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RESUMO 
 

Este trabalho interpreta uma tendência recente observada no jornalismo esportivo televisivo 

brasileiro, que é a utilização do humor na abordagem dos assuntos relacionados aos esportes. 

O estudo toma como base a análise do programa Jogando em Casa, da TV Esporte Interativo. 

Busca-se decifrar e compreender quais funções o uso do discurso humorístico pode 

desempenhar. Para atingir esse objetivo, faz-se também uma breve análise dos estudos 

históricos sobre o humor. Além disso, procura-se analisar como o discurso humorístico do 

programa Jogando em Casa é estruturado, tanto na forma (o que envolve elementos como a 

duração do programa e o número de blocos de assuntos), como no conteúdo (que envolve, por 

exemplo, os assuntos – pautas – debatidos no programa), passando-se pelas características 

básicas da linguagem da televisão. Por fim, este trabalho também mostra exemplos de outros 

programas esportivos televisivos que passaram a fazer uso do humor, comprovando a 

tendência de utilização do discurso humorístico neste gênero discursivo específico. 
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1. Introdução 

 

O jornalismo esportivo televisivo brasileiro passa por mudanças. Um indivíduo que 

ligar a televisão para assistir a um programa esportivo perceberá uma transformação na forma 

e no conteúdo destes programas se compará-los aos apresentados há menos de dez anos. A 

partir do final da primeira década do século XXI, o discurso humorístico passou a ser 

predominante neste gênero televisivo específico. Mas afinal, quais funções o uso do humor 

pode desempenhar? Como esse discurso humorístico nos programas televisivos esportivos é 

estruturado? 

 Interpretar a tendência do uso do humor nos programas esportivos veiculados na TV 

na atualidade é o principal objetivo deste estudo. Por se tratar de uma tendência recente, 

intensificada de 2007 em diante, como será mostrado no capítulo quatro deste ensaio com 

exemplos de programas televisivos, a falta de estudos acadêmicos sobre o tema aumenta a 

necessidade de detalhamento das funções e características do uso do humor nesse tipo de 

programa. 

 Para atingir esse objetivo, o estudo tem como ponto principal de análise a 

interpretação das características do programa Jogando em Casa, da TV Esporte Interativo. 

Adiante, no capítulo quatro, são fornecidas evidências em detalhes das razões que fazem do 

Jogando em Casa pioneiro na utilização do humor na abordagem de assuntos esportivos, e 

que, por esse motivo, o tornam o ponto principal neste estudo. Elas são, basicamente, duas 

razões. 

A primeira delas é de ordem histórica: o Jogando em Casa foi, como é detalhado no 

capítulo quatro, o primeiro de uma série de programas esportivos que adotou o humor – o que, 

em outras palavras, iniciou a tendência da utilização do discurso humorístico nos programas 

esportivos televisivos. Após a estreia do Jogando em Casa na TV Esporte Interativo, em 2007, 

a Rede Globo reformulou algumas de suas atrações esportivas principais, como o quadro 

“Gols do Fantástico”, do programa Fantástico, e o programa Globo Esporte, em sua edição 

para São Paulo.  

A segunda delas, que também é mostrada em detalhes no quarto capítulo deste 

trabalho, diz respeito à forma como o discurso humorístico do Jogando em Casa é estruturado. 

Isso envolve elementos tanto como a duração do programa, quanto os tipos de assuntos que 

são abordados, ou quais abordagens são dadas a determinados assuntos.  
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O quarto capítulo deste trabalho é responsável por destrinchar todo o programa 

Jogando em Casa. É neste capítulo que se interpreta e analisa todos esses elementos citados 

acima. São também descritos, em um segundo momento, os diversos quadros do programa, 

mostrando-se a periodicidade de exibição deles e quais os assuntos são abordados em cada 

um. 

Ainda no capítulo quatro, apresenta-se as características e elementos de outros 

programas televisivos, de outras emissoras, como o já citado Globo Esporte de São Paulo e o 

É Gol, do canal SporTV, que comprovam a adoção do discurso humorístico como tendência 

no jornalismo esportivo televisivo atual. 

Porém, interpretar essa tendência observada nos programas esportivos passa por 

verificar as funções que o uso do humor pode desempenhar. Regina Rossetti e Roberto Elísio 

dos Santos explicam, no capítulo dois deste trabalho, muitas dessas funções. Destacam-se, 

dentre outras, o uso do humor como forma de crítica ou como forma de prazer.  

Ainda no segundo capítulo deste trabalho, apresenta-se uma síntese dos estudos 

históricos sobre o humor feita por Santos (2012). Herom Vargas, também citado no segundo 

capítulo, faz um resumo destes estudos históricos sobre o humor, que são, contudo, mais 

detalhados na pesquisa de Santos mostrada no capítulo dois: 

 

A noção de humor já foi discutida em vários contextos e em muitos campos da 
ciência. A anatomia observou as estruturas musculares solicitadas pelo ato de rir e as 
conseqüências do riso sobre o indivíduo; a psicologia abordou as ressonâncias do 
humor nas personalidades; na psicanálise, Freud tem um clássico estudo sobre as 
relações entre o chiste e o inconsciente; a antropologia desenhou as situações culturais 
em que o cômico ganha sentidos simbólicos dentro da sociedade; a história observou 
os vários aspectos do humor ao longo do tempo e de como as sociedades o encararam; 
por fim, a comunicação abordou como manifestações ligadas ao riso e ao cômico 
apareceram na cultura midiática, nas linguagens, nas indústrias culturais ou nos meios 
de comunicação. (VARGAS in SANTOS & ROSSETTI; 2012, 204) 

 

No entanto, além dos estudos sobre o humor e o riso apresentados no capítulo dois 

deste trabalho, para que se possa fazer uma interpretação mais precisa da tendência de 

utilização do discurso humorístico nos programas esportivos televisivos, torna-se 

imprescindível conhecer e analisar as características do meio. Em outras palavras, deve-se 

estudar a linguagem da televisão. Para atingir esse objetivo, no capítulo três deste trabalho, 

utiliza-se principalmente as autoras Beatriz Becker e Elizabeth Bastos Duarte. 

Becker (2005), ao fazer a análise da linguagem do telejornalismo, opta por descrever 

as chamadas “estratégias enunciativas” da televisão. A pesquisadora descreve conceitos 

básicos importantes do discurso televisivo em geral, como a ideia da estruturação dos 
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programas em blocos de assuntos separados por intervalos comerciais. Becker também atenta 

para as características da comunicação não-verbal na televisão e descreve o chamado papel de 

mediador do apresentador. 

Já Duarte apresenta a ideia de “tom” dos programas televisivos. Essa ideia, esmiuçada 

no item 3.2 deste trabalho, torna-se base para a interpretação das características do Jogando 

em Casa analisadas no capítulo quatro. Afinal, pretende-se interpretar quais usos podem ser 

feitos com o discurso humorístico nos programas televisivos atuais. Ou, em outras palavras, e 

em mais acordo com a ideia apresentada por Duarte, pretende-se interpretar as implicações da 

adoção de um tom humorístico nos programas esportivos. Ao apresentar o conceito de “tom”, 

o item 3.2 deste trabalho, através dos estudos de Duarte, passa obrigatoriamente também pela 

distinção feita pela autora entre “tom”, gênero/subgênero e formato dos programas. 

Por fim, este trabalho sugere, na sua conclusão, que sejam feitas pesquisas sobre a 

recente utilização do discurso humorístico em programas da televisão brasileira não apenas 

relacionados aos esportes, mas, por exemplo, à política também. Além disso, a conclusão 

deste trabalho também sugere uma outra pesquisa sobre a percepção e a função do esporte na 

sociedade atual, através da forma como o discurso sobre ele se caracteriza – passando-se, 

assim, por uma análise histórica das funções sociais do esporte. 

Sobre a metodologia adotada neste estudo, destaca-se a farta análise de trechos de 

programas esportivos exibidos na televisão brasileira nos últimos dois anos (a contar-se a 

partir de 2011), sobretudo do programa Jogando em Casa – ao qual, por questões profissionais 

do autor, houve muita proximidade diária. Por conta do trabalho no dia-a-dia para a produção 

e coordenação desse programa, foi possível atingir o altíssimo número de edições usadas 

como base para análise (416), como é mostrado no capítulo quatro deste estudo.  

Cabe, também, destacar o enorme acervo histórico digital que a TV Esporte Interativo 

disponibiliza em sua página oficial no site “Youtube”, na internet, chamada de “VideosEI”. 

Podem ser conferidos diversos trechos de transmissões de competições esportivas, de 

programas e quadros exibidos. Até o fechamento deste trabalho1, havia 12.465 vídeos online 

na página. Essa foi uma relevante base para a pesquisa feita neste estudo, sobretudo nos 

trechos do Jogando em Casa analisados no capítulo quatro. 

Além da observação e interpretação dos trechos de programas esportivos televisivos, 

esse trabalho contou com pesquisa em artigos acadêmicos apresentados em congressos da 

área de comunicação e humor. Também foram usados como referência livros teóricos sobre o 

                                                             
1 Disponível em: www.youtube.com/videosei (último acesso em 12 de fevereiro de 2013, às 15h20) 
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humor e o riso e livros mais técnicos, voltados para a produção de telejornais, como o de 

Becker (2005).  

Finalmente, outra contribuição importantíssima na metodologia de pesquisa deste 

trabalho veio da coleta de informações através de entrevistas, presenciais ou por email, de 

profissionais da área televisiva, como o narrador André Henning, que foi também o primeiro 

apresentador do programa Jogando em Casa. Busca-se, assim, como pode ser observado em 

diversos trechos em todos os capítulos deste estudo, elucidar questões relativas às funções da 

utilização do discurso humorístico por meio de quem está diária e diretamente envolvido na 

produção destes programas esportivos com viés de humor. Pretende-se também, com essas 

entrevistas, apresentar questões mais técnicas da utilização deste tom humorístico nos 

programas, como mostra Carlos Eduardo Sá, editor-chefe do programa É Gol. Assim, 

procura-se ter mais precisão na interpretação dessa tendência que, mais uma vez torna-se 

importante ressaltar, é recente na televisão brasileira.  
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2. Estudos sobre o humor e o riso 

 

Este estudo tem como ponto principal a análise do programa Jogando em Casa, da TV 

Esporte Interativo. O Jogando em Casa é o principal programa de debates esportivos da 

emissora. Com veiculação ao vivo em horário nobre de segunda a sexta-feira, o programa 

caracteriza-se, à primeira vista - e que será aprofundada no estudo - por duas principais 

marcas: o humor e a informalidade.  

