.com/saiba-mais/eventos 
Acessado em: 28/04/2011 

http://dx.doi.org/10.1007/s11133-010-9175-8
http://dx.doi.org/10.1007/s11133-010-9175-8
http://br.ufc.com/about/Fact_Sheet
http://www.mma-brasil.com/saiba-mais/eventos
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personificava a lenda do Gracie Jiu Jitsu, o estilo de luta 
único de sua família brasileira. Seu oponente, Takada, 
represenava o estilo de luta-livre profissional. Os dois 
alegavam superioridade de sua arte, e procuravam provar isto 
para si, seus oponentes, e seus fãs.6  

 

De acordo com uma lista do site MMA Facts7, até 2006, referências ao MMA já 

tinham aparecido nas seguintes mídias norte-americanas: 

Tabela 1: aparições do MMA na mídia norte-americana até 2006 

Programas de televisão: Jornais e revistas: 

60 Minutes   

The Tonight Show with Jay 
Leno  

Time  

NBC Sports  Maxim  
Jimmy Kimmel Live  Advertising Age  
The O’Reilly Factor  Forbes  
Extra  Business Week  
Late Night with Conan O’Brien  Entertainment Weekly  
Fox & Friends  FHM  
Entourage  Variety  
Best Dams Sports Show Period  US Weekly  
Access Hollywood  ESPN Magazine  
The Sopranos  GQ  
ESPN Cold Pizza  Men’s Journal  
Scarborough Country  People  
Outside the Lines  Shock! Magazine  
Dr. Phil  STAR  
MAD TV  Muscle and Fitness  
Entertainment Tonight  Men’s Fitness  
The Craig Kilborn Show  Flex Magazine  
Inside Edition  Stuff Magazine  
Business Nation  Sports Illustrated 

   Fonte: www.mmafacts.com    

 

                                                            
6 Tradução da autora: “PRIDE FC began in 1997 with one philosophy---the acceptance of any fighting 
technique from any school. In other words, attempt to mimic the realities of an actual fight in the form of 
a legitimate and honorable sport. The Brazilians call is "Vale Tudo," some fans call it "no holds barred," 
but today both of these terms have evolved into a sport called "mixed martial arts." For PRIDE FC, this 
dream was realized on October 11, 1997 when Rickson Gracie faced Nobuhiko Takada at the main event 
of PRIDE FC I at the Tokyo Dome in Japan. Gracie personified the legend of Gracie Jiu Jitsu, his family's 
unique fighting style from Brazil. His opponent, Takada, represented the style of professional wrestling. 
Both claimed the superiority of their fighting art and looked to prove it to themselves, their opponents, 
and the fans.” Disponível em: http://www.pridefc.com/pride2005/whats_about01.htm Acessado em: 
22/05/2011 
7 Site dedicado a regulamentar o MMA em Nova York, um dos estados norte-americanos onde o esporte 
ainda não é sancionado 



 8 

2.2 – Origens: o “Desafio Gracie” 

 

Como citado anteriormente, o chamado “Desafio Gracie”, criado pela família 

Gracie na década de 1920, é considerado precursor imediato do vale-tudo. Na ocasião, 

membros da família (liderados pelos irmãos Carlos e Helio Gracie) convidavam 

praticantes de quaisquer artes marciais – de preferência atletas maiores e mais fortes – 

para enfrentar um representante da família. A ideia de mostrar que o jiu-jítsu era capaz 

de superar tudo, inclusive desvantagens de tamanho e peso, era defendida por Carlos 

Gracie – que, além de tudo, sofria com diversos problemas de saúde. Reila Gracie, 

autora da biografia “Carlos Gracie, o criador de uma dinastia”, diz que Carlos buscava 

provar que, independentemente das condições, o jiu-jítsu da família Gracie seria 

superior a todas as outras modalidades. 

Observador por natureza, (Carlos Gracie) logo percebeu que 
o jiu-jítsu tocava num ponto essencial á segurança 
psicológica relacionada ao instinto de sobrevivência do 
homem, de quem o processo de civilização não destituiu de 
espírito belicoso e que jamais deixou de associar 
masculinidade e virilidade a uma capacidade de 
autoproteção. (...) O jiu-jítsu atua exatamente nessa área 
psicológica da cultura masculina, fortalecendo a sensação de 
segurança e tornando o indivíduo capaz de enfrentar os 
desafios, sejam eles de natureza objetiva ou subjetiva, física 
ou mental. E se esse conhecimento havia sido bom para 
Carlos, que era franzino, por que não o seria para todos que 
partilhavam da mesma condição física pouco privilegiada? 
Para provar a eficiência do jiu-jítsu, o “desafio aberto” 
parecia o meio mais indicado. (GRACIE, 2008, p. 74) 

 

Nestes “desafios abertos”, os Gracies convidavam praticantes de quaisquer 

modalidades de luta a enfrentá-los em combates sem regras ou limites de tempo, altura 

ou peso – eis a origem da alcunha “vale-tudo”. Eles chegavam a publicar os convites 

aos desafios em jornais e publicações da época, oferecendo recompensas em dinheiro 

para quem derrotasse algum deles. Donald F. Walter, Jr., no artigo Mixed Martial Arts: 

Ultimate Sport, or Ultimately Illegal?, descreve o início dos “Desafios Gracie” no 

Brasil. 

Na medida em que Carlos e seu irmão Helio continuaram a 
desenvolver e aperfeiçoar sua arte, Carlos iniciou um 
brilhante esquema de marketing para atrair atenção para sua 
academia. Ele lançou o que atualmente é conhecido como 
‘Desafio Gracie’. Como ele explicou, ‘Eu tinha que fazer 
algo para chocar as pessoas.’ Ele iniciou o desafio ao liberar 
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um anúncio em diversos jornais do Rio de Janeiro. O 
anúncio, que incluía uma imagem do franzino Carlos Gracie 
e informações sobre a academia, dizia ‘Se você quiser um 
braço ou costela quebrados, contate Carlos Gracie neste 
número.’ Isto efetivamente começou a reavivar o MMA 
profissional no mundo ocidental,  enquanto Carlos, e 
posteriormente seu irmão mais novo Helio, seguidos por seus 
filhos, enfrentavam todos em duelos de vale-tudo. Os duelos 
lembravam muito as lutas de pancrácio da Grécia Antiga, e 
eram integradas por representantes do caratê, lutadores 
profissionais de boxe, campeões de capoeira e vários outros 
que buscavam provar serem melhores que os Gracies. 
(WALTER JR, 2003, p. 300) 8 

 

 A popularidade dos encontros era tanta que, em 1951, Hélio Gracie enfrentou 

Masahiko Jimura – um dos maiores lutadores de judô da história – no Maracanã, sob os 

olhares do então presidente da República Getúlio Vargas e uma plateia de mais de 20 

mil espectadores. Na época, já eram populares combates de boxe e luta-livre, realizados 

em sua maioria no campo do Botafogo, no estádio do Fluminense e no Palácio de 

Cristal, na Lapa (GRACIE, 2008, p. 80). Os combates também eram amplamente 

noticiados pela mídia, inclusive pelo jornal O Globo, uma vez que Roberto Marinho era 

entusiasta do jiu-jítsu: 

Todos os jornais incentivavam o esporte, porém o Rio 
Esportivo, a revista Ring e o Jornal dos Sports, lançados em 
1928, eram os que davam mais ênfase ás lutas e à divulgação 
dos atletas que nelas tomavam parte. No início da década de 
1930, Carlos já tinha alunos de prestígio, entre eles Roberto 
Marinho, que lhe fora apresentado por Oscar. Roberto, que 
na época estava com 27 anos e já havia substituído o pai 
Irineu na direção do jornal O Globo, tornou-se um entusiasta 
do jiu-jítsu. Mario Rodrigues Filho, recém-admitido como 
chefe da seção esportiva de O Globo, acabou partilhando do 
entusiasmo de seu chefe e, desde então, O Globo juntou-se 
aos jornais que noticiavam as exibições de que participavam 
os Gracie. (GRACIE, 2008, p. 81) 

 
                                                            
8 Tradução da autora: “As Carlos and brother Helio continued to advance and perfect their art in their new 
academy, Carlos concocted a brilliant marketing scheme to draw attention to the fledgling academy. He 
issued what is now famously known as the “Gracie Challenge.” As he explained, “I had to do something 
to shock the people.” He began the “Gracie Challenge” by taking out an advertisement in several Rio 
newspapers. The advertisement, which included a picture of the slight Carlos Gracie, information on the 
academy, and stated “If you want a broken arm, or rib, contact Carlos Gracie at this number.” This 
effectively began the revival of professional mixed martial arts in the Western world, as Carlos, and later 
his younger brother Helio, followed by the sons of both men, would take on all comers in vale-tudo 
matches. These matches closely resembled the pankration matches of Ancient Greece, and were 
participated in by representatives of area karate schools, professional boxers, capoeira champions, and 
various others that sought to prove that they were better than the Gracies”. Disponível em: 
http://www.grapplearts.com/Mixed-Martial-Arts-1.htm Acessado em: 11/04/2011 

http://www.grapplearts.com/Mixed-Martial-Arts-1.htm
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Hélio Gracie protagonizou a luta mais longa do chamado vale-tudo, em 1955, 

contra Waldemar Santana. Hélio, que vinha de um período de aposentadoria, havia 

passado quatro anos sem competir e já tinha 42 anos. Waldemar tinha 24 anos e era 30 

quilos mais pesado que o oponente. A luta, que durou 3 horas e 45 minutos, terminou 

com a derrota de Hélio, nocauteado com um chute no rosto. Embora tenha sido 

derrotado, Hélio acredita que foi esta luta que alavancou a popularidade da modalidade 

de jiu-jitsu desenvolvida pela família Gracie, como declarou à revista Faixa Preta, em 

2007: 

Como o cara (o jornalista) botou na boca do Waldemar 
Santana que eu não era grande coisa, eu o desafiei no dia 
seguinte. Ele aceitou, e, mesmo resfriado, lutei. Nem pensei 
no fato de estar doente ou não, isso pouco me importou. Subi 
no ringue brigando, a luta durou 3h45. Foi a luta mais longa 
da história do mundo. Ele pesava 30 kg a mais que eu. 
Depois dessa luta, a academia Gracie recebeu 125 alunos 
novos, impressionados com o fato de como um cara magro, 
com o meu físico, conseguiria brigar durante tanto tempo. 
(DANIOTTI, 2007) 9  

   

 O combate, amplamente noticiado, foi assunto de uma das crônicas de Nelson 

Rodrigues.  

Há 20 e tantos anos que os Gracie mantinham uma 
invencibilidade que parecia definitiva. Por isso há tanta gente 
querendo dar rádio, televisão e até ferro elétrico a Waldemar. 
E não há dúvida que ele bem o merece. No dia de sua vitória, 
houve uma alegria universal, sim. O fraco sentiu-se menos 
fraco, o humilhado menos humilhado, e o marido que não pia 
em casa levantou, por 24 horas, a crista abatida. Todos nós 
somos cúmplices de Waldemar. (RODRIGUES, 1955) 

 

Os combates continuaram acontecendo pelas décadas subsequentes, ganhando 

contornos de briga de rua. Clandestinos, eles ocorriam em diversos locais, desde 

academias fechadas a clubes e praias, contribuindo para a reputação negativa do esporte 

no Brasil. A rivalidade mais intensa era entre praticantes de jiu-jitsu e de luta livre, que 

não raro invadiam academias rivais em grandes grupos para provar a superioridade de 

suas respectivas modalidades. Em várias ocasiões, grupos de jovens invadiam 

academias “rivais” e começavam combates físicos.  

                                                            
9 O Brasil perde um herói.  Revista Faixa Preta, 2007. Disponível em: 
http://www.faixapreta.com/Materia.aspx?C=88. Acessado em: 24/04/2011 

http://www.faixapreta.com/Materia.aspx?C=88
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Um dos mais famosos desafios foi o combate entre Rickson Gracie e o praticante 

de luta livre Hugo Duarte. Após uma luta na praia, da qual Rickson saiu vitorioso, 

Duarte acusou os amigos do Gracie de jogarem areia em seu rosto durante a luta – fato 

que teria contribuído para sua derrota. Como vingança, 30 lutadores de luta livre 

invadiram a academia onde Rickson treinava com o intuito de agredi-lo. Hélio Gracie, 

dono da academia e pai de Rickson, ordenou que o filho lutasse, desencadeando uma 

revanche amplamente noticiada – da qual ele saiu novamente vitorioso.  Os desafios 

tiveram seu ápice nos anos 1980, década na qual Rickson diz ter travado cerca de 231 

combates. Segundo o próprio Rickson, ele saiu vitorioso de todas (por finalização) – 

embora não exista documentação comprovando o relate. 

 

2.3 – Evolução: o Ultimate Fighting Championship (UFC) 

 

 A era moderna do vale-tudo – consolidada com a transição para o termo “MMA” 

– foi inaugurada com a criação do Ultimate Fighting Championship (UFC), em 1993. O 

torneio surgiu a partir da ideia de War of the Worlds (WoW), criada por Art Davie, John 

Milius e Rorion Gracie com base na “Gracies em Ação” (uma série de vídeos mostrando 

os desafios Gracies no Brasil). O WoW mostraria oito artistas marciais de diferentes 

modalidades se enfrentando em combates para determinar qual seria a arte superior. 

John Milius, diretor, roteirista e aluno de Gracie concordou em se tornar o diretor 

criativo do evento, enquanto Davie desenhou um plano de negócios que atraiu 28 

investidores para dar início ao projeto.  Em 1993, o Semaphore Entertainment Group 

(SEG)10 aceitou uma parceria com as produções WoW, nomeando o diretor de arte 

Jason Cusson para assumir o design de produção da competição. O nome do programa 

de televisão se tornou, então, The Ultimate Fighting Championship. 