Como elemento de partida para este ensaio, pode-se apresentar um objetivo principal: 

interpretar o uso do humor no jornalismo esportivo televisivo, uma tendência recente. Aqui, 

dois pontos devem ser enunciados. O primeiro, a forma como o humor tornou-se um chamariz 

de público, catalisador de audiência para os programas televisivos esportivos. Para entender 

por que o humor agrega público e gera audiência para os programas, torna-se necessário 

compreender o que é o humor, como se dá esse discurso humorístico – não só na televisão, 

mas na sociedade em geral – e quais as funções que ele (o humor) pode desempenhar. O 

segundo ponto que serve de base para este ensaio é a ideia de que um programa televisivo 

específico, o Jogando em Casa, analisado individualmente, evidencia toda uma tendência – 

humorística – presente atualmente no telejornalismo esportivo no país, como pode ser 

observado também nos programas É Gol, do canal SporTV, no Globo Esporte de São Paulo, 

da Rede Globo, e no quadro “Gols do Fantástico”, do programa Fantástico, também da Rede 

Globo. 

 Mas, afinal, por que existe, na sociedade atual, essa tendência para o humor nos 

programas esportivos televisivos? Como a tendência é estruturada – quais recursos são 

utilizados para se fazer uma abordagem mais descontraída e informal dos assuntos? Para 

tentar elucidar essas questões, além deste estudo amparar-se nas teorias de diversos 

pensadores como Henri Bergson e Mikhail Bakhtin, dentre outros, torna-se preciso também 

analisar quais características do programa Jogando em Casa evidenciam a escolha pelo humor 

como linha editorial e, em última instância, como esta forma de abordagem humorística dos 

assuntos esportivos também pode ser verificada em outros programas de outras emissoras. 

Em um primeiro momento, antes de se abordar com mais profundidade o tema 

proposto, é importante pontuar algumas definições adotadas neste estudo. Aqui, cabe analisar 

especificamente o meio televisivo e, mais ainda, uma tendência recente na produção do 

programas esportivos, que é a utilização do humor. Portanto, apesar de merecer ser citada e 
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pontuada, não será abordada a antiga relação do esporte com o humor nos jornais impressos e 

no rádio.  

As antigas crônicas esportivas escritas, repletas de sátiras e de piadas, e as charges 

publicadas em diversos periódicos têm alto valor histórico. Mais do que isso, elas reforçam a 

relação de proximidade do jornalismo esportivo em geral com o gênero humorístico. Foi 

através da utilização de uma linguagem mais informal para os padrões de suas respectivas 

épocas e da maestria em preencher com a dose certa de humor suas crônicas e charges, que 

jornalistas como Mario Filho, Nelson Rodrigues e Otelo Caçador tornaram-se famosos ao 

longo do século XX e, consequentemente, referências para os cronistas esportivos da 

atualidade.  

Contudo, torna-se necessário esclarecer que não há uma continuidade histórica na 

forma como o humor era utilizado no jornalismo esportivo impresso desde a primeira metade 

do século XX e na recente tendência humorística verificada no jornalismo esportivo 

televisivo. A forma de expressão do humor, tanto pelos recursos (tecnológicos, característicos 

dos meios, etc.) utilizados, quanto pelo contexto histórico e social, é diferente da observada 

atualmente.  

Para que se analisasse mais corretamente essa relação histórica do jornalismo 

esportivo escrito e o humor, seria necessário um ensaio voltado especificamente para o tema.  

O resultado seria um estudo completamente diferente deste que se propõe. Aqui, ao analisar-

se o meio televisivo, busca-se a interpretação de uma tendência recente e sua provável 

aplicação futura, ainda que se reconheça, como já citado, uma histórica relação – sob outra 

lógica, frisa-se novamente – do esporte com o gênero humorístico. 

 

2.1. Historicidade e definição de humor 

 

Ao se iniciar a análise do humor no jornalismo esportivo televisivo atual através das 

características presentes no programa Jogando em Casa, é importante explorar, primeiro, os 

estudos desenvolvidos historicamente sobre o humor e o riso. Regina Rossetti (2012) começa 

a ajudar a responder ao questionamento de por que a tendência observada é humorística (e não 

outra qualquer, como uma volta a linguagem formal de tempos passados - como no período da 

Ditadura Militar no país, por exemplo) ao apresentar a seguinte definição do riso: 

 

O riso é um fenômeno social e humano. Como um fenômeno tipicamente humano, o 
riso e o humor manifestam-se na cultura. E como um fenômeno social, na 
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contemporaneidade de uma sociedade midiatizada, o riso e o humor manifestam-se na 
mídia. (ROSSETTI; 2012, 15) 

 

No entanto, torna-se necessário retornar às ideias de Aristóteles e Hipócrates, na 

Grécia Clássica, para que se compreenda com maior precisão como surgiram as teorias sobre 

o humor e o riso. Segundo Santos (2012), “desde a Antiguidade Clássica há uma preocupação 

em classificar, ordenar e hierarquizar a produção artística” (SANTOS; 2012, 18). Aristóteles, 

em seus estudos, associou a comédia à tragédia, sendo a primeira inferior à segunda: 

 

A Poética reconhece explicitamente como gêneros somente a tragédia, a epopeia e a 
comédia, ou seja, as espécies miméticas que implicam a transformação do caráter do 
modelo (homem comum) para melhor (tragédia e epopeia) ou para pior (comédia). 
(COSTA apud SANTOS; 2012, 19) 
 

 Santos ressalta que “o desprestígio do gênero e seu tardio reconhecimento se devem a 

essa visão de inferioridade da comédia em relação à tragédia (enquanto imitação da ação de 

homens superiores, que envolve a dor e a violência)” (SANTOS; 2012, 19). Essa distinção 

proposta por Aristóteles, contestada historicamente, será abordada adiante. É importante 

ressaltar primeiro que, também na Antiguidade Clássica, Hipócrates designou o significado 

original para a palavra “humor”, que foi se modificar para a forma de entendimento atual 

somente no século XVIII, como mostra Santos:  

 

No campo da medicina, quinhentos anos antes da Era Cristã, as causas das 
enfermidades eram atribuídas por Hipócrates [...] aos fluídos corporais, aos humores. 
[...] Ao longo do século XVIII, a palavra humor se distancia do significado original 
criado por Hipócrates e começa a ganhar status de arte, de efeito estético, associada a 
uma representação que leva ao riso. (IBIDEM; 20-23)   

 

Santos faz uma síntese das ideias históricas sobre o humor, através dos estudos de 

Arthur Berger: 

 

Em primeiro lugar, a postura aristotélica que concebe o humor como uma imitação de 
indivíduos com atitudes ridículas (e, portanto, inferiores às demais pessoas) – 
seguindo nessa mesma linha, Hobbes associa humor e poder. A segunda abordagem, 
nomeada por Berger como Teoria da Incongruência, assevera que “todo humor 
envolve de alguma forma a diferença entre o que alguém espera e o que consegue”. Já 
a Teoria Psicanalítica do humor desenvolvida por Freud parte da proposição de que 
“humor é essencialmente uma agressão mascarada (frequentemente de natureza 
sexual)” que produz gratificações desejadas. A Teoria Conceitual ou Semiótica, por 
sua vez, argumenta que o humor é mais bem compreendido quando relacionado à 
comunicação, pela análise da significação encontrada em um texto (evidenciada por 
oposições) e pela constatação das funções narrativas. (IBIDEM, 33-34) 
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Apesar de toda essa análise histórica do humor, ainda não se conseguiu definir, afinal, 

o que é o humor, questionamento feito anteriormente neste ensaio. A mesma pergunta é 

levantada por Santos na continuação de seu estudo. Para respondê-la, o pesquisador destaca a 

ligação do humor com as ações humanas: 

 

A partir de todas as ideias expostas, como, então, definir o humor? Seguindo uma 
constatação comum à maioria dos filósofos teóricos que buscaram o entendimento da 
comicidade, [...] o humor está contido em diversas manifestações humanas que 
encontram diferentes meios para ser veiculadas (na fala, nos gestos, na palavra escrita 
ou impressa, nas imagens etc.) e assumem a forma de chiste, ironia, sátira ou paródia. 
Pode-se defini-lo, portanto, como uma narrativa que, determinada por condições 

sociais, culturais e históricas, gera um efeito em seu receptor, o riso. O riso, 
despertado por determinado percurso, pode advir da reversão de expectativa [...], do 
exagero [...], da representação mecânica [...], da ironia, da paródia ou da sátira. Para 
ser compreendido e levar ao riso, o humor precisa tratar de atitudes humanas que 
tenham ligação com uma sociedade, com uma cultura, com um determinado grupo 
social e com um tempo histórico definido. Fora dessas determinantes, ele não terá 
sentido, será inócuo, não será decifrado e, assim, não suscitará o riso. O ser humano só 
ri do que conhece. (IBIDEM, 34-35) 
 

Desta forma, ao chegar-se a uma definição para o humor, expondo a sua relação com 

as ações humanas e afirmando que seu resultado direto é o riso, torna-se importante, nesse 

ponto do estudo, analisar quais as funções que o humor pode desempenhar – o segundo 

questionamento proposto anteriormente.  

 

2.2. Funções sociais do humor e do riso 

 

Para iniciar a análise das funções sociais do humor e do riso, deve-se primeiro reforçar 

o entendimento de que o riso possui um significado social por ser fundamentalmente humano. 

Santos destaca os estudos do filósofo francês Henri Bergson: 

 

Para ele, o riso nasce das ações humanas praticadas dentro do âmbito social, uma vez 
que não há comicidade fora do que é humano, e o riso “é sempre o riso de um grupo” 
(1993, 20). Segundo Bergson (1993, 21), “para compreender o riso é preciso localizá-
lo no seu meio natural que é a sociedade; temos que determinar sua função útil que é 
uma função social. (...) O riso deve preencher certas exigências da vida em comum, 
deve ter um significado social”. Esta função social do riso, na visão de Bergson (1993, 
69), corresponde a um corretivo imposto pela sociedade sobre uma imperfeição social 
ou coletiva: “O riso é um certo gesto social que sublinha e reprime uma certa distração 
especial dos homens e dos acontecimentos.” (IBIDEM, 24) 
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O pensamento de Bergson também é abordado nos estudos de Regina Rossetti. Ela 

reforça os aspectos levantados por Santos, acrescentando uma relação entre o filósofo francês 

e o alemão Schopenhauer: 

 

Para Schopenhauer, o riso surge da descoberta súbita da não coincidência entre o 
objeto real e o seu conceito. Bergson chama essa ausência de coincidência de 
discordância. Assim, para Bergson o riso surge da discordância entre o sonho e a 
realidade, entre o automatismo e a vida, quando o comportamento e a linguagem 
imitam o mecanismo. [...] Para Bergson, o riso é um fenômeno humano, acontece em 
sociedade e está associado às ideias de insensibilidade e automatismo. [...] O homem 
não é somente um animal que ri, mas um animal que faz rir. O riso é uma reação da 
vida contra o automatismo mecânico seja de um personagem, de um comportamento 
ou de uma situação. [...] Bergson aborda problemas da relação entre o indivíduo e a 
sociedade, da vida e da natureza, do sonho e, sobretudo, da arte. Nesse sentido, o riso 
aparece como um fenômeno social. Rimos da inadequação, do indivíduo, das 
convenções sociais, da impropriedade do comportamento ao ambiente social e da 
inconveniência das palavras em sociedade. [...] O ambiente natural do riso é a 
sociedade. O riso tem uma função social, deve corresponder a certas exigências da 
vida comum e tem significação social. O riso aparece como um fenômeno social. 
(ROSSETTI; 2012, 66-67) 

 

No último trecho destacado, além de abordar o riso como fenômeno social, Rossetti 

começa a expandir as definições de humor e riso para mostrar que há funções sociais nestes. 

Uma destas funções é o uso do humor como crítica. Isso é explicitado pela própria 

pesquisadora ao analisar as crônicas de Heitor Cony: “Seu texto, também preocupado com a 

informação, trata de temas contemporâneos [...]. O humor é usado para criticar e para opinar 

sobre acontecimentos gerais em nosso país e no mundo” (IBIDEM, 71). 

Estudando o uso do humor como forma de crítica social, Juana I. Marín-Arrese 

destaca exemplos de humor político, usado como uma arma política e forma de crítica social. 

Ao analisar o contexto da não ratificação da Constituição Europeia em referendo na França 

em 2005, Marín-Arrese é taxativa:  

 

Esta análise revela as formas pelas quais o humor é usado como forma de crítica 
contra a ideologia dominante na elite política francesa, assim como é usado como 
forma de ataque, especificamente na imprensa espanhola, contra o governo. (MARÍN-
ARRESE; 2008; 1) 
 
Humor político pode estar direcionado aos donos do poder, a um grupo social 
particular ou instituições, ou, de forma mais abstrata, pode estar direcionado a 
políticas específicas, normas sociais ou valores [...]. (IBIDEM, 9) 
 
O humor aqui é usado como uma arma, como uma forma de atividade subversiva 
contra a ideologia dominante da elite política europeia. (IBIDEM, 16) 
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Neste momento, cabe ressaltar que a forma crítica do humor não é necessariamente 

política. Ela pode se desenvolver em relação a outros fatores, como, por exemplo, o 

comportamento humano, como mostra, uma vez mais, Santos: “o humor continua a ser 

corrosivo, expondo a verdadeira face do ser humano, aquilo que [...] ele tem de mais ridículo. 

[...] o humor na era da comunicação de massa, [...] é crítico e [...] aponta para os defeitos 

enquanto provoca o riso” (SANTOS; 2012, 44). É importante explicar que, ao fazer uma 

crítica, o humor tende a acabar ganhando indiretamente uma conotação política, apesar de, em 

diversos casos, esta não ser sua intenção principal ou inicial – que seria a ideia do humor 

como correção, a qual será abordada mais adiante.   

 Ainda durante a análise da função crítica do discurso humorístico, a pesquisadora 

Maria Aparecida Resende Ottoni traz à tona a possibilidade de mudança ou reafirmação de 

um fator social através do uso do humor. Em seu estudo intitulado “Análise de discurso crítica 

das relações de gênero no humor”2, Ottoni discorre especificamente sobre a representação da 

identidade feminina na sociedade atual:  

 

[...] o compromisso do discurso humorístico vai além do riso. Ele pode atuar tanto 
desafiando, refutando a ordem estabelecida como reproduzindo-a. Assim, por um lado, 
esse discurso tem um potencial para produzir uma mudança social e, por outro lado, 
para reforçar um discurso discriminatório, contribuindo para construção de identidades 
desempoderadas (disempowered). (OTTONI; 2008, 1933) 

 

Herom Vargas é mais um a destacar que, através do que está sendo chamado neste 

estudo de função crítica do humor, a ordem social estabelecida pode ser questionada.  

 

No fundo, seja no âmbito individual, seja no social e coletivo, o que se coloca em 
questão são as certezas estabelecidas e amparadas pelos costumes, poderes e 
ideologias. A atitude do humor esbarra propositalmente naquilo que está ou é 
estratificado e normatizado, vai de encontro ao que está estabelecido e que se baseia 
nas expectativas, brinca e ri das continuidades previsíveis e dos personagens 
calcificados pelo cotidiano. Sua ação tende a desestabilizar aquilo que se diz “normal” 
ou que se pensa ser “natural”. Na verdade, nada pode ser tratado assim e o humor é a 
principal ferramenta a contestar ou demonstrar o fluxo instável da vida e da sociedade, 
desmascarando-as da carga simbólica da rotina. [...] O humor precisa ser livre para 
retratar aspectos escamoteados da realidade e, também por isso, sempre procura se 
vincular às culturas não oficiais para poder desmascarar os rituais e personagens do 
mundo tido como sério. A força da derrisão, da paródia, do humor está assim no 
incansável questionamento das estabilidades, levando o prazer do riso ao lugar da 
ordem preestabelecida. (VARGAS in SANTOS & ROSSETTI; 2012, 206) 

 

                                                             
2 Artigo disponível na íntegra em: http://www.filologia.org.br/ileel/artigos/artigo_180.pdf (último acesso em 9 de 
janeiro de 2013, às 04h05) 
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Para corroborar sua tese, Vargas cita o pensador russo Mikhail Bakhtin, que estudou a 

cultura popular na Idade Média e no Renascimento: 

 

O verdadeiro riso, ambivalente e universal, não recusa o sério, ele purifica-o e 
completa-o. Purifica-o do dogmatismo, do caráter universal, da esclerose, do 
fanatismo e do espírito categórico, dos elementos de medo ou intimidação, do 
didatismo, da ingenuidade e das ilusões, de uma nefasta fixação sobre um plano único, 
do esgotamento estúpido. O riso impede que o sério se fixe e se isole da integridade 
inacabada da existência cotidiana. (BAKHTIN apud VARGAS in SANTOS & 
ROSSETTI; 2012, 207) 

 

 Como dito anteriormente, uma outra função social que pode ser desempenhada é a 

ideia do humor como correção de costumes, de comportamentos. Apesar de estar relacionada 

ao humor como crítica, neste caso o foco principal estaria na correção social em si, e não no 

discurso humorístico crítico. Para melhor entendimento, pode-se supor que o humor como 

correção se daria através do humor crítico, sendo os dois muito próximos, pois, afinal, a 

crítica tem como resultado um desejo de correção. Regina Célia Giora expõe, em um primeiro 

momento, a dimensão crítica do humor (especificamente do humor chamado de grotesco) e, 

em seguida, explicita a relação com a função corretiva do discurso humorístico – com base, 

mais uma vez, nos estudos de Bergson: 

 

Através do humor, obtém-se licença para expressar a verdade. Aceita-se. Afinal, é só 
humor. O humor grotesco é, na sua essência, subversivo, pois leva à crítica sem a 
seriedade que a consciência crítica exige do pensamento lógico. [...] Para Bergson, há 
uma tendência ético-moral do riso, que seria moldar e corrigir os membros da 
sociedade. [...] o riso, o prazer do cômico, não depende tão somente de um princípio 
estético puro, desligado do mundo, mas está a este sutilmente relacionado, como que 
possuindo uma “segunda intenção”, segunda intenção essa que se relaciona à 
necessidade de humilhar, de corrigir, ao menos externamente. (GIORA in SANTOS & 
ROSSETTI; 2012, 176-177) 

  

Neste ponto do estudo, torna-se interessante destacar uma distinção feita por Maria 

Lília Dias de Castro. Para ela, “o humor [...] articula-se predominantemente no plano 

cognitivo, intelectual, sob a lógica da ruptura, da alteração de ordem; e, no plano emocional, 

sob a condição do gozo, do prazer.” (CASTRO in SANTOS & ROSSETTI; 2012, 134) 

Apresenta-se, assim, a ideia da função social humorística do prazer. Paula Renata Camargo de 

Jesus e João Batista Freitas Cardoso apresentam uma definição do humor segundo o 

renomado publicitário brasileiro Washington Olivetto para quem “o humor é uma válvula de 

escape para as angústias cotidianas que nos coloca criticamente em frente à realidade, 

preservando o aspecto lúdico” (JESUS & CARDOSO in SANTOS & ROSSETTI; 2012, 106). 
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Ainda de acordo com os pesquisadores, “em tempos difíceis, o humor cresce e se torna quase 

um serviço de utilidade pública” (IBIDEM, 106).  