 A WOW e a SEG produziram, em 12 de novembro de 1993, a primeira edição 

do UFC, realizada em Denver, Colorado. Os primeiros atletas que lutaram no evento 

foram: Patrick Smith e Kevian Rosier, praticantes de kickboxing, o lutador de savate 

(modalidade francesa) Gerard Gordeau, o lutador de caratê Zane Frazier, o norte-

americano Ken Shamrock, o lutador de sumo Teila Tuli, o boxeador Art Jimmerson e o 

faixa-preta de brazilian jiu-jitsu Royce Gracie – irmão mais novo de Rorion. O UFC 1 

foi considerado um sucesso de público, atraindo 86.592 compradores de pay-per-view. 

                                                            
10 Empresa de televisão especializada em transmitir eventos esportivos ao vivo através do pay-per-view  
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O formato do primeiro evento foi um torneio eliminatório, com um mesmo lutador 

participando de vários combates numa mesma noite, e o vencedor foi Royce Gracie.  

Gregory H Bledsoe fala sobre a criação do Ultimate Fighting Championship no 

livro Combat Sports Medicine:  

No início dos anos 1990, Rorion Gracie, um dos filhos de 
Helio Gracie, ajudou a criar um novo empreendimento 
chamado Ultimate Fighting Championship (UFC). O UFC 
era o jeito de Rorion Gracie de demonstrar nos Estados 
Unidos a eficiência da arte que seu pai havia desenvolvido. 
Em 1993, o primeiro UFC foi sediado em Denver, Colorado. 
Ele foi promovido como um “esporte de sangue” sem regras 
em formato de torneio, no qual o vencedor continuaria 
competindo até vencer tudo – três lutas em uma única noite. 
Rorion e a família Gracie selecionaram o irmão mais novo 
Royce Gracie para representar o clã neste primeiro UFC. 
(BLEDSOE, 2009, p. 324) 11 

 

Nos primeiros eventos, os lutadores só tinham experiência com suas respectivas 

modalidades de luta, tendo em mente o mesmo objetivo que os Gracies com seus 

desafios: provar a superioridade de seu estilo marcial. Assim como nos desafios, não 

havia divisão de pesos (um lutador franzino poderia enfrentar um lutador de sumô, por 

exemplo). A divisão de pesos só foi instituída na 12ª edição do programa. As 

vestimentas ficavam a cargo do lutador, sendo permitidos desde sungas a quimonos12 e 

não havia limite de tempo para a duração dos rounds ou algum número de rounds 

predeterminados para cada combate. Desta maneira, o combate só terminava quando 

houvesse um lutador claramente vitorioso, sem participação dos árbitros.  

 Sem regulamentação e vendido como um campeonato sem regras, vulgarmente 

conhecido como bloodsport (“esporte de sangue”, em uma tradução livre), o UFC não 

realizava edições em estados norte-americanos onde existissem comissões atléticas que 

pudessem coibir algumas das práticas das lutas.  A configuração inicial do esporte gerou 

muitas críticas, inclusive do então senador John McCain, que definiu o vale-tudo como 

“rinha humana”. O senador advogou contra o UFC entre políticos e governadores, 
                                                            
11 Tradução da autora: “In the early 1990s, Rorian Gracie, one of the sons of Helio Gracie, helped create a 
new enterprise called tge Ultimate Fighting Championship (UFC). The UFC was Rorian Gracie’s way of 
showcasing in the USA the efectiveness od the art that his father had developed. In 1993, the first UFC 
was held in Denver, Colorado. It was promoted as a no-holds-barred bloodsport with no weight classes, 
no time limits, and few rules. This first UFC was fought in tournament format in which the winner would 
continue competing until he won the bracket – three fights in one night. Rorian and the Gracie family 
selected younger brother Royce Gracie to represent the clan in his first UFC”. BLEDSOE, Gregory H 
Combat Sports Medicine Disponível em: http://www.springerlink.com/content/978-1-84800-353-
8/#section=39426&page=2&locus=58  Acessado em: 24/04/2011 
12 Vestimenta tradicional japonesa, usados em artes marciais de origem nipônica 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Gregory+H+Bledsoe
http://www.springerlink.com/content/978-1-84800-353-8/
http://www.springerlink.com/content/978-1-84800-353-8/
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levando ao banimento da competição em diversos estados. Esta época foi definida por 

Bruce Buffer, locutor do UFC, como a fase “underground” do evento. 

  

O UFC foi, muitas vezes, seu pior inimigo. Sua falta de 
regras inicial – apenas morder, “enganchar” o rosto de 
alguém, furar o olho ou golpear a garganta eram 
considerados ilegais – e um estilo de propaganda que 
alardeava as possibilidades mais violentas ao mesmo tempo 
em que deixava de mencionar que a maioria dos embates 
terminam com alguns bons socos e uma boa pegada de 
grappling, inicialmente prejudicaram as alegações do UFC de 
se tratar de um esporte legítimo (MONTGOMERY, 2006) 13  

 

 A resposta política e os problemas para levar o esporte polêmico aos canais de 

televisão a cabo levaram o UFC a aumentar sua cooperação com as comissões atléticas, 

remodelando as regras para amenizar os aspectos mais violentos do esporte, mas sem 

comprometer os fundamentos das lutas. As categorias de peso foram introduzidas no 

UFC 12 e, duas edições depois, luvas específicas se tornaram obrigatórias. Ainda no 

UFC 14, foram proibidos chutes contra a cabeça de adversários caídos no chão. No 

UFC 15, ficaram proibidos golpes contra a nuca e a parte de trás da cabeça, assim como 

cabeçadas e manipulação de pequenas articulações (como os dedos), além de golpes na 

região da virilha. Foi apenas na 21ª edição do evento, contudo, que foi introduzido um 

limite de cinco rounds por luta. O primeiro evento sancionado por uma Comissão 

Atlética foi o UFC 28, em novembro de 2000, marcando o início da transição do UFC 

de um espetáculo para evento efetivamente esportivo. 

 Em 2000, após produzir o último UFC sob sua tutela, a SEG faliu. Os irmãos 

Frank e Lorenzo Fertitta, donos da empresa Zuffa LLC, compraram o evento, nomeando 

o ex-boxeador Dana White como presidente da nova organização – cargo que ocupa até 

hoje. O nome de Lorenzo, ex-membro da Comissão Atlética de Nevada, conferiu 

credibilidade ao evento, que começou a ganhar espaço na televisão novamente e viver 

grande crescimento econômico. Investimento pesado em propaganda, o retorno ao pay-

                                                            

13 Tradução da autora: “This may all be true; but the UFC was often its own worst enemy. Its initial lack 
of rules - only biting, ‘fish-hooking’ an opponent’s face, eye gouging and throat strikes were illegal - and 
an advertising style which stressed the UFC's most violent possibilities while failing to mention that most 
bouts end with a few well-placed punches and a good grappling hold, initially hurt UFC's claim of being a 
legitimate sport”. Disponível em: 
http://www.extremeprosports.com/full_contact_fighting/history_of_ufc.html. Acessado em: 02/05/2011 

 

http://www.extremeprosports.com/full_contact_fighting/history_of_ufc.html
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per-view e a liberação de vídeos e DVDs alavancaram esta ascensão, levando os eventos 

a locais prestigiosos como a MGM Grand Arena e impulsionando as compras de 

pacotes de pay-per-view a mais de 150 mil novamente (valores que não eram atingidos 

desde a época mais “underground” do evento).  

 O ano de 2006 foi considerado um período-chave para o UFC. Os nove eventos 

realizados no ano arrecadaram entre R$ 1,9 milhões e R$ 3,3 milhões cada. O reality 

show The Ultimate Fighter foi o programa de maior audiência da Spike TV14, e um 

evento do UFC em outubro gerou maior audiência entre homens de 18 a 34 anos do que 

o primeiro jogo da liga nacional de baseball15.  

Após ser relegado a eventos ao vivo em reservas nativo-
americanas e distribuição por vídeo entre 1997 e 2001, as 
“lutas em jaulas” ressurgiram como um grande esporte de 
combate no novo milênio. Marketing estratégico (incluindo 
não chamar os eventos de “lutas em jaulas”), a introdução de 
uma miríade de novas regras, o apoio de comissões atléticas, 
além de um popular reality show chamado The Ultimate 
Fighter no crescimento de uma nova e mais esportiva forma 
da atividade. Desde que começamos este projeto em 2005, 
mixed martial arts saiu de uma atividade clandestina de 
interesse restrito para um evento esportivo de grande porte 
que pode ser visto no horário nobre da televisão a cabo e tem 
cobertura de imprensa da ESPN e da Sports Illustrated. Seus 
atletas mais importantes já são tratados como celebridades. 
Dado este renascimento, não é de se surpreender que o mixed 
martial arts seja descrito como esporte de maior crescimento 
nos Estados Unidos. (ABRAMSOM & MODZELEWSKI, 
2010, p. 151)16 

 

 O primeiro evento da “nova fase” do UFC, sob comando da Zuffa, LLC, foi em 

janeiro de 2011. O MMA foi oficialmente sancionado em dezembro de 2005, a partir 

                                                            
14 Canal de televisão a cabo norte-americano, divisão da rede MTV 
15 LEVINE, Andrew. “UFC Celebrates a Landmark Year; Mixed Martial Arts Attracts Growing Audience 
and Sparks Rival Organizations.” In: The Washington Post. 2006. Disponível em: 
http://www.highbeam.com/doc/1P2-5764847.html. Acessado em: 27/04/2011. 
16 Tradução da autora: “After being relegated to live events at Native American reservations and video 
Distribution between 1997 and 2001, cage-fighting reemerged as a major combat sport in 
The new millennium. Strategic marketing (e.g. including not calling events cage-fights), 
the introduction of myriad new rules, the support of state athletic commissions, and a 
popular reality show called “TheUltimateFighter,”helped the growth of the new,more 
sportive form of this activity. Since we began this project in 2005 ,mixed-martial-arts has 
gone from a fringe activity of interest to only a handful of people, to a major type of sporting 
event that can be seen on primetime network television and is also covered by ESPN and Sports 
Illustrated. Its top athletes have attained a modicum of celebrity status. Given this rebirth, it is 
not surprising that mixed-martial-arts is often described as the fastest growing sport in the 
United States.” Disponível em: 
http://berkeley.academia.edu/Darren/Papers/325507/Caged_Morality_Moral_Worlds_Subculture_and_Str
atification_Among_Middle-Class_Cage-Fighters Acessado em: 25/05/2011 

http://www.highbeam.com/doc/1P2-5764847.html
http://berkeley.academia.edu/Darren/Papers/325507/Caged_Morality_Moral_Worlds_Subculture_and_Stratification_Among_Middle-Class_Cage-Fighters
http://berkeley.academia.edu/Darren/Papers/325507/Caged_Morality_Moral_Worlds_Subculture_and_Stratification_Among_Middle-Class_Cage-Fighters
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das regras da Comissão Atlética de Nevada. De acordo com a regulamentação, lutas 

normais não devem exceder o limite de três rounds de cinco minutos – a exceção fica 

por conta dos embates valendo títulos de categorias, que podem se estender por cinco 

rounds. O UFC conta, atualmente, com sete categorias de peso: galo, pena, leve, meio-

médio, médio, meio-pesado e pesado. As regras do evento são:17 

 

• Utilização de luvas aprovadas pela comissão atlética 

• Categorias de peso 

• Limite de tempo e rounds 

• Teste obrigatório de drogas 

• Não são permitidas cabeçadas ou chutes a um oponente no chão 

• Não são permitidas joelhadas contra a cabeça de um oponente no chão 

• Não é permitida cotovelada de baixo para cima 

• Não são permitidos golpes contra a espinha ou contra a nuca 

• Não são permitidos golpes na virilha ou na garganta 

• Aprovação das comissões atléticas dos estados de Nova Jérsei, Nevada, Flórida 

e Lousiana 

 

Nos Estados Unidos, 45 Estados já sancionaram o esporte. O estado de Nova 

York, contudo, não está entre eles – gerando protestos de fãs e inquietação do presidente 

do UFC, que considera a realização de um evento no estado o símbolo final da 

consolidação do MMA como modalidade esportiva legítima. No dia 25 de maio de 

2011, contudo, o Senado de Nova York aprovou, por 42 votos contra 18, a legalização 

do esporte no estado. O projeto de lei foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, 

onde receberá o aval final para a legalização. Até a conclusão deste projeto de pesquisa, 

esta questão não havia sido resolvida. Em comunicado legal, O UFC defendeu a 

importância desta liberação: 

 
É hora de trazer o esporte que mais cresce no mundo para 
Nova York. A cada mês que passa, o nosso esporte se torna 
mais popular em todo mundo, e lógico em Nova York. 
Queremos agradecer ao Senado Estadual, e estamos 
confiantes de que quando os membros da Assembléia 
olharem para nossa popularidade, para os benefícios 

                                                            
17 Disponível em: www.ufc.com.br. Acessado em: 25/04/2011 

http://www.ufc.com.br/
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econômicos e de emprego para o Estado, eles terão a mesma 
ação (MORGAN, 2011)18 

 

A empresa, comprada por pouco mais de U$2 milhões, hoje é estimada em mais 

de U$ 1 (um) bilhão (embora os dirigentes da empresa se recusem a revelar os valores 

oficiais) e as transmissões atingem cerca de 130 países. Estima-se que cada edição do 

evento seja acompanhada por 351 milhões de lares na América, Europa, Ásia e Oriente 

Médio. Em números gerais, ultrapassou o boxe em volume de apostas, anunciantes e 

espectadores. Uma edição do UFC no Brasil está marcada para o dia 27 de agosto, na 

Arena Multiuso, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.   