A definição do humor como “válvula de escape” torna clara a compreensão da ideia 

acima chamada de função social do humor como prazer. No entanto, para que não restem 

questionamentos, deve-se voltar ao ensaio de Castro. A autora, ao destacar o “plano 

emocional” do humor, utiliza-se dos estudos de Freud para, com palavras diferentes das de 

Washington Olivetto, explicitar a função humorística chamada de “válvula de escape” (pode-

se dar ênfase na utilização do termo “alívio” no trecho a seguir): 

 

O humor, e dele o riso, consegue liberar no outro o sentimento de opressão e 
funcionar, então, como alívio de tensões. Como o humor tem íntima relação com 
eventos mentais, sua finalidade é a produção do prazer contra as objeções levantadas 
pela crítica que poriam fim ao prazer [...]. A produção do prazer corresponde a uma 
demanda não despendida, a uma energia não gasta, que, ainda segundo Freud, parece 
ser o segredo do efeito do prazer. Nessa liberação, o riso aparece como uma 
necessidade da natureza humana, em todas as condições da existência. (CASTRO in 
SANTOS & ROSSETTI; 2012, 134) 

 

Apesar destas diversas funções para o humor observadas anteriormente, Gilles 

Lipovetsky, em oposição aos demais pensadores, faz duras críticas à atual sociedade pós-

moderna e à utilização do discurso humorístico: 

 

[...] o fenômeno humorístico tal como aparece em nossos dias é inseparável da era do 
consumismo. É o boom das necessidades e da cultura hedonista que o acompanha que 
tornou possíveis tanto a expansão humorística quanto a desclassificação das formas 
cerimoniosas da comunicação. A sociedade, cujo valor cardeal passou a ser a 
felicidade de massa, é inexoravelmente arrastada a produzir e consumir em grande 
escala os signos adaptados a esse novo éthos, ou seja, mensagens alegres, felizes, aptas 
a proporcionar a todo momento, em sua maioria, um prêmio de satisfação direta. [...] 
Sem dúvida as mensagens e comunicações divertidas correspondem aos interesses do 
marketing, mas o verdadeiro problema é: por que? Por que a atual maré alta dos 
quadrinhos entre os adultos quando há pouco, na França, as histórias em quadrinhos 
eram ignoradas ou desprezadas? Por que artigos em jornais saturados de títulos 
ridículos e leves? Por que o spot humorístico substituiu os reclames de antigamente, 
‘realistas’ e prolixos, sérios e pesados de texto? Impossível atribuir isso ao único 
imperativo de vender, ao progresso do design ou às técnicas publicitárias. Se o código 
humorístico se impôs, se ‘pegou’ é porque corresponde a novos valores, a novos 
gostos (e não aos interesses de apenas uma classe), a um novo tipo de individualidade 
que aspira por lazer e descontração, que é alérgica à solenidade do sentido depois de 
meio século de socialização pelo consumismo. Sem dúvida o humor eufórico 
destinado ao grande público não nasceu com a sociedade de consumo [...] Entretanto, 
foi só com a revolução das necessidades, com a emergência das novas finalidades 
hedonistas que a generalização e legitimação do humor lúdico se tornaram possíveis. 
(LIPOVETSKY; 2009, 130) 
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De fato, ao se acompanhar a linha de pensamento de Lipovetsky, pode-se perceber o 

viés extremamente crítico que o filósofo francês adota ao descrever e relacionar uma 

tendência humorística na sociedade pós-moderna a diversas características da mesma. Em 

contraponto às outras funções sociais do discurso humorístico analisadas anteriormente, nas 

quais este estudo se baseia, torna-se necessário expor as críticas feitas por Lipovetsky, que 

destaca uma possível relação do humor ao crescimento do individualismo na sociedade: 

 

a cultura do espontâneo, [...] cujo humor atual não é mais do que uma das suas 
manifestações, caminha de par com o individualismo hedonista; ela só se tornou 
possível historicamente devida ao ideal inflacionário de liberdade individual nas 
sociedades personalizadas. [...] O humor desempenha essa função democrática dupla: 
permite ao indivíduo libertar-se, mesmo que pontualmente, do amplexo do destino, 
das evidências, das convenções, de afirmar com tranqüilidade sua liberdade de espírito 
e, ao mesmo tempo, impede que seu ego se leve a sério, que crie uma imagem 
‘superior’ ou altiva, que se manifeste sem controle de si mesmo, impulsiva ou 
brutalmente. O humor pacifica o relacionamento entre as pessoas, anula as causas de 
atritos mantendo a exigência da originalidade individual. É a isso que se deve o 
prestígio social do humor, código de educação igualitária que é preciso conceber aqui 
como um instrumento de socialização paralelo aos mecanismos disciplinares. [...] 
Assim, na imprensa e principalmente no humor de todos os dias, não se trata, no 
fundo, de ridicularizar a lógica, de denunciar ou de menosprezar, mesmo que com 
benevolência, certos acontecimentos, mas, sim, de estabelecer um simples clima 
‘relax’, descontraído [...]. (IBIDEM, 131-133) 

 

Apesar do tom crítico nas explicações sobre o uso do humor na sociedade pós-

moderna, Lipovetsky é pouco preciso ao falar sobre o discurso humorístico, o que contrasta 

com o que foi apresentado pelos demais pensadores neste capítulo. Nos estudos anteriores, 

foram exploradas de forma específica as diversas funções que podem ser desempenhadas pelo 

discurso de humor. 

Agora, este estudo caminha para uma segunda etapa de análise. Deve-se entender, 

antes de se fazer a análise aprofundada do programa Jogando em Casa, como o discurso 

televisivo é estruturado. 
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3. O discurso televisivo 

 

Para que se faça um estudo mais preciso sobre o discurso humorístico no jornalismo 

esportivo televisivo, deve-se, primeiro, entender a forma como o discurso televisivo em geral 

é estruturado. Em outros termos, para usar as palavras de Beatriz Becker, deve-se 

compreender a “linguagem da televisão”, que será objeto de breve análise neste capítulo. 

Além disso, pretende-se utilizar e explicar mais adiante a ideia de “tom” dos programas 

televisivos segundo a ótica de Elisabeth Bastos Duarte.  

 

3.1. A linguagem da televisão 

 

Ao tomar como base para este estudo um programa de televisão, torna-se necessário 

entender como esse meio de comunicação se caracteriza, afinal 

 

A televisão é o veículo que provoca maior fascínio. No conjunto dos meios de 
comunicação de massa, sua importância é incontestável. Mantém o indivíduo ligado 
no mundo ao seu redor, aos acontecimentos mais próximos e também aos mais 
distantes, aos mais corriqueiros e aos mais surpreendentes. (BECKER; 2005, 54) 

 

Para analisar a linguagem específica do telejornalismo, Becker descreve as chamadas 

“estratégias enunciativas” do veículo. A pesquisadora apresenta quatro etapas para a produção 

de notícias televisivas: “pauta, apuração e gravação, edição e transmissão” (IBIDEM, 61). 

Segundo Becker, “a pauta vai excluir ou incluir assuntos” (IBIDEM, 61), havendo uma “forte 

tendência a priorizar os fatos dramáticos ou pitorescos do cotidiano” (IBIDEM, 61), enquanto 

que, na apuração e gravação, destaca-se o trabalho do repórter e do cinegrafista, pois “toda 

notícia é uma reordenação da realidade, e de uma realidade já influenciada pelo próprio ato de 

coleta de material audiovisual” (IBIDEM, 61).  

Ainda de acordo com a teoria de Becker, na edição “a notícia [...] sai lapidada sob 

determinado(s) ponto(s) de vista” (IBIDEM, 62). Já  

 

durante a transmissão e a consequente interação com o público, última etapa desse 
processo, o apresentador [...] é o principal mediador na relação [...] Estabelece 
cumplicidade com cada telespectador e com todos ao mesmo tempo, sem diferenças. 
(IBIDEM, 62) 

 

Quanto ao descrito “papel de mediador” do apresentador em relação ao telespectador, 

cabe ressaltar que, no Jogando em Casa, também há a mediação (por parte do apresentador) 
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do que é apresentado pelos comentaristas participantes do programa para o telespectador, e 

não apenas da “notícia em si”.  

 Becker também aborda outras características importantes do discurso televisivo, como 

a “clareza e capacidade de síntese” (IBIDEM, 73) de um acontecimento, ou “a brevidade na 

transmissão da informação” (IBIDEM, 73). Uma delas, no entanto, merece maior destaque, 

pois, a partir deste estudo, pode ser compreendida como uma das principais responsáveis pela 

criação do viés humorístico do Jogando em Casa (e de qualquer programa) - ou da “percepção 

de humor” pelos telespectadores. É a chamada comunicação não-verbal. Segundo Becker,  

 

há sentidos abstratos3 que podem ser produzidos através dos enunciados não-verbais 
que interferem na enunciação. Além da postura e da gestualidade do locutor, o ritmo, 
os traços melódicos, a entonação ou a intensidade da pronunciação. Eles são 
construídos de maneira sutil [...]. Um sorriso, um gesto gentil, um olhar simples 
podem atrair a simpatia do público [...]. (IBIDEM, 64) 

 

Em seu estudo, Becker passa a analisar a linguagem específica de um telejornal. 

Contudo, ao descrever sua estrutura, a pesquisadora apresenta conceitos e características que 

também são verificados no Jogando em Casa (que é um programa de debates e não um 

telejornal4) e, por isso, merecem um breve destaque. Becker descreve que “a narrativa dos 

noticiários é [...] estruturada e construída a partir dos blocos, separados por intervalos 

comerciais” (IBIDEM, 77); a ideia dos “blocos” é ainda descrita pela pesquisadora como 

“conjuntos informativos audiovisuais” (IBIDEM, 75) ou “pedaços de realidades televisuais, 

recheados de significação” (IBIDEM, 79). 

 Além dos “blocos”, Becker explica que os noticiários (assim como pode ser observado 

no Jogando em Casa) “começam com uma escalada, um resumo das principais notícias do dia, 

anunciando o que o telespectador vai acompanhar” (IBIDEM, 75). A professora também 

destaca quais fatores levam os assuntos a serem ordenados dentro de um programa, como “o 

tempo disponível para a realização e veiculação de uma matéria, a disponibilidade de imagens 

boas e fortes, ou ainda, o valor local ou nacional da notícia” (IBIDEM, 93), além deles 

estarem “reunidos e inseridos em campos temáticos” (IBIDEM, 93). Ainda se explorará 

melhor esses fatores no item 3.2 deste capítulo, ao abordar-se a ideia de “tom” dos programas 

televisivos, e no capítulo quatro deste estudo, ao se analisar os assuntos abordados 

especificamente no programa Jogando em Casa. 

                                                             
3 Por “sentidos abstratos”, pode-se ter, por exemplo, o “humor”. 
4 A distinção é abordada mais detalhadamente no capítulo 4 deste estudo. 
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 Becker também apresenta os recursos gráficos e o cenário dos programas como mais 

uma parte das estratégias enunciativas produtoras de sentidos. Para a pesquisadora, “os 

telejornais são construídos como espetáculos da atualidade, porém carregados de 

credibilidade. A empatia da audiência também é conquistada por [...] outro princípio, [...] a 

‘espetacularização’. [...] O telejornal é apresentado como um show” (IBIDEM, 98). No 

Jogando em Casa, como será visto adiante, esta “espetacularização”, no que diz respeito ao 

cenário, se dá através da simulação de uma sala de estar de uma residência. 

 Até este ponto do capítulo, buscou-se perceber as características e estruturas da 

linguagem televisiva que gerariam os sentidos planejados pelos produtores na execução dos 

programas. Torna-se importante ressaltar que esses sentidos e significados só existem de 

forma potencial, pois neste estudo é analisado apenas o conteúdo dos programas, e não sua 

recepção pelos telespectadores – que pode gerar outros sentidos diferentemente dos propostos 

pelos produtores. Assim, seguindo essa linha, como pôde ser observado, “as matérias são 

transmitidas sob uma determinada lógica de produção, semelhante em quase todos os 

telejornais” (IBIDEM, 74). No entanto, Becker ressalta que as emissoras brigam para  

 

estabelecer uma identidade no mercado, um diferencial que personalize os noticiários 
televisivos, seus produtos [...]. O modo como são organizadas e distribuídas as 
notícias, em qualquer edição, provocam efeitos de sentido sobre a maneira de como a 
recepção capta o [...] apresentado – o tempo de cada notícia, a forma como vai ao ar 
[...]. O bloco onde aparece, antes ou depois de determinados assuntos, a entonação e as 
expressões faciais [...], a associação entre texto e imagem, todas estas marcas 
contribuem para definir a importância que o telejornal credita a cada assunto e atribui 
sentido [...].  (IBIDEM, 74) 
 

O conjunto de todos estes aspectos é o que garante a forma como um telejornal é 

estruturado. No caso específico do telejornalismo esportivo atual, é o que garante o viés 

humorístico, como se pretende mostrar adiante neste estudo. A esse conjunto, a pesquisadora 

Elisabeth Bastos Duarte dá o nome de “tom” dos programas televisivos. 

 

3.2. O “tom” dos programas televisivos 

 

Duarte (in SANTOS & ROSSETTI; 2012) amplia a análise sobre a linguagem 

televisiva apresentada anteriormente. Até este ponto do estudo, foram mostradas as 

características dessa linguagem e a forma como ela é estruturada. No entanto, Duarte propõe, 

ao falar dos programas televisivos em geral, a noção de “tom”: 
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Embora os estudos sobre televisão venham ignorando, de modo geral, esse aspecto tão 
relevante da produção televisual, não se pode esquecer que o tom é seguidamente o 
que torna o telespectador cativo de um programa. A leveza ou seriedade de um 
programa, o humor sutil de outro, a irreverência de um terceiro têm o poder de reter o 
telespectador diante da telinha bem mais do que outros recursos ou artimanhas. 
(DUARTE in SANTOS & ROSSETTI; 2012, 149) 

 

Em relação ao que foi apresentado anteriormente neste capítulo, o tom seria, grosso 

modo, a forma como a linguagem televisiva se expressa nos programas. Ou, ainda, seria a 

própria linguagem televisiva em ação, com uma determinada combinação de suas 

características constituintes em busca de um determinado resultado – no caso, atingir 

determinado tom que garantisse a atenção dos telespectadores (ou, simplesmente, audiência) 

para o programa específico. Contudo, para que se tenha uma melhor visualização e 

entendimento do termo, deve-se recorrer novamente ao estudo de Duarte, que buscou definir o 

conceito: 

 

Trata-se de um termo que aparece reiteradamente mencionado [...] nos próprios textos 
de crítica aos produtos televisuais. [...] Acredita-se que o processo de tonalização diga 
respeito à conferência de um ponto de vista ao discurso produzido, a partir do qual sua 
narrativa quer ser reconhecida, independentemente do plano de realidade com que 
opera – referencial ou ficcional – ou do regime de crença que proponha – veridicção, 
verossimilhança, plena visibilização. O tom pode ser definido como a presença de 
determinados traços de conteúdo da situação comunicativa, estruturados 
estrategicamente, com vistas a captar a atenção do telespectador e convidá-lo a 
compartilhar de disposições como seriedade vs. ludicidade; formalidade vs. 
informalidade; leveza vs. peso etc. – propostos pelo enunciador, dando a conhecer o 
modo como o telespectador deve interagir com o produto que lhe está sendo ofertado. 
(IBIDEM, 149-150) 
 
[...] o que aqui se denomina tom no discurso televisivo seria decorrente de um 
alargamento do sentido do termo – tal como é empregado por linguagens isoladas, 
como a música, a cor, ou o verbal –, alargamento esse sustentado pelo deslocamento 
da percepção inicial e imediata dos traços significantes responsáveis por sua 
expressão, em direção ao seu conteúdo. Tal deslocamento de percepção para o plano 
do conteúdo se deve possivelmente à complexidade dos textos televisuais, para cuja 
expressão concorrem simultaneamente diferentes linguagens [...] O tom [...] pode ser 
definido como a presença de determinados traços do conteúdo da situação 
comunicativa atualizada por um produto televisual, responsáveis pela definição de um 
tipo específico de ancoragem, isto é, de ponto de vista, a partir do qual sua narrativa 
quer ser “reconhecida”. Isso implica, para além de plano de realidade discursiva e 
regime de crença com que opera, o fornecimento de outras indicações, que deem a 
conhecer ao enunciatário como ele deve interagir com o produto que lhe está sendo 
ofertado. (IBIDEM, 156-157) 
 

Ainda buscando definir o chamado “tom” dos programas televisivos, Duarte enumera, 

em sua pesquisa, algumas características gerais do conceito: 



24 

 

 

(1) o tom é conferido pelo enunciador ou instância de enunciação; (2) o tom pode 
fornecer indicações sobre o enunciador e seus sentimentos sobre o que está sendo 
enunciado; (3) determinados tons fazem parte das expectativas sociais no que 
concerne a subgêneros ou tipos de texto; (4) os atores sociais [...] empregam tons 
compatíveis e adequados às funções e papéis que desempenham; (5) as diferentes 
situações sociais exigem a adoção de tons compatíveis com as práticas sociais em 
pauta; (6) o tom do discurso pode ser graduado; (7) o tom é um traço de conteúdo que 
se expressa através de diferentes mecanismos expressivos. (IBIDEM, 152-153) 

 

Porém, estas definições podem gerar a equivocada ideia de que o tom dos programas 

seria exatamente o mesmo que os gêneros do discurso. Segundo Duarte (2005), no entanto, o 

tom é uma categoria capaz de distinguir esses gêneros:  

 

Como se partilha a crença, comum a muitos estudiosos de televisão, quanto à 
relevância metodológica do conceito de gênero/subgênero e formato na análise da 
produção televisual [...], [...] venho me propondo a delinear algumas categorias 
operatórias capazes de distinguir gêneros/subgêneros e formatos. Dentre as 
possibilidades já testadas, duas categorias pareceram com condições de auxiliar nas 
pretendidas distinções: o tipo de realidade discursiva com que opera o texto de um 
programa e o regime de crença que essa realidade propõe. Não obstante, é necessário 
aqui que se diga, apenas essas duas categorias não se mostraram suficientemente 
especificadoras para que se pudesse distinguir, num dado contexto televisivo, por 
exemplo, entre um seriado do tipo melodrama e outro do tipo comédia, entre um 
programa de entrevista sério e um talk show. Daí a proposição de uma terceira 
categoria – o tom [...] (DUARTE; 2005, 2) 
 

 Duarte (2007) amplia ainda mais a distinção entre gêneros/subgêneros, formatos e o 

tom, ao afirmar que 

 