  

Em janeiro de 2001, sob a liderança da Zuffa, LLC, a marca 
do UFC reestruturou o MMA em um esporte de combate 
altamente organizado e controlado. Como resultado, a 
organização do UFC atualmente oferece de 12 a 14 eventos 
de pay-per-view anualmente através de provedores de 
televisão a cabo e satélite. Programas de luta do UFC 
também são distribuídos internacionalmente pelo mundo, 
incluindo transmissões no canal Viewer’s Choice, no 
Canadá, MAIN EVENT, na Austrália, Globosat, no Brasil, e 
Setanta e Bravo, no Reino Unido. 19 

 

 

 2.4 - Brasileiros no Ultimate Fighting Championship 

 

 Considerando-se que o único competidor expressivo do UFC, o Strikeforce, foi 

comprado pela Zuffa, LLC20, este trabalho terá como foco específico a análise dos 

brasileiros na promoção UFC. Como explicado no subcapítulo anterior, a organização 

                                                            
18 Tradução da autora: “It's time to bring the fastest growing sport in the world to New York," UFC owner 
Lorenzo Fertitta stated in an official release. "With every passing month, our sport gets more and more 
popular around the country and in New York. We want to thank the State Senate, and we’re confident that 
when Assembly members take an objective look at our safety record, our popularity with their 
constituents, and the economic benefits and jobs we would bring to the State, they will take the same 
action”. MORGAN, John:  “New York Senate approves MMA regulation, but sport not yet legal in the 
Empire State” Disponível em: http://mmajunkie.com/news/23701/new-york-senate-approves-mma-
regulation-but-sport-not-yet-legal-in-the-empire-state.mma Acessado em: 26/05/2011 
19 Tradução da autora: “In January 2001, under the new ownership of Zuffa™, LLC, the UFC brand 
completely restructured MMA into a highly organized and controlled combat sport. As a result, UFC now 
produces over twelve live Pay-Per-View events annually that are distributed residentially through North 
American cable and satellite providers including iNDEMAND Networks, DIRECTV, DISH Network, 
TVN Entertainment, Shaw Pay-Per-View, BellTV, Viewers Choice, SaskTel Max™ and via the Internet 
worldwide on UFC.com and Yahoo! Sports, and commercially through Joe Hand Promotions”. 
Disponível em: http://br.ufc.com/about/History. Acessado em: 20/05/2011 
20 A transação foi efetuada no dia 12/03/2011, consolidando o monopólio da Zuffa, LLC no mercado de 
MMA 

http://mmajunkie.com/news/23701/new-york-senate-approves-mma-regulation-but-sport-not-yet-legal-in-the-empire-state.mma
http://mmajunkie.com/news/23701/new-york-senate-approves-mma-regulation-but-sport-not-yet-legal-in-the-empire-state.mma
http://br.ufc.com/about/History
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teve participação ativa de brasileiros em sua criação e instalação nos Estados Unidos. O 

papel dos atletas do Brasil no torneio, contudo, permanece extenso até hoje. Dos 250 

atletas da organização21, 32 são brasileiros – número menor apenas que o de atletas 

norte-americanos.  

 

Tabela 2 - atletas brasileiros atualmente no UFC: 

 

Alexandre “Cacareco” Ferreira (peso médio)  

Anderson Silva (peso médio)  

Antônio Rodrigo “Minotauro” Nogueira (peso pesado)  

Antônio Rogério “Minotouro” Nogueira (peso meio-pesado)  

Carlos Eduardo “Tá Danado” Rocha (peso meio-médio)  

Charles “Do Bronx’s” Oliveira (peso leve)  

Demian Maia (peso médio)  

Diego Nunes (peso pena)  

Edson Barboza Jr. (peso leve)  

Fabio Maldonado (peso meio-pesado)  

Gleison Tibau (peso leve)  

Jorge Santiago (peso médio)  

José Aldo Junior (peso pena)  

Junior “Cigano” dos Santos (peso pesado)  

Luiz Arthur “Banha” Cané (peso meio-pesado)  

Lyoto Machida (peso meio-pesado)  

Maiquel Falcão (peso médio)  

Mauricio “Shogun” Rua (peso meio-pesado)  

Paulo Thiago (peso meio-médio)  

Rafael dos Anjos (peso leve)  

Rafael “Sapo” Natal (peso médio)  

Raphael Assumpção (peso pena)  

Rany Yahya (peso galo)  

Renan “Barão” do Nascimento (peso galo)  

                                                            
21 Número de atletas do UFC até o dia 02/05/2011 
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Renzo Gracie (peso meio-médio)  

Rousimar “Toquinho” Palhares (peso médio)  

Thiago “Pitbull” Alves (peso meio-médio)  

Thiago Silva (peso meio-pesado)  

Thiago Tavares (peso leve)  

Vitor Belfort (peso médio)  

Wanderlei Silva (peso médio)  

Yuri “Marajó” Alcântara (peso pena) 

Fonte: www.mmabrasil.com.br 

 

Destes atletas, três estão atualmente entre os dez melhores lutadores do mundo, 

de acordo com o ranking do site Sherdog22: 

 

Tabela 3 - top 10 melhores lutadores “peso-a-peso” do mundo: 

 

Georges St-Pierre (canadense) 

Anderson Silva (brasileiro) 

José Aldo (brasileiro) 

Frankie Edgar (norte-americano) 

Jon Fitch (norte-americano) 

Jake Shields (norte-americano) 

Jon Jones (norte-americano) 

Gilbert Melendez 

Mauricio “Shogun” Rua (brasileiro) 

Rashad Evans (norte-americano) 

Fonte: www.sherdog.com 

 

No total, o UFC já teve 10 campeões brasileiros. Alguns deles, como mostrarei 

no capítulo final deste projeto, conseguiram extrapolar o âmbito do MMA e atingir 

status de ídolos esportivos. É o caso, principalmente, de Anderson Silva, que 

analisaremos no último capítulo.  

 

                                                            
22 Maior e mais antigo site sobre MMA do mundo 



 19 

2.5 - MMA na televisão brasileira 

 

 Se por um lado o Brasil sempre esteve inserido de alguma maneira no MMA – e 

hoje continua através de atletas brasileiros de ponta –,  por outro a imprensa nacional 

sempre teve reservas quanto à transmissão e divulgação do esporte. Ausente da grade de 

programação de canais expressivos como o canal ESPN, o MMA se limitou por muito 

tempo a um canal pay-per-view, o Combate, e faixas de programação no SporTV em um 

horário tardio e sempre sujeito a alterações (a partir de meia-noite, aos sábados).  

Principal vitrine do MMA no Brasil, o canal Combate é vendido em sistema 

pay-per-view pela Globosat. O canal é dedicado 100% a lutas – desde MMA a jiu-jitsu 

e boxe –, e mantém seis programas fixos: Área Exclusiva, dedicado a transmissão de 

eventos inéditos no Brasil; Combate Brasil, com eventos nacionais e entrevistas com 

atletas brasileiros; Espaço Octógono, com reprises de eventos, entrevistas e matérias 

exclusivas; “Mundo do Boxe”, dedicado exclusivamente ao boxe; Sensei SporTV, com 

reprises das edições do programa Sensei SporTV (transmitido pelo canal SporTV); e 

Passando a Guarda, um programa de bastidores apresentado por Jorge “Joinha” 

Guimarães. Além disso, o Combate tem os direitos exclusivos de transmissão todos os 

eventos do UFC ao vivo no Brasil.  

Fora o Combate (vendido à parte dos pacotes de televisão por assinatura através 

do sistema de “pay-per-view”), os canais de televisão a cabo que transmitem eventos ou 

veiculam matérias relacionadas ao MMA são: SporTV, que dissecaremos mais 

profundamente a seguir; o Space23, que  transmite eventos do Strikeforce às quartas e 

sábados à meia-noite, e a HBO, que também transmite ocasionalmente eventos do 

Strikeforce. No caso da HBO, contudo, os eventos só são transmitidos quanto há algum 

combate envolvendo o lutador Fedor Emelianenko24, uma vez que o contrato da 

emissora é com a M-1 Global, organização europeia dona dos direitos do atleta. O canal 

FX chegou a transmitir o reality show The Ultimate Fighter, sobre jovens aspirantes a 

se tornarem lutadores do UFC, mas o tirou da programação em 2011.  

O SporTV, no entanto, é o canal da televisão a cabo que dá maior espaço para o 

MMA em sua programação. Além de eventos, o canal exibe também programas de 

entrevistas, ocasionais mesas-redondas e matérias especiais. Os eventos do UFC em 

                                                            
23 http://space.amocinema.com/sports/strikeforce 
24 Lutador russo considerado o mais eficiente peso pesado e um dos lutadores mais importantes da 
história do MMA. 
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geral só podem ser transmitidos ao vivo pelo canal Combate, mas o SporTV tem direito 

a escolher três eventos da organização por ano para exibir ao vivo. Regularmente, o 

canal mantém três programas de lutas em sua grade de programação: o Sensei SporTV, o 

SporTV Combate e o Área de Lutas (introduzido na grade de programação em 2011 

como um quadro do programa Tá na área). O Sensei SporTV e o SporTV Combate são 

transmitidos de maneira consecutiva, aos sábados, a partir da meia-noite.  

O Sensei SporTV, apresentado e produzido por Mario Filho e Ana Hissa, é um 

programa de entrevistas e notícias do mundo das lutas e artes marciais em geral. Além 

de atletas, o programa também traz personalidades do mundo da música, cinema ou 

televisão para falarem a favor da campanha “Não brigue, lute”, uma iniciativa do canal 

contra a violência de rua. A partir de 2008, o Sensei SporTV tirou o foco de sua 

cobertura do jiu-jitsu e o direcionou para o Mixed Martial Arts. Já SporTV Combate é 

uma faixa da programação dedicada a retransmitir lutas antigas de MMA, de eventos 

como o UFC e o K-1 (um torneio japonês). 

O Sensei SporTV merece atenção devido a uma iniciativa específica: a campanha 

“Não brigue, lute”. A iniciativa consiste em colocar figuras públicas, como atores, 

cantores e apresentadores de TV, para falar sobre suas experiências positivas com artes 

marciais. O pioneirismo deste quadro consiste no approach, até então pouco expressivo, 

da prática das lutas como uma forma válida de alívio de estresse e de bem-estar físico 

em vez de práticas “violentas”. O insight da campanha reside, basicamente, na 

utilização de celebridades com imagem positiva (como a cantora Sandy) para 

desmistificar a imagem violenta do esporte.  

O que é digno de nota é que o programa se opõe a uma tendência de 

sensacionalismo  quase inerente ao essencialmente espetacular MMA – ponto que será 

abordado em maior profundidade no capítulo final. A abordagem do programa – 

sintetizada pela campanha “Não brigue, lute” – é “pacificadora”. Toda a estrutura do é 

pensada de modo a “amenizar” o esporte. A vinheta de abertura segue o esquema de 

cores visualmente “afável”, composto pelas cores branco, laranja e amarelo, enquanto a 

trilha sonora, neutra, foge de ritmos pesados. Toda a atmosfera do programa distancia o 

espectador da imagem do MMA como um esporte essencialmente violento, retratando-o 

como uma prática atlética legítima e benéfica.  O esporte é visto não como uma 

agressão, mas sim como uma prática (embora combativa) formadora de caráter. 

Em 2009, o MMA deu seu maior passo rumo ao mainstream com sua primeira 

aparição regular na TV aberta, no programa UFC Sem Limites, na RedeTV! Como o 
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canal não possui direitos de transmissão de eventos ao vivo, ele investe em entrevistas 

exclusivas e matérias especiais de bastidores, bem como reprises de lutas antigas – 

sempre com a participação de atletas brasileiros. Como ainda está buscando fidelizar 

novos espectadores e apelar a um público leigo, o programa apresenta uma linguagem 

mais simples e didática do que a apresentada pelo SporTV. Outra característica notável 

do UFC Sem Limites é o tom ufanista, sempre priorizando eventos que terminam em 

vitórias brasileiras e exaltando a qualidade dos atletas nacionais. Buscando maior 

dinamismo, o programa apostou em algumas inovações nas narrações de suas lutas. Em 

uma delas, realizada entre o brasileiro Fábio Maldonado e James McSweeney, o canal 

convidou o próprio atleta brasileiro para comentar sua luta. 

De acordo com o superintendente de Jornalismo e Esportes da RedeTV!, a 

inclusão do programa nos sábados, às 23h30, duplicou o ibope da faixa. 

 

O crescimento do interesse do público pela disputa no 
octógono tem explicação. Recentemente, ela deixou de bater 
ponto só no Combate para conquistar outros territórios. Em 
agosto de 2008, virou o principal chamariz do programa 
"Sensei", exibido pelo Sportv aos sábados, à meia-noite. Em 
junho passado, passou a ganhar também destaque no "UFC - 
Sem limites", que a RedeTV! passa aos sábados, às 23h30m. 
Em vez das transmissões ao vivo, exclusivas do pay-per-
view, as atrações mostram reportagens e perfis de atletas. 
(LEITÃO, 2009) 25 
 

 Os números indicam uma demanda cada vez maior por MMA na 

programação televisiva. Apenas em 2009, o canal Combate teve um crescimento de 

73% de assinaturas em relação a 2008.   

 
Os sócios transformaram o show de MMA - mixed martial 
arts, ou artes marciais mistas, que substituiu o jiu-jítsu como 
modalidade hegemônica da disputa - em uma potência 
televisiva, com direitos de transmissão vendidos a 75 países e 
audiência de 300 milhões de pessoas. No Brasil, sua principal 
vitrine é o Combate, canal em sistema pay-per-view da 
Globosat. Este ano, 37 mil pessoas compraram assinaturas. 
(LEITÃO, 2009)26 
  

                                                            
25 LEITÃO, Gustavo. “Mercado de exibição de lutas cresce na TV com o sucesso do Ultimate Fighting 
Championship”. In: O Globo. 2009. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2009/07/17/mercado-de-exibicao-de-lutas-cresce-na-tv-
com-sucesso-do-ultimate-fighting-championship-756861862.asp Acessado em 17/04/2011. 
26 Ibidem 

http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2009/07/17/mercado-de-exibicao-de-lutas-cresce-na-tv-com-sucesso-do-ultimate-fighting-championship-756861862.asp
http://oglobo.globo.com/cultura/revistadatv/mat/2009/07/17/mercado-de-exibicao-de-lutas-cresce-na-tv-com-sucesso-do-ultimate-fighting-championship-756861862.asp
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Apesar do bom retorno financeiro, a inclusão do esporte nas grades televisivas 

gerou polêmica política. Em 2009, o deputado federal José Mentor (PT-SP) apresentou 

um projeto de lei visando à proibição da transmissão de lutas de MMA na televisão, 

tanto fechada quanto aberta. De acordo com seu projeto de lei, a transmissão de 

qualquer evento de arte marcial violenta acarretaria em uma multa de R$ 150.000,00. 

No projeto de lei, o deputado afirmou ter como objetivo “resguardar que crianças, 

adolescentes, jovens e até mesmo adultos, vejam cenas de violentas explícitas e 

voluntárias, com o fito de saciar a sana de alguns, quase sempre em busca de fama e 

dinheiro fácil”: 

Propomos tal providência, Prezados Pares, tendo em vista a 
banalização da violência nos canais da televisão brasileira, 
chegando ao cúmulo de transmitir violentas lutas até mesmo 
em horários comuns às crianças e adolescentes.Em alguns 
programas, transmitem lutas que chegam a levar à lesão 
permanente, ou até mesmo, à morte em determinados 
combates de campeonatos internacionais ou nacionais. 
Assim, o Projeto tem por finalidade resguardar que crianças, 
adolescentes, jovens e até mesmo adultos, vejam cenas de 
violentas explícitas e voluntárias,com o fito de saciar a sana 
de alguns, quase sempre em busca de fama e dinheiro fácil. 27 

 

Desarquivado em fevereiro de 2010, o projeto de lei reflete, de certa forma, a 

disparidade entre o impacto do MMA no mundo, com grande participação de 

brasileiros, e o tratamento que recebeu historicamente no Brasil. Embora o esporte tenha 

conquistado espaço no SporTV com o Sensei SporTV, o programa é exibido em um 

horário pouco nobre e, muitas vezes, os horários de exibição sequer são respeitados. 

Não raro, o espectador sintoniza no canal à meia-noite e se depara com outro programa, 

tendo que esperar indefinidamente até o Sensei SporTV entrar no ar.  

Esta expressividade do Brasil no MMA mundial levanta uma questão: por que a 

divulgação do esporte no Brasil e o reconhecimento do esporte dentro do país sempre 

foram visivelmente dissonantes? A questão é complexa, e têm raízes históricas que 

remetem tanto à configuração da mídia esportiva no Brasil quanto à origem do próprio 

MMA. Se por um lado os cadernos esportivos sempre foram predominantemente 

voltados para o futebol (como veremos no capítulo a seguir), por outro as próprias 

origens do “vale-tudo” contribuíram para esta herança negativa. Paula Sack, jornalista 

                                                            
27 Projeto de lei disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/669046.pdf. Acessado em: 
09/05/2011 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/669046.pdf
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especializada em MMA que trabalhou como repórter do Canal Combate por cinco anos, 

opina sobre o assunto: 

 

O MMA nasceu aqui, e ele nasceu marginalizado, como 
briga de rua. E isso foi há muito pouco tempo... Isso está 
muito vivo. Não é como nos EUA, que o esporte foi 
“arrumado” e nasceu pronto para o consumo. Pegando os 
fatos, e analisando os cenários, dá para entender a resistência 
do público e da mídia. Mas é triste que, com todas as 
mudanças e conquistas, ainda tenha tanta resistência. 
Contudo, isso está mudando com a própria mídia. A mudança 
de nome (de “vale-tudo” para MMA) já marcou este novo 
período. E foi justamente isso que eu vi no Combate: ambos 
o vale-tudo e o MMA.28 

 

O panorama, contudo, vem mudando. A criação do Área de Luta, por exemplo, 

sinalizou uma nova abordagem do MMA na programação do SporTV. Outro fator foi 

ainda mais simbólico: a compra dos direitos exclusivos de exibição do UFC Rio pela 

RedeTV!, simbolizando o primeiro evento do UFC transmitido ao vivo na íntegra por 

uma emissora brasileira. A compra, impulsionada pela explosão de mídia gerada pela 

“luta do século” entre os brasileiros Vítor Belfort e Anderson Silva, simboliza uma nova 

fase para o Mixed Martial Arts no Brasil. Analisaremos a implicação destes fatos no 

último capítulo. 

 

2.6 - UFC Rio na televisão aberta: novos rumos? 

 
A luta entre Anderson Silva e Vítor Belfort no UFC 126, que será explicada em 

maior profundidade no capítulo final, alavancou um interesse midiático inédito no 

Brasil. Com as notícias geradas nos principais portais e veículos esportivos do Brasil, o 

combate atiçou o interesse das emissoras no lucrativo negócio do MMA. No dia 1º de 

junho de 2011, o UOL anunciou a compra dos direitos exclusivos de transmissão da 

edição do UFC no Rio de Janeiro pela RedeTV!29, marcando a primeira transmissão na 

íntegra de um evento de MMA pela televisão aberta brasileira. Em um kit de mídia 

distribuído para a imprensa no café-da-manhã em que anunciou a compra dos direitos 

                                                            
28 Entrevista concedida à autora 
29 OHATA, Eduardo. Pela primeira vez, TV aberta mostra ao vivo evento do UFC. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/923832-pela-primeira-vez-tv-aberta-mostra-ao-vivo-evento-do-
ufc.shtml Acessada em: 01/06/2011   

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/923832-pela-primeira-vez-tv-aberta-mostra-ao-vivo-evento-do-ufc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/923832-pela-primeira-vez-tv-aberta-mostra-ao-vivo-evento-do-ufc.shtml
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do UFC, a RedeTV! esclareceu os motivos pelos quais se interessou pela compra: além 

da “busca de uma audiência significativa”, a repercussão da luta entre Anderson Silva e 

Vitor Belfort foi um fator determinante para a escolha. 

A luta entre Anderson Silva e Vitor Belfort ganhou 
repercussão mundial, projetando ainda mais o Brasil no 
cenário do UFC, que conta com 36 atletas brasileiros, alguns 
deles entre os melhores da categoria, como o próprio 
Anderson Silva e José Aldo. 30 

 

Além do evento em si, a emissora anunciou a intenção de realizar uma série de 

programas de “aquecimento”, iniciados um mês antes do UFC. Da mesma maneira, 

haverá uma série de programas “pós-evento”, recapitulando o que aconteceu e trazendo 

material exclusivo de bastidores, entrevistas e similares. Dentro de toda esta 

programação, a RedeTV! irá vender 113 inserções de mídia. Como o evento será exibido 

às 22h de um sábado, um horário pouco competitivo da televisão aberta, as chances de 

conversão da audiência são altas. Isto significa, para o Brasil, uma projeção midiática 

inédita em relação a qualquer evento de MMA realizado até hoje no mundo. 

É difícil realizar uma projeção palpável do impacto que a realização de um 

evento do UFC no Rio de Janeiro e sua transmissão na televisão aberta terão na inserção 

cultural do MMA no Brasil. Porém, o próprio interesse de aquisição deste evento já 

indica um momento de inédita prosperidade para o esporte. Alavancado em parte pela 

“luta do século”, em parte pela figura mitológica de Anderson Silva, e em parte pela 

inegável projeção dos atletas brasileiros no exterior, o Mixed Martial Arts se consolida 

cada vez mais entre as preferências esportivas nacionais.   
 

Uma grande vitória do MMA foi ter ido para o canal aberto. A 
RedeTV! fez uma grande aposta. Considerando a importância do 
evento, o primeiro no Rio, eu aposto que vai ser a maior audiência 
do canal. Para o próprio MMA, será um divisor de águas. Depois 
deste evento, todos vão voltar os olhos para o MMA, e todas as 
televisões vão entrar no jogo. A Globosat foi visionária antes, com 
a criação do Combate, mas, agora, para o esporte, é muito melhor 
que vá para todos os canais – principalmente um aberto.31 

 

 

 

 
                                                            
30 Trecho extraído de folheto da RedeTV! distribuído para a imprensa durante a coletiva de imprensa que 
anunciou a compra dos direitos exclusivos da transmissão do UFC Rio pela emissora 
31 Trecho da entrevista de Paula Sack para a autora 
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3. JORNALISMO ESPORTIVO  

  

Após esta análise sobre as particularidades do MMA em termos de divulgação e 

cobertura de imprensa, é necessário um esforço de contextualização, partindo de um 

breve levantamento do jornalismo esportivo no Brasil. Esta análise se torna 

especialmente relevante se levarmos em consideração que a dinâmica da cobertura 

esportiva no Brasil sempre foi intimamente ligada ao futebol, relegando outros esportes 

– inclusive o Mixed Martial Arts – a posições consideradas “secundárias” nos 

noticiários do gênero. Historicamente, os esportes que não são o futebol, a exemplo do 

vôlei, a natação e a ginástica artística, recebem atenção cíclica – em geral associada à 

existência de algum ícone brasileiro no momento.  

 Como veremos a seguir, a própria história do jornalismo esportivo remete à do 

futebol brasileiro. Foi com a popularização e massificação do futebol, no início do 

século XX, que o esporte começou a encontrar seu lugar nos jornais e a se consolidar 

como editoria. Nos anos 30, surgia o Jornal dos Sports, que deu início ao jornalismo 

esportivo impresso como é praticado até hoje.  Nos anos 70, surgia a revista Placar, que 

existe até hoje.  Desde então, o esporte ganhou destaque nas rádios e, posteriormente, na 

televisão – onde se estabeleceu e, a partir dos anos 90, passou a receber espaço 

exclusivo em canais inteiramente dedicados à cobertura esportiva.  

Contudo, como explica o autor Paulo Vinícius Coelho, os profissionais da área 

até hoje lidam tanto com o preconceito de colegas de outras editorias quanto com o 

“limbo” editorial de uma área muitas vezes desconfortável com a própria inserção no 

campo do entretenimento. Neste capítulo, iremos analisar o início do jornalismo 

esportivo no Brasil, com foco na televisão por assinatura – que julgamos se tratar do 

universo mais relevante para o objeto de estudo deste projeto de pesquisa.  

  

3.1 - A imprensa esportiva no Brasil 

 

 Os primeiros relatos do jornalismo esportivo na mídia brasileira remetem a 

1856, quando o jornal O Atleta foi publicado. Embora seja relatado como a primeira 

experiência brasileira no jornalismo esportivo, o jornal não falava especificamente de 

esportes, e sim do preparo físico e lazer. O esporte, contudo, era considerado um 

assunto “menor”, e a editoria tinha pouco prestígio dentro da própria imprensa. O 

noticiário esportivo começou a tomar as páginas da imprensa brasileira com mais força 
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no início da década de 1910. Uma referência é o jornal Fanfulla, de São Paulo, voltado 

para as elites e imigrantes italianos. Paulo Vinícius Coelho identifica o periódico como 

“até hoje a grande fonte de consulta dos arquivos do Palmeiras sobre as primeiras 

décadas do futebol brasileiro” (COELHO, 2008, p. 8).  

Foi no Rio de Janeiro, contudo, que os jornais passaram a dedicar mais espaço 

ao esporte – mais especificamente, ao futebol. Com a popularização do futebol, 

impulsionada pela maior participação da numerosa população negra no esporte, crescia 

também o espaço do jornalismo esportivo. Nos anos 30, surgia no Rio de Janeiro o 

Jornal dos Sports, primeiro diário dedicado exclusivamente a esportes do país. De 

acordo com o jornalista Mauro Beting, a compra do Jornal dos Sports por Mario Filho 

em 1936 foi o momento nevrálgico da imprensa dedicada aos esportes, impulsionando o 

início da popularização da cobertura esportiva.  