Os gêneros são [...] categorias discursivas e culturais que se manifestam sob a forma 
de subgêneros e formatos. [...] Por gênero televisivo, compreende-se uma macro-
articulação de categorias semânticas capazes de abrigar um conjunto amplo de 
produtos televisuais que partilham umas poucas categorias comuns. Os gêneros seriam 
modelizações virtuais, modelos de expectativa, constituindo-se em uma primeira 
mediação entre produção e recepção; referem-se ao tipo de realidade que um produto 
televisual constrói, considerando o tipo real que tome como referência o regime de 
crença que propõe ao telespectador. Nessa direção, a noção de gênero em televisão 
não passaria de uma abstração; seria da ordem da virtualidade, uma vez que nenhum 
produto manifesta apenas essas categorias genéricas enquanto tal, em sentido restrito, 
em sua extensão e exclusividade. O gênero funcionaria [...] como substância de uma 
forma que sobre ele se projeta, decorrente da articulação entre subgênero(s) e 
formato(s) [...] – esses sim, procedimentos de construção discursiva que obedecem a 
uma série de regras de estruturação, envolvendo seleções e combinações em diferentes 
níveis. [...] O subgênero é uma das possíveis atualizações de um gênero. Sob sua 
chancela podem-se agrupar um número infindável de emissões televisuais. [...] A 
noção de subgênero [...] oferece não só objetos de que ele pode falar, bem como um 
feixe de relações que funcionam como pré-requisito para que se possa nele ingressar 
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enquanto prática discursiva e sócio-cultural. [...] Não obstante, se a noção de 
subgênero subsume uma pluralidade de programas, o formato, em contrapartida, os 
diferencia. O termo formato [...] identifica a forma e o tipo de produção de um 
programa. [...] O formato é a forma de realização dos subgêneros, na medida em que 
pode até mesmo reunir e combinar vários subgêneros em uma única emissão. Em 
verdade, o formato é o processo pelo qual passa um produto televisual, desde sua 
concepção até sua realização. Trata-se do esquema que dá conta da estruturação de um 
programa, constituído pela indicação de uma seqüência de atos que se organizam a 
partir de determinados conteúdos, com vistas a obter a representação de caráter 
unitário que caracteriza o programa televisual: cenários, lugares, linha temática, 
regras, protagonistas, modalidades de transmissão, finalidades e tom. [...] Um outro 
aspecto a discutir, pela sua relevância na produção televisual é o tom em sua relação 
com os subgêneros e formatos. Afinal o tom é seguidamente o que torna o 
telespectador cativo de uma emissão. A leveza ou seriedade de um programa, o humor 
sutil de outro, a irreverência de um terceiro têm o poder de reter o telespectador frente 
à telinha bem mais do que outros recursos ou artimanhas. (DUARTE; 2007, 1-7) 

 

Para facilitar ainda mais a compreensão do conceito de “tom”, pode-se recorrer a este 

próprio estudo: foi usada, anteriormente, a expressão “programas de viés humorístico”; basta 

substituir-se a palavra “viés” pela palavra (e conceito) “tom”. Com esta mudança, pode-se ter 

uma noção mais precisa do significado de “tom”, pois se tem, assim, a seguinte ideia: “um 

telejornal esportivo de tom (viés) humorístico”. 

No entanto, além de definir o conceito de “tom”, Duarte fala do processo de aplicação 

deste na linguagem televisiva, ou, “processo de tonalização do discurso” (DUARTE in 

SANTOS & ROSSETTI; 2012, 150). 

 

O processo de tonalização, isto é, de conferência de um tom ao discurso televisual, é 
responsabilidade da instância da enunciação, decisão estratégica do(s) enunciador(es), 
proposta, convite e promessa de interatividade. O tom principal inscrito em um texto é 
determinante, pois em torno dele se organizam outros tons e modos [...]. Assim, o(s) 
enunciador(es), como sujeito(s) operador(es)  de determinadas seleções e 
combinações, capazes de produzir as articulações responsáveis pela instauração de 
significação, definiria(m) (em nível discursivo) o tom principal a ser conferido ao que 
é enunciado. Essa deliberação, convém ressaltar, não se refere à maneira como o 
sujeito quer apresentar a si próprio, nem caracterizar o desenvolvimento propriamente 
dito da ação ou do tema, mas àqueles traços indicadores do tipo e da forma de 

interação que o texto como um todo pretende manter com o interlocutor. [...] a escolha 
de um tom em televisão é uma deliberação de caráter estratégico. [...] acertar o tom, ou 
melhor, sua expressão, implica que ele seja reconhecido e apreciado pelo 
telespectador. Se isso não ocorrer, todo o processo de conferência fica comprometido 
– não obtém êxito. O tom se dirige, necessariamente, ao meio social. Ele supõe um 
interlocutor [...]. O interlocutor, na medida em que é capaz de detectar o tom conferido 
a um produto televisual, torna-se cúmplice do(s) enunciador(es); [...] adere ao convite 
que lhe é feito pela instância de enunciação. Trata-se de um jogo que, mais do que 
para fazê-lo refletir ou entreter-se, tem uma intenção estratégica: mantê-lo cativo [...]. 
(IBIDEM, 157) 

 



26 

 

Sobre este trecho do ensaio de Duarte torna-se necessário observar que, no próximo 

capítulo, pretende-se justamente interpretar o chamado “processo de tonalização” do Jogando 

em Casa, evidenciando-se em quais elementos se estrutura o “tom humorístico” do programa. 

Ou seja, pretende-se interpretar a forma como o humor é utilizado no programa – afinal, como 

é constituída a escolha das pautas abordadas, quais “traços indicadores” e recursos 

empregados são utilizados para se comunicar com o telespectador, etc.  

Também no trecho acima destacado, deve-se perceber a ideia de “tom principal” e 

“outros tons que se organizam em torno dele”, ou “tons complementares” (IBIDEM, 159). 

Duarte, em outro momento de seu estudo, para melhor compreensão da questão “tom 

principal” e “tons complementares”, apresenta um exemplo: 

 

[...] o tom principal, expectativa de um subgênero como o telejornal, por exemplo, é o 
de seriedade, pois ele confere efeitos de sentido de verdade, confiabilidade, 
credibilidade ao que está sendo noticiado. A esse tom principal, agregam-se tons 
complementares, tais como formalidade, contração, profundidade etc. (IBIDEM, 159) 

 

Mais uma vez, é a interpretação do uso do humor na formação do tom principal do 

programa Jogando em Casa – e do subgênero telejornalismo esportivo – o que se pretende 

abordar especificamente no próximo capítulo deste estudo – e que é o objetivo básico 

inicialmente proposto. Além disso, no próximo capítulo, pretende-se mostrar por que o 

Jogando em Casa é o programa pioneiro na utilização deste discurso humorístico, não apenas 

cronologicamente, mas também na forma como isso é feito. Sobre este segundo argumento 

(sobre a forma), é importante expor um aspecto do “tom” citado por Duarte: 

 

[...] o tom é traço distintivo entre subgêneros e formatos, pois, embora as produções 
televisuais de um mesmo subgênero apresentem, em princípio, semelhanças tonais, 
elas operam com determinadas combinações de tonais que as distinguem entre si, 
tornando-se sua marca registrada. Ainda que não sejam sempre absolutamente 
originais, essas combinatórias atuam como signo de diferenciação com forte potencial 
fidelizador do público telespectador. (IBIDEM, 159-160) 
 

 Antes de se analisar especificamente o discurso humorístico no telejornalismo 

esportivo na atualidade através do programa Jogando em Casa, torna-se necessário passar de 

forma rápida pelas chamadas “categorias de tons” ou “combinações de tonais” que formam o 

“tom” de um programa. 

 Tomando por base a ideia de Duarte de que “o tom pode manifestar-se sob algumas 

categorias e subcategorias tonais, de maneira isolada ou combinada” (IBIDEM, 161), convém 
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buscar compreender quais seriam essas categorias. Duarte apresenta a ideia de uma “categoria 

principal”, a “disposição”, em torno da qual as demais se combinariam: 

 

A categoria disposição, tal qual a concebemos, estrutura-se em torno das tensões entre 
seus dois polos extremos – sobriedade e ludicidade. Por sóbrio, entende-se o discurso 
que confere traços de sisudez e austeridade [...]. Por lúdico, compreende-se o discurso 
que confere traços de gaiatice e malícia ao que está sendo enunciado. Assim, o 
conceito disposição tem um caráter mais abrangente, referindo-se ao humor5 (humeur) 
enquanto disposição de espírito que o enunciador deseja conferir ao que está sendo 
enunciado, que, articulada entre os polos opositivos sobriedade vs. ludicidade, tem 
como eixos semânticos seriedade, gozação, espirituosidade, trivialidade. (IBIDEM, 
161) 
 

Até aqui, só descreveu-se a “categoria tonal principal”. Contudo, Duarte apresenta 

também outras “categorias de tons”, como pode ser visto a seguir: 

 

A categoria tonal disposição articula-se, com vistas a dar forma, distinguir nuances, 
operar modulações ou gradações, com outras categorias que se referem mais 
especificamente à forma de tratamento do tema; à configuração dos atores discursivos; 
à adequação entre temas, comportamentos e funções, papéis e práticas sociais. Dentre 
essas outras categorias, destacam-se: atitude: rudeza vs. brandura; andamento: 
lentidão vs. rapidez; composição: singeleza vs. multiplicidade; densidade: 
centralização vs. dissipação; espessura: fundura vs. rasura ou fineza vs. vulgaridade; 
ritmo: regularidade vs. irregularidade; textura: lisura vs. aspereza; comportamento: 
moderação vs. exagero; tratamento: espontaneidade vs. convencionalidade; saturação: 
pureza vs. opacidade; volume: leveza vs. peso; intensidade: gravidade vs. agudez ou 
altura vs. baixeza; posição: distância vs. proximidade; rigidez: flexibilidade vs. 
inflexibilidade; valor: claridade vs. obscuridade; timbre: mesmice vs. diferença – que 
possuem conteúdos muito semelhantes. (IBIDEM, 162) 

 

Para que se compreenda com maior facilidade como funcionaria esta combinação de 

“categorias de tons” e de “eixos semânticos”, torna-se necessário recorrer novamente ao 

estudo de Duarte. Ao analisar os sitcoms, a pesquisadora evidencia a composição do(s) “tom” 

(“tons”) deste gênero de programas televisivos: 

 

O tom que caracteriza os diferentes sitcoms movimenta-se entre os eixos da categoria 
disposição, combinando-os diferentemente não só entre si, mas com os termos de 
outras categorias. Assim, há sitcoms que oscilam entre seriedade e gozação ou 
espirituosidade e prosaicidade; outros ainda, entre gozação e prosaicidade ou 
espirituosidade e gozação, combinados com termos como grossura ou cortesia, 
morosidade ou ligeireza, profundidade ou superficialidade, suavidade ou rispidez, 
leveza ou peso. (IBIDEM, 168) 

 
                                                             
5 Apesar de explícito no trecho, cabe ressaltar que Duarte usa a palavra “humor” no sentido de “disposição 
emocional”, enquanto que neste estudo usou-se a palavra com o significado de “bom humor”; na utilização de 
Duarte, deve-se levar em consideração também o “mau humor”.  
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Até este ponto do ensaio, já se analisou os estudos sobre o humor – destacando-o tanto 

historicamente quanto seu papel e funções discursivas na sociedade – e entendeu-se a 

linguagem televisiva – apresentando-se, em complemento às noções de gênero e formato, a 

ideia do “tom” dos programas. Finalmente, cabe analisar especificamente o programa Jogando 

em Casa. Busca-se, assim, compreender e interpretar os elementos que evidenciam a escolha 

do humor como linha editorial (ou, em outras palavras, como se forma o “tom humorístico” 

do programa) e, em paralelo, por que o programa pode ser considerado pioneiro na utilização 

do discurso humorístico na abordagem de assuntos esportivos na televisão. Por fim, serão 

fornecidas evidências de como o humor está presente no jornalismo esportivo televisivo como 

um todo, através da menção de outros programas de outras emissoras. 
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4. Humor no jornalismo esportivo televisivo atual 

 

Neste capítulo, pretende-se mostrar, afinal, como reconhecer que a tendência 

discursiva humorística está presente nos programas televisivos esportivos da atualidade. Para 

atingir esse objetivo, além do depoimento de profissionais inseridos na indústria televisiva e 

que tratam diária e diretamente de programas com viés humorístico, será necessário fazer uma 

análise aprofundada do programa Jogando em Casa, da TV Esporte Interativo, que, como se 

pretende mostrar adiante, foi pioneiro na utilização deste discurso humorístico, tanto 

historicamente como na forma de fazê-lo.  

Ao se iniciar a análise sobre o discurso humorístico televisivo, torna-se interessante 

evidenciar a opinião de Carlos Eduardo Sá, editor-chefe do programa É Gol, do canal de 

televisão paga (também chamada comumente de “fechada”) SporTV, em entrevista exclusiva 

para este estudo. Ele expõe uma visão mais direta, do ponto de vista profissional, sobre o 

porquê de o humor ter se tornado tendência nos programas esportivos televisivos – em 

paralelo às funções sociais do humor na atualidade, como já abordado no segundo capítulo 

deste estudo: 

 

Por que o humor virou tendência? Pela maior audiência conseguida através dele, por 
atrair um público novo para os programas e por causa da concorrência com a internet. 
Alguma coisa só vira tendência se funciona, é claro. O esporte, por si só, tem esse viés 
de emocionar o telespectador, de entretê-lo. Eu converso muito com os editores do 
programa para eles buscarem essa brincadeira, essa irreverência. Nós pegamos muita 
coisa da internet, inclusive a linguagem. O jovem, que é um público novo, se 
identifica ao assistir, porque ele usa muito a internet. Assim, a gente consegue segurar 
a audiência, apesar de a internet ser hoje uma forte concorrente aos programas 
televisivos.6  

 

 A afirmação do editor-chefe, em conjunto com a análise dos estudos dos pensadores 

exposta no segundo capítulo deste ensaio, ajuda na compreensão da questão lógica – 

aparentemente simples – da utilização do humor nos programas esportivos: quais funções 

podem ser exercidas pelo discurso humorístico para que se atraia maior interesse dos 

telespectadores? 

 Neste momento, torna-se fundamental ressaltar a expressão “aparentemente simples”. 

Colocar a fórmula acima citada em prática é o desafio diário dos produtores das emissoras de 

televisão nos programas esportivos que adotaram o humor como linguagem predominante. 

                                                             
6 Em entrevista concedida pessoalmente ao autor, no dia 5 de dezembro de 2012, na sede do canal SporTV, 
situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 
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Durante o processo de produção destes, cabe aos editores responsáveis identificar quais temas 

são passíveis de brincadeiras, qual a dose certa de humor, como utilizar essa linguagem 

naquele momento específico. Carlos Eduardo Sá confirma esses questionamentos diários na 

montagem do programa É Gol:  

 

A utilização do humor é muito pessoal, não é uma ordem da direção do canal. É uma 
decisão de editor-chefe para editor-chefe. É muito feeling, para você não exagerar. Às 
vezes, você escuta os outros editores, repórteres e telespectadores e vê que exagerou. 
Às vezes, percebe que deixou de brincar.7 

 

Para compreensão mais precisa da tendência humorística nos programas esportivos 

televisivos, evidencia-se a necessidade de se analisar com mais profundidade os temas 

abordados e a linguagem utilizada ao se fazer isso nesse tipo de programa. Para tal, este 

estudo tomará – como dito anteriormente – o programa “Jogando em Casa”, da TV Esporte 

Interativo, como principal referência, tendo como crença a possibilidade de reconhecimento 

de tendências que também poderão ser verificadas em outros programas esportivos. 

 

4.1. Jogando em Casa 

 

Antes de se iniciar a análise de fato das características do programa Jogando em Casa, 

é importante observar uma breve explicação das razões desta escolha. O Jogando em Casa foi 

exibido pela primeira vez no dia sete de março de 2007. É, portanto, pioneiro na utilização da 

atual tendência humorística como forma de abordar os assuntos esportivos (como se pretende 

mostrar a seguir). 

 André Henning, que herdou o sobrenome do pai jornalista consagrado Hermano 

Henning, narrador da TV Esporte Interativo e primeiro apresentador do programa, explica, em 

entrevista para este estudo, que, desde o princípio, foi feita a escolha pela adoção da 

linguagem irreverente e descontraída no Jogando em Casa: 

 
Era um programa em que o telespectador ia se sentir na sala de casa. O cenário 
inclusive era esse. Uma mesinha, que existe até hoje, como se você estivesse na sala 
da sua casa e a televisão na frente. A linguagem seria de conversa com as pessoas. O 
nome “Jogando em Casa” surgiu justamente por causa da ideia de ser na casa da 
pessoa. A gente pensou também em “Cafezinho em Casa”. Era um programa light, 
descontraído, com uma linguagem diferente, em que eu conversava com o ponto. Era 
o principal diferencial. Era o “Sombra”. Tinha muito diálogo com o telespectador, eu 
provocava o “Sombra”, o “Sombra” me provocava, conversava, mas a ideia nasceu de: 

                                                             
7 Em entrevista concedida pessoalmente ao autor, no dia 5 de dezembro de 2012, na sede do canal SporTV, 
situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 
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ser um programa em que o telespectador sinta que esse debate está acontecendo na 
casa dele. Tenho certeza que o programa acabou tendo esse viés descontraído muito 
pelo meu estilo, porque foi uma preocupação nossa fazer um programa com a minha 
cara. Na época, o natural foi: “o primeiro programa vai ser do André”. Então qual vai 
ser o programa que o André vai ter? Vamos fazer um programa com a minha cara. 
Deixaram-me livre.8 

 

 Para a análise que se segue, foi tomada como base amostral 416 edições do programa 

dos dois últimos anos de exibição, de forma aleatória, a contar-se a partir de janeiro de 2011. 

 

4.1.1. Estrutura do programa 

 

O Jogando em Casa é um dos programas de debates esportivos do canal Esporte 

Interativo. Ele é exibido de segunda a sexta-feira, sempre em horário nobre9. Inicialmente, o 

programa tinha duas horas de duração, mas a partir de uma reformulação10 sofrida em 

fevereiro de 2012, passou a ter apenas uma.  

Primeiramente, cabe ressaltar que não se pode chamar o Jogando em Casa de um 

telejornal esportivo. O programa tem o estilo de debates de assuntos. Ou seja, ele não é um 

programa com preocupação de informar o telespectador sobre as notícias do dia, mas sim de 

analisar as principais manchetes diárias. E é justamente ao fazer esta análise, este debate, dos 

principais assuntos do dia (sem que haja a preocupação de falar de “todos” os assuntos do dia, 

apenas os considerados pelo programa como “mais importantes”), que é utilizada a linguagem 

humorística e a informalidade. 

Em segundo lugar, antes de se buscar compreender quais são os assuntos abordados no 

programa, é preciso também descrever sua estrutura. Antes de uma reformulação do Jogando 

em Casa em 2012, o programa tinha, em suas duas horas de duração, cinco blocos de 

assuntos; atualmente, são três blocos e uma hora. Porém, desde o princípio, ele foi formado 

pela presença de um apresentador e dois comentaristas (em algumas ocasiões especiais há a 

presença de um convidado, como um dirigente esportivo influente, um técnico ou um atleta). 