 
O jornalista de futebol é multimídia antes de se inventar o 
termo. Inovou, a partir de Mario Filho e o seu Jornal dos 
Sports (comprado em 1936), no Rio, a linguagem e a 
cobertura futebolística dos anos de 1930. O texto parnasiano 
e pedante dos sportmen da origem elitista do football no 
início foi perdendo terreno para a linguagem de botequim das 
arquibancadas apinhadas da patuléia, antes segregada e 
desgraçada; A popularização do jogo encheu o futebol de 
pobres. Antes disso, o futebol era qualquer nota na imprensa 
– literalmente.(BETING, 2005, p. 19) 

 

O crescimento da editoria esportiva foi um processo tortuoso. Um dos maiores 

obstáculos enfrentados para a consolidação dos diários esportivos foi o preconceito 

relacionado à cobertura de esportes como o futebol, associado a uma cultura 

essencialmente popularesca. Coelho explica esta questão: 

 
Durante todo o século passado, dirigir redação esportiva 
queria dizer tourear a realidade. Lutar contra o preconceito de 
que só os de menor poder aquisitivo poderiam tornar-se 
leitores desse tipo de diário. O preconceito não era 
infundado, o que tornava a luta mais inglória. De fato, menor 
poder aquisitivo significava também menor poder cultural e 
consequentemente ler não constava de nenhuma lista de 
prioridades. (COELHO, 2004, p. 9) 
 

 Durante os anos seguintes, revistas e jornais foram surgindo e desaparecendo 

sem muita vida útil. No final da década de 1950, surgiu a Revista do Esporte, que, 

embora tenha presenciado fases áureas do futebol nacional, não sobreviveu. Mesmo 

destino teve o diário esportivo O Jornal, do jornalista paulistano Roberto Petri. Os 
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grandes cadernos de esporte só começaram a se instalar nos jornais no final da década 

de 1960. Já as revistas esportivas periódicas só surgiram nos anos 70.  

Os anos 70 foram emblemáticos para o jornalismo esportivo. Foi nesta década 

que o esporte começou a se consolidar nos grandes jornais, que começavam a ganhar 

cadernos esportivos regulares. As próprias configurações políticas do país, que 

começava a passar pelos períodos mais rígidos da ditadura militar, conspiravam para 

este crescimento. Com o intuito de unificar o povo sob a égide do nacionalismo, o 

governo utilizava as conquistas brasileiras no desporto para estimular o otimismo. 

 

A década de 70 foi uma época em que o Brasil se viu 
mergulhado na ditadura militar. O objetivo era desviar o foco 
do povo, que sofria e ia às ruas protestas. Por isso, foi dada 
grande ênfase ao futebol, até porque era uma forma de 
exacerbação do nacionalismo, muito usado nas campanhas 
militares. As vitórias da seleção brasileira no futebol eram 
uma forma de enaltecer a pátria. Não é à toa que, quando o 
Brasil conquistou o tricampeonato no México, em 1970, o 
país assistiu a uma das maiores campanhas publicitárias de 
massa de sua história (REIS, 2010, p. 9) 

 

Foi nos anos 70 que surgiu a revista Placar, da Editora Abril, ainda considerado 

uma referência no jornalismo esportivo – embora, após muitos altos e baixos, não esteja 

mais em seu auge. Inicialmente semanal, hoje em dia a publicação chega às bancas 

mensalmente. Em 2007, surgiu o Lance!, atualmente a publicação mais popular com 

foco em futebol. Em outubro de 2009, o jornal O Dia lançou o Campeão, um jornal 

esportivo pensado para fazer frente ao Lance!, buscando atrair a um público com menor 

poder aquisitivo. 

 A prioridade da imprensa esportiva brasileira sempre foi o futebol – quadro que 

permanece até hoje. Como aponta Coelho, em geral as editorias dividem-se entre 

futebol e os outros esportes, geralmente referidos como “amadores”, com a ocasional 

atenção ao automobilismo e ao tênis. O espaço concedido às outras modalidades, 

contudo, geralmente está sujeito ao período de glória vivido pelo esporte. O 

automobilismo, por exemplo, viveu seu auge durante a glória de Ayrton Senna, e o tênis 

teve destaque no período em que Gustavo Kuerten, o “Guga”, estava entre a elite 

mundial do esporte. A dificuldade de se formar jornalistas especializados em outras 

modalidades é evidenciada por Coelho: 

O problema é que o mercado só permite a criação de 
jornalistas de futebol, de automobilismo, por vezes de tênis. 
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O que vale dizer que não há jornalistas de basquete, de vôlei, 
de atletismo, de judô, etc. O que explica o aparecimento de 
atletas como comentaristas sempre que é preciso aprofundar-
se em grande competição. O mercado não contempla quem 
quer aventurar-se nessas áreas específicas. Esse aventureiro 
poderá ter muito sucesso. Mas vai ter que brigar muito mais 
por isso (COELHO, 2008, p. 37) 

 

Desde o início, o jornalismo esportivo recebeu um tratamento diferente das 

outras editorias, seja por preconceito ou pela particularidade de seu formato – no qual as 

linhas entre objetividade e emoção muitas vezes se intercalam. As exigências da 

profissão, levando-se em consideração o público-alvo e as particularidades dos esportes, 

essencialmente ligados à emoção do leitor ou espectador, são bastante específicas: é 

necessário um complicado equilíbrio entre emoção e razão. Ronaldo Helal e Antônio 

Jorge Soares comentam sobre esta tradição do jornalismo esportivo: 

 
Essa é uma tradição que remonta ao tempo de Mário Filho 
quando dizia aos seus jornalistas que a notícia esportiva 
deveria vir carregada de emoção e ser “quente”: era como se 
o jornalismo investigativo, a denúncia, não coubessem nas 
páginas esportivas (Soares, 1998). Assim, o jornalismo 
esportivo parece se ressentir, pela própria estrutura do 
esporte, da necessidade de transmitir notícias e informações 
sem que se apague a chama da emoção e excitação que o 
esporte provoca. (HELAL & SOARES, 2003, p. 5)32 

 

Essa “crise de identidade” do jornalismo esportivo afeta principalmente aos 

profissionais da área, que devem abrir mão de seus times ou preferências pessoais em 

prol do ideal da imparcialidade jornalística. Ao mesmo tempo, trabalham com um tema 

ao qual a maioria da população tem acesso e, consequentemente, também tem opiniões. 

O jornalista esportivo não lida com um mero leitor ou espectador, e sim um torcedor, 

ditando uma dinâmica bastante específica entre o jornalista e seu público alvo. Mauro 

Beting fala sobre esta relação delicada: 

 

O dever básico do jornalista é tentar ser imparcial e isento na 
mais parcial, subjetiva e passional área da imprensa. O 
cliente do nosso trabalho não é um mero leitor de economia, 
um telespectador de assuntos políticos, um ouvinte de rock ‘n 
roll. É um “torcedor”. Um sujeito passional, que só quer a 
razão quando ela veste as mesmas cores do time dele. Tentar 

                                                            
32 Artigo apresentado em Recife, na XII Reunião Anual da Associação de Pós-Graduação em 
Comunicação – Compós. Disponível em: http://www.compos.org.br/data/biblioteca_947.pdf. Acessado 
em: 18/05/2011 
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agradar gregos e troianos é impossível. Tentar ser justo, 
equilibrado e respeitado é como treianr o time da Samoa 
Ocidental para ganhar uma Copa do Mundo. BETING, 
2005, p. 30)  

 

3.2 - Os canais de esportes 

  
 Anteriormente relegadas às rádios, as transmissões esportivas só começaram 

efetivamente na televisão em 1950, menos de um mês após a chegada da primeira 

televisão ao Brasil. No dia 3 de outubro de 1950, a Tupi transmitiu a partida entre 

Palmeiras e São Paulo, realizada no Pacaembu, para a capital paulista. As chamadas 

“mesas-redondas”, contudo, só foram introduzidas na década de 60, mais precisamente 

em 1963, quando Luiz Mendes, um ícone do jornalismo esportivo, sugeriu a criação de 

um programa similar ao de debates políticos. Nascia, na TV Rio, a Grande Revista 

Esportiva. O programa mudou de nome em 1966, tornando-se o Super Resenha 

Esportiva, e trazia em sua mesa nomes como armando Nogueira, Nelson Rodrigues e 

João Saldanha.  

 Com a década de 70, as transmissões em cores chegaram à televisão. A Copa do 

Mundo de 70, no México, foi transmitida desta maneira para os poucos televisores 

coloridos do país, simbolizando uma nova era para o jornalismo esportivo. Na realidade, 

a própria relação cultural do povo brasileiro com o esporte ganhava novas cores. Não só 

os jornais começavam a abrir espaço para o esporte, como o esporte ganhava seus 

próprios programas. O Esporte Espetacular foi introduzido à grade da TV Globo em 

1973 e, cinco anos depois, chegava o Globo Esporte.  

 
No final dos anos 80, quando a Globo não julgava 
indispensável transmitir futebol, as TVs Record e 
Bandeirantes brigavam pela liderança na audiência do 
espporte. A Bandeirantes até se intitulou o canal do Esporte e 
transmitiu jogos com exclusividade em Campeonatos 
Brasileiros de 1986 a 1983. Não todos, mas vários jogos – e 
alguns torneios – nem tiveram acompanhamento da TV 
Globo. Mesmo assim, no dia seguinte, o Globo Esporte 
apresentava os melhores momentos, os lances geniais, o que 
havia de bom ou ruim. Em suma, fazia jornalismo. 
(COELHO, 2004, p.64)  
 

Com os anos 90, a Globo passou priorizar as transmissões esportivas. Com a 

chegada da televisão por assinatura, o esporte extrapolou os espaços em grades de 

programação e começou a ganhar canais com dedicação exclusiva. A história destes 
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canais esportivos começou de maneira quase simultânea à inauguração da própria 

televisão por assinatura no Brasil. O Top Sports, primeiro canal dedicado 

exclusivamente aos esportes no país, foi inaugurado no dia 11 de novembro de 1991. 

Foi também em 1991 que a televisão “fechada” começou suas atividades em território 

nacional. Em 1994, o Top Sports mudou seu nome para SporTV. Já seu maior 

concorrente, a ESPN, foi fundado em 1993, então sob o nome de TVA Esportes.  

Em 2003, a Globosat lançou o canal SporTV 2, inicialmente dedicado apenas a 

transmitir reprises da programação do SporTV. Em 2005, contudo, o SporTV 2 passou a 

ter sua própria programação e, em 2007, juntou-se aos grupo o SporTV HD (versão em 

alta definição do canal SporTV). Em 2006, a ESPN Brasil começou a fazer sua própria 

programação – produzindo conteúdo, inclusive, para a própria ESPN. Paulo Vinicius 

Coelho recorda o início da corrida da televisão a cabo pelo domínio do conteúdo 

esportivo: 

Na concorrência o Grupo Globo saiu claramente na frente por 
um único detalhe: know-how. Cada funcionário do grupo 
tinha no currículo a experiência global que datava de 1965. 
Tudo documentado, com a nova programação 
cuidadosamente detalhada. A TVA começou fazendo uma 
opção tecnológica errada. E enquanto a Globosat cabeava os 
grande centros, para permitir maior alcance com mais 
qualidade, a TVA tentava conseguir adesões por assinatura, 
com miniantenas parabólicas. (COELHO, 2004: 69) 
 
 

 Além da ESPN e do SporTV, outro canal com importância histórica na 

televisão a cabo brasileira foi o PSN, que entrou no ar em fevereiro de 2000. Fruto de 

uma parceria entre a Traffic33 com o fundo de investimentos norte-americano Hicks, 

Muse, Tate e Furst, o canal foi, segundo Coelho, “o maior fiasco da história curta da 

televisão por assinatura no Brasil” (COELHO, 2008: 72). O autor aponta que os 

sucessos e fracassos de todos esses canais estiveram ligados diretamente a conquistas 

relacionadas aos direitos de transmissão de jogos de futebol. No artigo "A programação 

dos canais de esporte: SporTV e ESPN", Eduardo Schmalter disseca o pensamento de 

Paulo Vinicius Coelho, explicando como a dinâmica dos principais canais esportivos do 

país foram ditadas pelos direitos do futebol.   

Na opinião de Paulo Vinicius Coelho, o fato que determinou 
de vez a trajetória dos canais foram os contratos para 
transmissão dos principais torneios de futebol. Em 1994, a 

                                                            
33 Agência de marketing esportivo 
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TVA Esportes assinou um contrato para a exibição das 
competições junto ao Clube dos Treze, entidade que reúne os 
principais clubes do país. A Globosat no mesmo período 
assinou contrato com a Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), entidade responsável pela organização do 
campeonato. O imbróglio jurídico decorrente dos dois 
contratos tomou conta dos bastidores no início das 
transmissões em televisão fechada. Durante o ano de 1994 a 
TVA Esportes transmitiu os jogos do campeonato brasileiro. 
Em 1995, já como ESPN Brasil, por conta de um acordo a 
emissora só transmitiria os jogos menos os importantes. As 
principais partidas seriam transmitidas pelo SporTV. No ano 
seguinte, a ESPN Brasil perderia totalmente os direitos de 
transmissão do campeonato brasileiro, e ficaria somente com 
os campeonatos estaduais de futebol, os quais deixaria de 
transmitir anos depois. A empresa viu como solução investir 
mais em jornalismo e no futebol internacional, o que seria 
posto em prática ao longo dos anos seguintes. 
(SCHMALTER, 2010, p. 13) 

 

 A partir da análise do histórico do jornalismo esportivo no país e sua atual 

configuração, é seguro dizer que o futebol é historicamente o carro-chefe desta editoria 

– seja nos veículos impressos, no rádio ou na televisão. Contudo, não se pode negar a 

importância de outros esportes, mesmo os “amadores”, nas grades televisivas. Este 

fenômeno se intensifica em “entressafras” de grandes campeonatos de futebol, como 

intervalo entre os campeonatos regionais e o início do campeonato brasileiro. Da mesma 

maneira, o surgimento de talentos brasileiros promissores em determinados esportes 

pode gerar, mesmo que momentaneamente, uma alteração do foco das editorias; foram 

os casos de Daiane dos Santos na ginástica artística, César Cielo na natação, Gustavo 

Kuerten no tênis ou a seleção vitoriosa de vôlei masculino comandada por Bernardinho. 

Esta particularidade se mostrará relevante no capítulo final deste projeto, quando será 

analisada a figura do lutador Anderson Silva. 

No quesito variedade de cobertura, o canal SporTV leva vantagem sobre os 

concorrentes da ESPN – as competições de vôlei e basquete, por exemplo, têm mais 

destaque no primeiro. Da mesma maneira, o canal ESPN não dá espaço para o Mixed 

Martial Arts em sua grade de programação. Sem direitos de transmissão de diversos 

campeonatos “amadores”, a ESPN aposta na cobertura de futebol internacional e na 

qualidade do conteúdo jornalístico em si, apresentando noticiários aprofundados e 

programas de debates e mesas-redondas. Por não ter nenhuma relação com o grupo 
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Globosat, envolvido em diversos campos do jornalismo nacional, a ESPN tende a 

adotar uma postura mais crítica que a concorrente. 

 Considerando-se que a ESPN sequer cobre o Mixed Martial Arts em sua grade 

de programação, não nos aprofundamos em análises sobre o canal neste projeto de 

pesquisa.  O SporTV é, de fato, o maior canal esportivo brasileiro da televisão por 

assinatura que efetivamente produz conteúdo sobre o esporte analisado.  Outro fato 

relevante é que, de acordo com um relatório publicado em 200934, o SporTV só perde 

em audiência para o canal infantil Discovery Kids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 Disponível no relatório anual de metas do SporTV de dezembro de 2009 
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4. ESPORTE-ESPETÁCULO E O MITO NO MMA 

  

O espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, 
indiscutível e inacessível. Sua única mensagem é “o que 
aparece é bom, o que é bom aparece”. A atitude que ele exige 
por princípio é aquela aceitação passiva que, na verdade, ele 
já obteve na medida em que aparece sem réplica, pelo seu 
monopólio da aparência. (DEBORD, 1967, p. 3) 
 

Para o escritor francês Guy Debord, vivemos na sociedade do espetáculo. O real, 

defende Debord, deu lugar ao espetacular, ao teatral. “No mundo do realmente 

invertido, o verdadeiro é um momento do falso” (DEBORD, 1967, p. 16). As análises 

do pensador francês parecem ainda mais notáveis atualmente, em um contexto no qual 

imprensa e público assumiram um status de interatividade inédito. Em um processo 

catalisado pela criação da televisão – e ainda mais aparente na era da internet - público e 

mídia se tornaram espelhos um do outro, criando uma relação de cumplicidade 

indissociável e propagando, num ciclo vicioso, o espetáculo. 

 

O procedimento da mídia acabou nos conduzindo a um 
círculo vicioso onde, fechada sobre si mesma, a imprensa se 
priva da produção criativa e crítica — salvo honrosas 
exceções. O público é submetido ao quadro existente e aceita 
sua função de espectador. Ao agir desta maneira, acaba por 
legitimar esse jornalismo. Como não aponta alternativas, 
induz os meios à contínua repetição do espetáculo da notícia 
(COLLARES, 2004, p. 18) 

 
 A mídia encontrou, nos eventos esportivos, um terreno fértil para este processo 

de teatralização da realidade. Transmissões de eventos esportivos são, em essência, 

verdadeiros “shows” do esporte. A significação do esporte em si, muitas vezes, dá lugar 

à lógica mercantil de transmissão e comercialização do evento como produto. Esta 

análise do processo de espetacularização da imprensa se mostra particularmente 

relevante quando abordamos um esporte como o MMA, nascido e desenvolvido para 

atender a demandas midiáticas e televisivas.  

 A análise de Barthes sobre o mito, neste sentido, é essencial para este estudo. 

Em “Mitologias”, Barthes aborda especificamente o universo esportivo, realizando uma 

relevante reflexão sobre o “catch” (conhecido no Brasil como luta-livre), considerado 

por muitos um precursor teatralizado do MMA.  Explicitando o caráter lúdico destas 

competições de luta-livre – coreografadas e com resultados pré-determinados – e 

comparando-as a esportes de combate como o boxe e o judô, Barthes estava, mesmo que 
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acidentalmente, analisando a própria particularidade do MMA. Afinal, o que seria o 

objeto de estudo deste trabalho se não uma interseção entre a arte marcial, o esporte e o 

show televisivo?    

 Neste capítulo, iremos analisar até que ponto o Ultimate Fighting Championship 

se insere neste contexto. A partir disto, vamos estudar em que medida este cenário do 

espetacular e do grotesco influencia o nascimento de heróis e mitos, partindo de uma 

análise particular sobre Anderson Silva, o lutador que transcendeu os limites do 

“octógono” do UFC para se consolidar entre as celebridades do esporte nacional. 

 

 

4.1 - UFC: entre o esporte e o show 

 

A relação entre espetáculo e imprensa é tema recorrente de questionamentos de 

estudiosos contemporâneos, mas encontrou há mais de três décadas, em Guy Debord, 

um articulador particularmente eloquente. Debord explicou a relação de 

retroalimentação entre mídia e espetáculo, conceitos indissociáveis. De acordo com o 

autor francês, todos os acontecimentos são transformados em grandiosos, criando uma 

realidade constantemente “teatralizada”, uma inversão do real pelo espetáculo. “A 

realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a 

essência e a base da sociedade existente” (DEBORD, 1979, p. 15).   

Desta maneira, o espetáculo assume a função única de levar ao próprio 

espetáculo. A sociedade, por sua vez, aceita o espetáculo de maneira passiva. Debord 

cita a “vitrine televisiva” como um instrumento de alienação (DEBORD, 1979) do 

espectador, que, uma vez que o espetáculo está por toda parte, não se sente mais 

pertencente a lugar algum. 

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado 
(o que resulta de sua própria atividade inconsciente (se 
expressa assim: quanto mais ele contempla, menos vive; 
quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominanets da 
necessidade, menos compreende sua própria existência e seu 
próprio desejo. (DEBORD, 1979, p. 24) 

 

Muniz Sodré e Raquel Paiva também abordam a relação entre público e 

espetáculo em O Império do Grotesco, levantando um questionamento acerca do 

verdadeiro papel do espectador nesta relação. Segundo os autores, o espectador é 

“cúmplice” do conteúdo “grotesco” da televisão, uma vez que estimula este tipo de 
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produção televisiva. Gabriel Collares, professor da UFRJ, compartilha desta visão, e 

acrescenta que o telespectador contribui para a propagação do espetáculo: 

 
O procedimento da mídia acabou nos conduzindo a um 
círculo vicioso onde fechada sobre si mesma, a imprensa se 
priva da produção criativa e crítica – salvo honrosas 
exceções. O público é submetido ao quadro existente e aceita 
sua função de espectador. Ao agir desta maneira, acaba por 
legitimar esse jornalismo. Como não aponta alternativas, 
induz os meios à contínua repetição do espetáculo da notícia 
(COLLARES, 2004, p. 34)  

 
A imprensa esportiva não escapa desta inserção no espetáculo – pelo contrário, a 

transmissão de eventos esportivos, por exemplo, torna-se particularmente emblemática 

deste esforço de “teatralização”. Elizara Carolina Marin, no artigo O espetáculo 

esportivo no contexto da mundialização do entretenimento midiático, descreve a relação 

do modo capitalista de produção com o entretenimento televisivo, colocando o esporte 

explicitamente como mais um ramo da indústria do entretenimento.  

 
A espetacularização do esporte, assim como dos outros 
campos sociais (política, religião, educação), converteu-o em 
ramo da indústria do entretenimento, cujo objetivo é a 
maximização do lucro pela conquista das audiências. Cabe 
destacar que, dado o caráter lúdico atrelado às competições 
esportivas, elas passaram rapidamente a espetáculo. 
(MARIN, 2008, p. 86) 
  

A televisão é um dos principais e mais lucrativos meios de entretenimento do 

sistema capitalista. Esta afirmação leva em consideração a penetração da televisão na 

população – particularmente no Brasil – e, por consequência, o retorno comercial 

advindo majoritariamente de propagandas e spots comerciais vendidos com base nos 

índices de audiência. Neste sentido, pode-se considerar o esporte um “produto” rentável, 

uma vez que atrai a “unidade monetária” básica da TV: a audiência. 

 
Altas somas de dinheiro são envolvidas para adquirir os 
direitos de transmissão dos jogos. (...) Correspondendo com a 
rentabilidade econômica e simbólica, os espetáculos 
esportivos, mais especificamente a transmissão de jogos de 
futebol, são os programas televisivos de maior audiência. 
(MARIN, 2008, p. 86) 
 

Tendo isto em vista, não é equivocado definir os eventos esportivos como 

produtos de entretenimento. Atualmente, os eventos esportivos já são pensados de 

maneira a acomodar a televisão, desde sua organização física – que sempre leva em 
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consideração as acomodações de câmeras, microfones e estruturas de mídia em geral – à 

organização de seu horário, geralmente pensada de modo a melhor atender às 

necessidades dos telespectadores. Torneios, competições e até jogos corriqueiros de 

futebol são pensados de maneira a atender aos requisitos da televisão, tornando-se, antes 

de eventos esportivos, produtos mercantis.  

 

As relações são baseadas em uma lógica mercantil, onde o 
consumo do espetáculo é a principal mercadoria. As 
inovações tecnológicas é que possibilitaram a velocidade 
fáustica da informação e da comunicação. As instituições 
esportivas estão altamente racionalizadas, enfim, o esporte-
espetáculo aparente ser uma vertente para ser pensada a partir 
da modernidade.  (HIRATA & PILATTI, 2007, p.1) 
 
 

Esta reflexão se torna particularmente adequada quando se fala de um esporte 

como o MMA, que foi pensado e desenvolvido de maneira a atrair público. Diferente de 

algumas outras modalidades de luta, como a capoeira, que surgiu como forma de 

resistência, o MMA nasceu de uma necessidade de exposição. A princípio, os irmãos 

Gracie queriam que o mundo assistisse à superioridade de sua arte. As competições 

iniciais, realizadas em estádios e ginásios, são prova desta necessidade de exibição 

pública. A ideia era, desde o início, alardear, tornar público, anunciar. 

Esta espetacularização foi levada a um novo nível após o surgimento do UFC, 

criado e desenvolvido de maneira a atender às demandas televisivas. Atualmente um 

negócio bilionário, o UFC é distribuído em 20 idiomas e 145 países, atingindo níveis de 

audiência altíssimos. Além do estabelecimento de regras e da consolidação do MMA, 

no entanto, o fator marketing foi essencial para a explosão do evento em escala mundial. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o UFC se aproveitou de diversos elementos do boxe – 

como “entradas triunfais” e anúncios dramáticos das lutas para se consolidar.   

Em busca da audiência, o Ultimate Fighting Championship investiu em um 

espetáculo visual visando a fornecer, além de um evento esportivo, uma experiência 

audiovisual para os espectadores. Os lutadores entram em seus combates com música, 

holofotes, trajes espalhafatosos e verdadeiras comitivas. Há toda a criação de um 

“clima” que culmina com o início da luta. Antes dos atletas de maior destaque entrarem, 

as luzes do local se apagam. Hofolotes se acendem, a música começa o atleta surge, 

glorioso, como uma aparição quase divina. Bruce Buffer, o “anunciador” oficial das 
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lutas, fornece uma identidade narrativa (similar à de Galvão Bueno nas transmissões 

esportivas da Globo) ao evento.  

Antes da transmissão televisiva, o UFC exibe uma vinheta própria, com uma 

abertura típica de um programa de televisão. Os horários dos eventos são pensados de 

forma a atender aos melhores horários para transmissão nos Estados Unidos. O vínculo 

do evento com a televisão é tão expressivo que a companhia criou um reality show para 

alavancar sua popularidade. Em vídeos gravados anteriormente às lutas, os atletas falam 

para as câmeras, criam “personagens”, provocam uns aos outros. Além disso, existe o 

programa Countdown, exibido nos dias anteriores aos eventos, que traz detalhes das 

vidas dos atletas, geralmente dramáticos, buscando aproximar o público dos 

competidores. 

Este equilíbrio delicado entre esporte e espetáculo é um tema complexo e 

controverso. Para alguns autores, os significados culturais e sociais dos esportes, nesse 

sentido, acabam sucumbindo perante a necessidade de se vender os eventos como 

espetáculos. Esta ideia de que a mídia vem alterando a integridade do esporte é 

defendida por David Rowe, professor da Universidade de Sydney:  

 

Se é aceito que os meios de comunicação de massa e o 
esporte não podem mais ser vistos como entidades 
socioculturais separadas, também pode ser sugerido que a 
mídia tem reformulado o esporte no âmbito de que eles têm 
inadvertidamente solapado sua integridade econômica, 
cultural e social. (ROWE apud SCHMALTER, 2010, p. 23) 

 

Eduardo Schmalter também discursa sobre esta questão da reestruturação do 

esporte buscando se moldar à televisão: 

Esta mercantilização do esporte fez com que diversas 
modalidades esportivas se modernizassem e até mesmo 
regras fossem alteradas para que elas se adequassem ao 
formato da televisão e pudessem ser vendidas como um 
espetáculo mais atraente. Quando se pensa o esporte neste 
novo contexto, muito do seu aspecto lúdico, e o que mais 
deveria ser pensado, como a satisfação e preservação física 
dos atletas, ou conforto dos espectadores, é deixado de lado. 
O esporte já é pensado e desenvolvido como um produto para 
a televisão. (SCHMALTER, 2010, p. 18) 

 

Dentro da organização, os próprios atletas recaem sobre diferentes visões em 

relação ao esporte. Enquanto lutadores como Wanderlei “Cachorro Louco” Silva 
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deixam claro que preferem “dar show”, criar cenas, fornecer nocautes espetaculares e 

agradar aos fãs, outros, como o americano Grey Maynard, fazem o que for necessário 

para garantir a vitória de maneira eficiente e limpa – mesmo que isso implique em um 

menor apelo visual para o público. É nesta fina linha entre esporte e espetáculo que se 

encontra o MMA. Devidamente sancionado, legitimado e cada vez mais profissional por 

um lado e espetacular, grandioso e essencialmente voltado ao lucro de outro. 

É importante definir que não é a intenção deste trabalho questionar a validade 

das estratégias de marketing do UFC – e tampouco questionar a legitimidade do MMA 

como esporte, taxando-o de “entretenimento” puro. O próprio UFC se coloca como um 

show  – e isso não necessariamente invalida os méritos atléticos do esporte representado 

pela organização. A questão aqui é apenas analisar o contexto de espetacularização 

midiática no qual o esporte está inserido. Afinal, é nesse contexto de transformação do 

trivial em grandioso, do cotidiano em filme, de exploração do grotesco, que se 

configuram as condições perfeitas para o nascimento de heróis e mitos do esporte. É o 

caso, como veremos a seguir, de Anderson Silva. 

 

4.2 O mito de Anderson Silva 

 

Antes de analisarmos a ascensão da popularidade de Anderson Silva e sua 

consolidação como herói esportivo, é essencial uma reflexão acerca da noção de mito de 

Roland Barthes, e particularmente da obra “Mitologias”.  De acordo com Barthes, o 

mito é, na realidade, uma fala, um sistema de comunicação. O mito, explica o autor, não 

se trata do objeto da mensagem, e sim do mecanismo pela qual essa mensagem é 

proferida. Partindo deste pressuposto de que “o mito é uma linguagem” (BARTHES, 

2003, p. 7), Barthes escreveu a obra “Mitologias”, baseando-se em “fatos da atualidade” 

para demonstrar culturalmente o mecanismo burguês de mitificação.  

Um dos casos analisados por Barthes é o “catch”, conhecido no Brasil como 

luta-livre. O catch se trata de um esporte “fictício”, no qual lutadores-personagens se 

enfrentam em combates “armados”, combinando golpes de luta com recursos teatrais. 

Barthes, desde o início, classifica o catch como espetáculo, e não esporte.   

 

Muita gente acha que o catch é um esporte ignóbil. O catch 
não é um esporte, é um espetáculo, e é tão ignóbil assistir a 
uma representação da Dor no catch, como ao sofrimento de 
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Arnolfo ou de Andrômaca. (...) Ao público, pouco importa 
em absoluto que o combate seja falseado ou não: e ele tem 
toda a razão. Entrega-se à primeira virtude do espetáculo: 
abolir qualquer móbil ou conseqüência; o que lhe interessa é 
o que se vê, e não o que crê. (BARTHES, 2003, p. 11) 

 
O “catch” e o MMA por vezes assumem características visuais similares e, 

muitas vezes, foram confundidos.  Por vezes, lutadores de espetáculos de luta-livre 

“migram” para o MMA – como foi o caso do norte-americano Brock Lesnar, que saiu 

da organização de luta-livre WWE para se tornar campeão dos pesos pesados do UFC. 

Contudo, embora o catch e o MMA tenham golpes similares (as chaves-de-braço, por 

exemplo), a diferença é clara: o “catch” é forjado, promovido por atores preocupados 

apenas em entreter; o MMA é um esporte, protagonizado por atletas que querem, acima 

de tudo, vencer.  Nesse sentido, ele assume características esportivas que Barthes 

explicita nos exemplos do judô e do boxe. 

 

Este público sabe distinguir perfeitamente o catch do boxe; 
sabe que o boxe é um esporte jansenista, baseado na 
demonstração de uma excelência; pode-se apostar no 
resultado de um combate de boxe: no catch, isso não teria 
sentido. O match de boxe é uma história que se constrói sob 
o olhar do espectador; no catch, pelo contrário, cada 
momento é inteligível, prescindindo do desenvolvimento. O 
espectador não se interessa pelo progresso de um destino, 
espera a imagem momentânea de certas paixões. O catch 
exige, portanto, uma leitura imediata de significados 
justapostos, sem que seja necessário ligá-los. (...) Diz-se que 
o judô contém uma parte secreta de simbolismo; mesmo na 
eficiência, trata-se de gestos contidos, precisos, mas curtos, 
desenhados corretamente, mas apenas traçados, sem volume. 
O catch pelo contrário propõe gestos excessivos, explorados 
até ao paroxismo de sua significação. (BARTHES, 2003, p. 
11, 12) 

 

 A análise de Barthes, mesmo que indiretamente, acaba por retratar exatamente o 

panorama do MMA: um “híbrido” espetáculo-esportivo em sua mais pura acepção.  O 

autor se arrisca a preconizar a ideia de um catch “correto”, capaz de retirar os excessos 

com ares de espetáculo e vesti-lo com uma roupagem verdadeiramente esportiva. 

“Levado ao extremo, o catch “correto” só poderia conduzir ao boxe ou ao judô, 

enquanto que o verdadeiro catch deve a orginalidade a todos os excessos que fazem dele 

um espetáculo e não um esporte.” (BARTHES, 2003, p. 18). Seria o MMA, então, esta 

versão do catch “correto”? Embora talvez apenas Barthes seja capaz de responder a esta 

pergunta com absoluta certeza, um “sim” parece bastante lógico. 
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Ainda falando sobre o “catch”, Barthes discorre sobre as particularidades do 

lutador, que cria um personagem de si mesmo, e do público, que se dispõe a assistir a 

um espetáculo de dor, derrota e justiça. Para o autor, esta dinâmica cria, nos lutadores-

atores, a dimensão (ainda que temporária) de deuses. 

   

No ringue, e no mais profundo da sua ignomínia voluntária, 
os lutadores são deuses, porque são durante alguns instantes a 
chave que abre a Natureza, o festo puro que separa o Bem do 
Mal e desvenda a figura de uma Justiça enfim inteligível 
(BARTHES, 2003, p. 20) 
 

Eis o questionamento-central para a análise de formação de ídolos esportivos no 

MMA. Os lutadores desta modalidade, como produtos de um “híbrido”, acabam 

assumindo essas particularidades, virando também, de certo modo, meio atletas, meio 

deuses. A própria vinheta de abertura do UFC mostra um gladiador se preparando para 

o combate, traçando um paralelo com os lutadores que, por sua vez, gravam vídeos 

“vendendo” a luta com trash-talking (prática de falar publicamente mal do adversário, 

muitas vezes de maneira exagerada, como forma de marketing). Contudo, sem o 

conforto da encenação e perante um adversário verdadeiramente beligerante, estes 

lutadores abandonam as “máscaras” ao entrarem em combate. A preocupação com o 

marketing dá lugar à preocupação com o desempenho pessoal. Para os atletas, os meses 

de treinamentos intensos e rigorosas dietas têm basicamente um objetivo: vencer - ainda 

que as estratégias para chegar a este resultado sejam diferentes. 

Mesmo os lutadores chamados de “showmen”, que gostam de “empolgar” a 

plateia, priorizam o bom desempenho físico no momento do combate. Um notório 

showman, epítome desta dinâmica específica, é Anderson Silva. Campeão dos pesos 

médios do UFC e considerado por vários rankings especializados o melhor lutador do 

mundo (e definido pelo presidente do UFC como “maior lutador da atualidade”), 

Anderson Silva é alvo de atenção em ambas sua vida profissional e pessoal. Embora 

seja inegavelmente vitorioso como lutador, sendo recordista em número de vitórias 

consecutivas (até maio de 2011, ele totalizava 12 triunfos em seguida) e em defesas de 

cinturão (oito, até maio de 2011), o lutador já foi muito criticado por sua postura 

arrogante e desrespeitosa em relação a outros atletas.   

Em um combate específico, realizado em Abu Dhabi, Anderson xingou e 

direcionou palavrões ao adversário e compatriota Demian  Maia em pleno combate, 

desencadeando uma reação severamente crítica por parte da mídia e dos fãs.  Os 
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desdobramentos deste evento podem ser vistos de duas maneiras: embora à primeira 

vista a atitude de Anderson possa ser tomada como exemplo de uma postura “teatral” 

em detrimento da atlética, por outro, o próprio fato do público ter vaiado significa que 

se espera, antes de tudo, seriedade dos lutadores. A relação do fã com o MMA surge, 

deste modo, mais como uma de torcedor-esportista do que como de espectador-ator.   

De qualquer modo, a atenção atraída pelo incidente serviu para colocar 

Anderson Silva em evidência em veículos de grande circulação no Brasil, como O 

Globo e o Jornal do Brasil. O aspecto quase lúdico da postura “vilanesca” de Anderson 

converteu o que seria uma notícia relevante apenas aos fãs do esporte a um “show” 

atraente para todos os espectadores. O conteúdo “humano”, a situação maniqueísta de 

mocinho x vilão, aumentou o poder de marketing do evento esportivo, atraindo, por 

consequência, atenção da mídia não-especializada e do público leigo.  

 

Imagem 1: Matéria em O Globo sobre a luta contra Demian Maia 

 

Fonte: www.oglobo.com.br 
 

A trajetória de Anderson Silva se tornou mais dramática no combate seguinte, 

quando enfrentou o norte-americano Chael Sonnen. Conhecido pelo hábito de falar mal 
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dos oponentes, Sonnen foi agressivo durante a promoção da luta, ofendendo a Anderson 

Silva e a outros lutadores brasileiros, como os consagrados irmãos Rodrigo 

“Minotauro” e Rogério “Minotouro” Nogueira35. Relativamente desconhecido, Sonnen 

era o grande perdedor nas bolsas de apostas para a luta, que valia o título da categoria 

dos pesos médios do UFC. Surpreendentemente, Anderson Silva foi totalmente 

dominado pelo adversário durante cinco rounds. No fim do embate, contudo, ele 

conseguiu “finalizar” Sonnen com um triângulo, protagonizando uma das “viradas” 

mais comentadas da história do esporte e consolidando seu status quase heróico frente à 

mídia e aos fãs. 

Logo Anderson Silva se tornou o atleta de MMA de maior destaque na mídia 

nacional, virando assunto recorrente em veículos não-especializados particularmente 

após o dia 2/5/2011, quando derrotou outro popular lutador brasileiro, Vítor Belfort36, 

em um combate anunciado pela mídia brasileira como “luta do século”37. Na ocasião, 

sites como Terra e UOL, além das versões online do jornal O Globo e da revista Veja, 

veicularam notícias relacionadas ao atleta e ao combate – que teve cobertura em tempo 

real pelo site do Globo (tratamento geralmente dispensado exclusivamente a eventos 

como partidas de futebol). A repórter Paula Sack, que esteve presente no UFC 126, 

relatou a diferença da cobertura de mídia em relação a outros eventos do UFC. 

 

Já fui a muitos bastidores de eventos e vi muitas salas de 
mídia, mas o que pude reparar (no UFC 126) foi a presença 
maciça da mídia brasileira. Tinha veículo que mal sabia o 
que estava fazendo lá, veículos não-especializados que 
sabiam a importância daquela luta. Independentemente do 
resultado, sabíamos que aquela luta ia dar o que falar.38 

 

 

 

 

                                                            
35 “Ele (Anderson Silva) tem uma faixa preta dos irmãos Nogueira, o que é como ganhar um brinquedo 
em seu McLanche Feliz, se você me perguntar. Um deles é um saco de pancadas e o outro é simplesmente 
irrelevante”, declarou Sonnen em uma sessão de perguntas e respostas com fãs no Canadá. Disponível em 
http://www.mmabay.co.uk/2010/06/12/chael-sonnen-trashes-anderson-silva-and-the-nogueira-brothers-at-
fan-q-a-session-in-vancouver/  
36 Além de ter sido o mais novo lutador do UFC a conseguir um título, Vítor Belfort também ficou 
famoso por participar do reality show “Casa dos Artistas” e se casar com Joana Prado, conhecida como 
“Feiticeira” no final da década de 1990 
37 O título foi utilizado pela revista Veja ao anunciar a luta na matéria “Falta pouco para a luta do século”, 
disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/falta-pouco-para-a-luta-do-seculo 
38 Entrevista concedida à autora 
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Imagem 2: Anderson Silva e Vítor Belfort em especial do O Globo online 

 

 
Fonte: www.oglobo.com.br 

 

Embora aborde especificamente ídolos do futebol, o artigo “Mídia e esporte: A 

construção de narrativas de idolatria no futebol brasileiro”, de Ronaldo Helal, é eficiente 

em explicar a construção da imagem de um atleta como Silva, que extrapolou os limites 

do MMA no imaginário nacional. Segundo o autor, as trajetórias de vida de ídolos 

esportivos em geral têm foco em características que o transformam em “heróis” – como 

superação de pobreza na infância, por exemplo –, ao contrário de estrelas da música ou 

de novelas. Deste modo, o ídolo esportivo – particularmente em um esporte de combate, 

que tem inerentemente uma característica de “luta” – surge como, mais que um mito, 

um herói para os fãs e espectadores. 

A explicação para este fato reside no aspecto agonístico, de 
luta, que permeia o universo do esporte. A competição é 
inerente ao próprio espetáculo. Ambos, ídolos do esporte e da 
música, se transformam em celebridades, porém, os 
primeiros são mais facilmente considerados “heróis”. Edgar 
Morin (1980) e Joseph Campbell (1995) chamam a atenção 
para a diferença entre celebridades e heróis. Enquanto os 
primeiros vivem para si, os heróis devem agir para “redimir a 
sociedade”. A saga clássica do herói fala de um ser que parte 
do mundo cotidiano e se aventura a enfrentar obstáculos 
considerados intransponíveis, os vence e retorna à casa, 
trazendo benefícios aos seus semelhantes (Campbell, 
1995:36). Esta característica do “ídolo-herói” acaba por 
transformar o universo do esporte em um terreno fértil para a 
produção de mitos e ritos relevantes para a comunidade. 
(HELAL, apud REIS, 2003, p. 46)  
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A projeção de Anderson Silva na mídia pode ser atribuída tanto a seus méritos 

esportivos quanto por sua personalidade e história de vida – coerente com a “saga 

clássica” do herói à qual Helal se refere. A origem pobre de Silva, por exemplo, o 

qualifica como alguém que precisou transpor adversidades em sua vida. Da mesma 

maneira, o fato de ter se casado com sua namorada de escola, quem teve cinco filhos, 

contribui para a construção de um personagem carismático, dedicado à família, 

essencialmente de bom caráter. Ao mesmo tempo, a relação turbulenta com a imprensa, 

particularmente desfavorável após o episódio com Demian Maia, gerou a polêmica 

necessária para consolidá-lo como uma figura pública. 

Ana Luiza Reis explica este contexto entre a criação de heróis do esporte e o 

aspecto emocional de suas vidas e conquistas atléticas: 

 

O esporte, sem dúvida, é um território fértil para o 
florescimento de mitos. As conquistas dos atletas, na maioria 
das vezes, são épicas, dignas de muito mértido, obtidas com 
garra, suor, o que deixa o espectador eufórico, vibrante. A 
exaltação destes atletas não é  à toa. Facilmente eles são 
colocados do alto de um pedestal, viram seres intocáveis e 
sobrenaturais. Os seus êxitos e conquistas despertam 
curiosidade nas pessoas. As trajetórias de vida são 
normalmente narradas de forma épica, como uma luta, com 
um alto teor dramático. (REIS, 2010, p. 38) 

 

A fama de Anderson Silva atingiu proporções ainda maiores após a realização 

do documentário Like Water (Como Água), 1 dirigido por Pablo Croce. Premiado no 

festival de Tribeca, o filme narra a preparação de Anderson Silva para sua 12ª vitória 

seguida no UFC (obtida no duelo polêmico contra Demian Maia). Em sua crítica da 

película para o site Cinema em Cena, o crítico de cinema Pablo Villaça destrincha a 

imagem de “durão” do lutador, colocando-o como um homem de “senso esportivo 

irretocável” e “um imenso caráter”: 

  
O filme já surpreende a partir do momento em que Anderson 
abre a boca pela primeira vez e escutamos a voz calma e 
ponderada de um homem que, devotado à família e aos amigos, 
permanece casado com a namorada da adolescência e sofre ao 
ser obrigado a permanecer longe dos filhos durante os vários 
meses exigidos por seu árduo treinamento. Demonstrando 
imenso respeito pelas artes marciais (sua humildade diante de 
Steven Seagal chega a ser divertida), Silva considera-se um 
discípulo de Bruce Lee, que, não por acaso, abre a projeção em 
uma entrevista que explica o título do projeto, sendo seguido 
por outras imagens de arquivo que, trazendo momentos das 
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lutas do protagonista, pinta rapidamente sua ascensão no 
Ultimate Fighting até chegar ao combate com Demian Maia, 
que gerou várias críticas pelo aparente descaso demonstrado 
pelo lutador. (VILLAÇA, 2011) 39 
 

 Esta imagem de Anderson Silva voltou a ser explorada na mídia. No dia 14 de 

fevereiro de 2011, o Fantástico exibiu uma entrevista com o atleta que foi considerada 

divisora de águas na exposição de atletas de MMA para a grande mídia. Em seguida, 

Silva participou do programa Esporte Fantástico, da rede Record. Na mídia impressa, já 

figurou nas capas dos cadernos de esportes dos jornais O Globo e Jornal do Brasil, 

além de ter aparecido em matérias dos jornais Extra e O Dia. Estas matérias, 

direcionadas a um público que desconhece as particularidades do MMA, tendem a 

manter o foco na personalidade e na biografia de Silva, focando-se nas dificuldades de 

sua vida e explorando suas idiossincrasias. Ele vira, antes de um atleta, um personagem 

midiático.  

As celebridades e os heróis do esporte estão inseridos nesse 
contexto. Cada vez mais, surgem novos programas, matérias 
especiais abordando o lado biográfico do atleta. Basta uma 
enrtevista exclusiva, para sabermos de toda s ausa trajetória 
no esporte, para entendermos como ele lida com a distância 
da família e até mesmo descobrir como é cada cômodo de 
sua enorme mansão. Programas e matérias deste tipo estão se 
tornando cada vez mais comuns. A audiência é grande 
quando a intimidade de alguém é invadida. A maioria das 
pessoas gosta de saber como vive o mito do esporte. (REIS, 
2010, p. 37) 

 

De maneira geral, tanto as matérias quanto o documentário realizado sobre a 

vida de Anderson se dedicam a desconstruir a imagem de “durão” de Anderson e 

mostrar o “insólito”: o lutador de “bom coração”. Esta manobra midiática pode ser vista 

por meio de dois ângulos. Se, por um lado, visa à captação da audiência por meio da 

exploração do grotesco, por outro é benéfica para o crescimento do MMA como 

modalidade esportiva, uma vez que incita a curiosidade sobre a modalidade no país.  

Em uma visão mais otimista, a criação da imagem quase heróica de Silva ajudou 

a desconstruir a imagem dos lutadores de vale-tudo como “brutamontes” e “pitboys”40, 

consolidando-os mais como atletas. Nos Estados Unidos, esta contribuição é 

                                                            
39 VILLAÇA, Pablo. Disponível em: 
http://www.cinemaemcena.com.br/Premiacao_Detalhe.aspx?id_premiacao=1747&id_premio=31 Acesso 
em: 24 de maio de 2011 
40 Termo utilizado para descrever garotos, muitas vezes associados a academias de jiu-jítsu e outras artes 
marciais, que se envolvem em brigas.  

http://www.cinemaemcena.com.br/Premiacao_Detalhe.aspx?id_premiacao=1747&id_premio=31
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comparável à de Randy Couture, atleta de MMA conhecido como “Capitão América”, 

um dos maiores portas-vozes do esporte. A eloquência, carisma e bom relacionamento 

com a mídia de Couture – que chegou a atuar em filmes de grande orçamento como Os 

Mercenários – ajudaram a popularizar o esporte, criando uma imagem mais favorável 

do atleta e auxiliando o próprio UFC, que capitalizou em cima da imagem do norte-

americano para alavancar sua receita. 

Além de auxiliar na desconstrução da imagem negativa do atleta, a exposição de 

Anderson Silva vem auxiliando a consolidar o termo MMA, em vez do antigo “vale-

tudo”. A diferença reside na significação associada aos termos no Brasil. Enquanto o 

primeiro tem uma conotação profissional, uma vez que se relaciona a uma prática 

esportiva legítima, o segundo ainda carrega uma carga pejorativa, associada a práticas 

violentas e amadoras no Brasil. Neste sentido, é impossível dissociar a consolidação do 

MMA como esporte legítimo e a consolidação do lutador como, por vezes, ídolo.  
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5. CONCLUSÃO 

 

A intenção final deste projeto é, mais do que explicar, semear as bases para 

análises mais profundas e pontuais sobre a cobertura midiática do esporte em ascensão – 

o MMA. O ineditismo do tema criou a necessidade inicial de uma abordagem 

essencialmente didática e explicativa, visando à apresentação do esporte, para apenas 

depois serem realizadas reflexões teóricas mais aprofundadas. Uma das principais metas 

deste projeto foi contextualizar um esporte relativamente novo, com as particularidades 

de ser combativo e visualmente espetacular, de modo a nos ajudar a compreender em 

que medida isto dita seu relacionamento com a imprensa.   

A opção por abordar brevemente vários tópicos foi consciente, decidida após a 

constatação da multiplicidade de temas que um assunto ainda tão pouco explorado 

proporciona. Ao mesmo tempo em que uma simples análise de caso pareceria 

superficial, uma incursão teórica por si só poderia não fornecer a devida visualização do 

panorama do MMA e de sua cobertura de mídia no Brasil. Deste modo, a opção foi 

passear por todos os tópicos, deixando uma base de análise.  

O surgimento de dificuldades durante o processo de pesquisa, como a falta de 

base bibliográfica, acabou por ditar a dinâmica do projeto. Como se aprofundar em 

análises factuais com propriedade sem uma base teórica confiável? A solução foi partir 

em busca de artigos e produções disponíveis na internet – sempre com o cuidado de 

analisar sua procedência e confiabilidade – e formar, a partir disso, uma “colcha de 

retalhos” sobre o assunto. Isto gerou, de maneira geral, análises mais sugestivas do que 

necessariamente conclusivas. 

Outro grande desafio foi a volatilidade do tema. O MMA é um esporte 

relativamente novo, e o período de 2010-2011 foi justamente um dos mais expressivos 

em termos de avanços no Brasil. A explosão de Anderson Silva, a chegada de um UFC 

ao País e a “compra” do evento por um canal de televisão aberta modificaram a 

configuração do esporte, gerando, consequentemente, uma reformulação no enfoque do 

projeto. É importante lembrar que ele estava sendo desenvolvido desde o início de 2010 

e, portanto, precisou ser revisto em pouco tempo. Foi necessário, principalmente, 

contestar sua questão inicial (a de magnitude do esporte x divulgação na imprensa), o 

que se mostrou particularmente desafiador. Isto não impediu, contudo, que conclusões 

fossem tomadas neste sentido. 
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A análise das programações de canais televisivos mostrou que, embora não 

tenha conquistado espaço em horários nobres, o MMA cresceu em termos de divulgação 

na imprensa, saindo do campo dos veículos especializados e assumindo posições de 

destaque em grandes portais esportivos e até programas de altíssima audiência (como o 

Fantástico, da Globo). Um estudo mais profundo do Sensei SporTV, programa da 

televisão a cabo pioneiro na divulgação do MMA, mostrou que a mídia mais 

especializada procura, em vez de “marketear”, “amenizar” a essência combativa do 

esporte, visando à desmistificação de sua imagem violenta e à construção do esporte 

como leal e formador de caráter. 

Neste sentido, é possível perceber que a cobertura midiática, ao menos no caso 

do Brasil, se contrapõe à própria estrutura dos eventos de MMA – mais especificamente 

os realizados pelo UFC desde a década de 90. Enquanto o Sensei SporTV procura dar 

um tom familiar e pacífico, que se reflete até na palheta de cores claras e neutras, o 

evento em si explora o lado mais rentável do esporte: o teatral. Neste sentido, mostrou-

se essencial a análise da sociedade do espetáculo e do processo de mercantilização do 

acontecimento jornalístico. Se transmissões esportivas em geral (como as de futebol) 

são pensadas de modo a atender a horários de televisão e às demandas do telespectador, 

eventos de MMA acabam por elevar esta tendência a um novo nível. Capitalizando em 

cima de rivalidades, de construção de “personagens”, e do visualmente espetacular, o 

UFC fez do MMA um esporte-espetáculo por excelência – particularidade coerente com 

um esporte nascido dentro do formato televisivo. A imprensa especializada assumiu, 

deste modo, a curiosa missão de “defender” o esporte da visão agressiva propagada 

pelos próprios eventos de MMA. A repórter Paula Sack sintetizou este pensamento em 

entrevista concedida para este projeto, declarando que “a missão (dos jornalistas 

especializados) sempre foi a de desvincular o esporte desta imagem de violência”.   

O trabalho da imprensa especializada, de certa forma, foi o de “desfazer” as 

impressões muitas vezes geradas pela própria mídia não-especializada. Justamente por 

estar comercializando seu “produto-notícia” para um público leigo, a grande mídia 

muitas vezes veiculou notícias de MMA pelo viés do espetáculo, mais “digerível” para 

o leitor médio. Um mecanismo que se mostrou particularmente eficiente foi a 

exploração da imagem do mito: no caso, Anderson Silva. Polêmico em suas lutas, 

vitorioso em sua carreira e um exemplar pai de família na vida real, Silva se encaixou 

perfeitamente no molde do herói esportivo “vendido” pela imprensa.  
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Esta exploração da imagem de Silva, contudo, acabou beneficiando o esporte e 

advogando a favor da “causa” da mídia especializada. Embora Anderson ainda divida 

opiniões – sendo considerado um lutador “arrogante” por grande parte do público que 

acompanha MMA –,  ele acabou se tornando “queridinho” em meio ao grande público 

brasileiro. Isto se mostrou evidente após a premiação do documentário “Like Water”, 

sobre a vida do lutador.  Este frissom midiático acabou por criar uma imagem positiva 

para o lutador de MMA – antes amplamente visto como “pitboy” – e acabou 

desvinculando o esporte da negativa imagem do “vale-tudo”. 

Após diversas idas, vindas e reformulações em seu processo, o trabalho buscou 

unir estudos de caso a uma análise teórica relevante à academia. Convenientemente, 

conceitos de espetáculo, mercantilização e formação de mitos esportivos acabaram se 

adequando perfeitamente ao tema: a cobertura de um esporte pensado, moldado e 

desenvolvido para preencher todos os pré-requisitos do espetáculo. Espera-se, por fim, 

que esta monografia seja capaz de construir bases para a compreensão de um fenômeno 

esportivo e midiático ainda timidamente explorado no Brasil - e praticamente inédito em 

termos acadêmicos. Que este projeto seja capaz de instigar a curiosidade e estimular 

estudos mais aprofundados sobre as questões propostas e tantas outras que porventura 

surgiram e tiveram que ser descartadas por um motivo ou por outro.  
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