O apresentador dirige-se diretamente aos telespectadores e é o responsável por mediar o 

                                                             
8 Em entrevista concedida pessoalmente ao autor, no dia 16 de fevereiro de 2013, na sede da TV Esporte 
Interativo, situada em Botafogo, no Rio de Janeiro. 
9 O Jogando em Casa é comumente exibido das 21h00 às 22h00. No entanto, a grade de programação da TV 
Esporte Interativo sofre pequenos ajustes diários, de acordo com os demais programas exibidos. Por este motivo, 
em caráter de exceção, o Jogando em Casa às vezes começa quinze ou vinte minutos antes ou depois de seu 
horário habitual. A grade semanal completa de programação do canal pode ser vista em: 
br.esporteinterativo.yahoo.com/programação (último acesso em 9 de dezembro de 2012, às 02h51). 
10 Toda a programação da TV Esporte Interativo, e não apenas o Jogando em Casa, foi reformulada em fevereiro 
de 2012. 
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debate entre os comentaristas. Os comentaristas, além de discutirem os assuntos do dia, 

também interagem com o telespectador através de comentários que estes enviam pela internet 

durante o programa e são lidos ao vivo. Lipovetsky, ao analisar a sociedade pós-moderna, 

mesmo referindo-se especificamente à moda, destaca justamente o fenômeno de 

participação11 na sociedade: 

 

No tempo mais curto, é preciso interpretar a suspensão da ilusão engendrada pelo 
código humorístico como uma das formas assumidas pelo fenômeno de participação, 
hoje em dia comum a todos os níveis da sociedade. Fazer os indivíduos participar, 
torná-los ativos e dinâmicos, devolvê-los ao seu status de agentes da decisão tornou-se 
um axioma da sociedade aberta. [...] o código humorístico e a distância que ele produz 
entre o indivíduo e a informação correspondem ao funcionamento de um sistema que 
requer pelo menos uma atividade mínima dos indivíduos: de fato, não há humor que 
não exija uma parte da atividade psíquica do receptor. (LIPOVETSKY; 2009, 124-
125) 

 

Mesmo com as duras críticas feitas por Lipovetsky ao discurso humorístico na 

sociedade pós-moderna, que já foram contra-argumentadas por outros pensadores no segundo 

capítulo deste estudo, pode-se perceber no trecho destacado o papel fundamental do fenômeno 

de participação na sociedade e, consequentemente, nos programas televisivos atuais – aqui, 

especificamente, no Jogando em Casa. Apesar do tom crítico, o discurso de Lipovetsky 

confere reconhecimento e credibilidade à existência de uma relação entre o fenômeno de 

participação – ou, em outras palavras, a interatividade – e o humor. 

O cenário do programa é outro elemento que deve passar por uma breve análise, 

conforme descrito no terceiro capítulo deste estudo. Como citado por André Henning, ele é 

feito para que o telespectador tenha a impressão de que a discussão se passa na sala de estar 

de sua própria casa, como mostra a imagem a seguir:  

                                                             
11 O “fenômeno de participação” descrito por Lipovetsky é ainda mais exacerbado pela TV Esporte Interativo em 
outros momentos, não apenas durante a participação dos telespectadores durante o programa Jogando em Casa. 
O canal, por diversas vezes, pede que o telespectador “escolha qual jogo quer assistir na programação” através 
de enquetes no Facebook. Exemplos podem ser conferidos em: 
http://www.facebook.com/esporteinterativo/posts/177566828985580 (último acesso em 11 de dezembro de 
2012, às 02h02) ou http://www.facebook.com/questions/10150458061923504 (último acesso em 12 de dezembro 
de 2012, às 13h40) 
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Imagem 1: Cenário do programa Jogando em Casa12 

 

O cenário proposto para o Jogando em Casa auxilia na percepção de informalidade na 

linguagem e de um “tom leve” que o programa quer passar a quem está do outro lado do 

televisor. É interessante fazer um exercício de imaginação de uma sala de estar típica de uma 

casa misturada com um estádio de futebol enquanto se lê a descrição do cenário do programa: 

três poltronas, sendo duas brancas (dos comentaristas) e uma vermelha (a do apresentador), 

uma televisão entre o apresentador e os comentaristas, vídeos de torcedores ao fundo 

observando a discussão e decoração nas paredes imitando quadros. Giselle Arruda, gerente 

artística do Esporte Interativo e responsável pela elaboração do chamado pacote gráfico do 

Jogando em Casa (o que inclui o desenho do cenário), em entrevista exclusiva para este 

estudo, garante que a intenção era exatamente essa:  

 

O cenário foi pensado para ter um aspecto caseiro e os elementos como os quadros e 
flâmulas que aparecem atrás do apresentador principal ajudam a reforçar essa 
proposta. O cenário ajuda mais no aspecto da leveza do programa do que do humor. 
Essa vertente do humor é mais explorada no pacote gráfico, ou seja, nas vinhetas de 
abertura e dos quadros do programa.13 

 

Neste momento do estudo, pode-se perceber que já se avançou sobre a forma como o 

Jogando em Casa é estruturado. Já é possível entender como o programa foi concebido e 

pensado, desde o seu início, para que tivesse a tendência humorística na linguagem como 

característica principal. Seja através do público-alvo definido ou pela forma em que o cenário 

foi produzido, o Jogando em Casa foi sempre voltado para o (“tom” de) humor, para a 

                                                             
12 Foto do autor. 
13 Entrevista concedida por email ao autor no dia 8 de janeiro de 2013. 
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irreverência e para a informalidade. A partir desta etapa do estudo, então, deve-se analisar 

mais profundamente os temas abordados no programa e como essas abordagens são feitas, 

dentro desta estrutura já esmiuçada. 

Ao analisar os temas discutidos no programa, é preciso voltar a um questionamento 

feito no início deste capítulo: já que, com uma hora de duração, o Jogando em Casa não fala 

de/sobre todos (ou a maioria dos) os assuntos esportivos do dia em que está sendo exibido, o 

que o programa considera como “os mais importantes” e “dignos de serem debatidos”? Esta é 

uma pergunta com difícil resposta, pois, na realidade, como se demonstrará a seguir, tudo 

pode virar pauta para debate no programa.  

 

4.1.2. Temas debatidos 

 

Para se fazer uma análise mais organizada dos temas debatidos no Jogando em Casa, 

pode-se dividi-los em dois grandes grupos: os temas de importância esportiva e os temas sem 

qualquer relação com jornalismo, assemelhando-se a programas de “apenas”14 entretenimento.  

Os aqui chamados temas de relevância esportiva são aqueles que envolvem os clubes, 

times e franquias de qualquer esporte, assim como atletas, diretores, autoridades, leis e 

projetos que tenham relação com um esporte específico ou em geral. Exemplos sobre esses 

temas são mais fáceis de serem deduzidos, até mesmo pelo uso do senso comum, pois são os 

temas com os quais todo indivíduo está acostumado a lidar ao assistir aos programas 

esportivos convencionais, ou a qualquer matéria sobre esporte em um telejornal convencional, 

assim como se ele ler um caderno esportivo convencional de um veículo impresso. Apenas a 

título de exemplificação, poderiam ser citados como temas deste grupo as discussões sobre a 

realização da Copa do Mundo de futebol de 2014 no Brasil; sobre os preparativos para os 

Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro; sobre os jogos do Campeonato Brasileiro de 

futebol; sobre a Seleção Brasileira de futebol; sobre o basquete, o vôlei, o remo, a ginástica, o 

futebol americano, enfim. 

Desse amplo grupo de temas esportivos, o Jogando em Casa separa o que Leonardo 

Baran, jornalista e atual apresentador do programa, chama, durante os programas, de “as 

polêmicas do dia” para debater. São “polêmicas do dia” e foram debatidos no Jogando em 

Casa, por exemplo, as mudanças de treinadores nos clubes de futebol brasileiros e nas 

                                                             
14 “Apenas” usado sem conotação pejorativa, mas como forma de distinção de que só há o fator de 
entretenimento naquele tipo de tema, com a predominância do eixo gozação da categoria tonal disposição, e/ou 
também de leveza na categoria volume de tons de programas televisivos (para mais explicações sobre as 
categorias de tons, voltar ao capítulo três deste estudo). 
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seleções nacionais, as contratações de craques, a aposentadoria de ídolos, recordes quebrados, 

comparações históricas entre atletas, dentre diversos outros15. 

Contudo, mais do que os temas esportivos debatidos em si, a forma como a discussão 

é dirigida é o ponto fundamental do discurso humorístico no Jogando em Casa. Um excelente 

caso para análise é o programa do dia nove de setembro de 2011. Os participantes debatem 

sobre a atuação do jogador Fierro, do Flamengo, em uma partida contra o Corinthians, válida 

pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O jornalista Henrique Marques, em tom de voz 

exaltado e debochado, faz uma análise repleta de ironias e irreverência, interrompido por 

comentários do apresentador clamando por “calma” e pedidos repletos de humor para a 

produção do programa “trazer um copo de água, pelo amor de Deus”:  

 

O [técnico] Vanderlei Luxemburgo é um fenômeno. Ele olha para o banco e só 
enxerga o Fierro. Ele só enxerga o Fierro! O dia em que o Fierro não estiver no banco 
de reservas, eu não sei o que o Luxemburgo vai fazer. Ele olha para o banco, ‘Fierro, 
vem!’. Está 5 a 1, ‘Fierro, vem!”. Estamos perdendo de 6 a 1, ‘Fierro, vem!’. Está 0 a 
0, ‘vem, Fierro!’. Vamos fazer um churrasco, ‘Fierro, vambora!’. Vou jantar na casa 
da minha avó, ‘vamos, Fierro, vem comigo!’. É impressionante! O Fierro, agora eu me 
indignei, o Fierro é de uma inutilidade, cara! O Fierro não produz absolutamente nada! 
Eu não entendo como o torcedor... O torcedor do Flamengo aguentou aquele Maxi 
Biancucchi, que entrava em tudo quanto é jogo e era uma desgraça, agora o tal do 
Fierro, cara! O tal do Fierro é uma vergonha! Ele nunca na história do futebol 
modificou um jogo em que ele entrou, e ele entra em todos os jogos!16 

 

Este trecho do Jogando em Casa evidencia o tom em que acontecem as discussões 

dentro do programa. Apesar do tema ser claramente uma polêmica da esfera esportiva diária, 

com uma importância temporal bem definida (afinal, aquela discussão só fazia sentido 

naquele momento exato, pois, como qualquer notícia, ficou “velha” no dia seguinte, passou a 

não mais despertar o interesse do telespectador), a linguagem humorística é amplamente 

utilizada, tanto pelo comentarista como pelo apresentador. Como já citado, o jornalista 

Henrique Marques utiliza-se do recurso da ironia, do exagero e até mesmo do deboche para 
                                                             
15Quatro exemplos mais específicos sobre temas esportivos abordados no Jogando em Casa, escolhidos 
aleatoriamente, são: a aposentadoria do goleiro Marcos, campeão da Copa do Mundo de 2002 pela Seleção 
Brasileira de futebol e ex-jogador do Palmeiras, no programa do dia 11 de dezembro de 2012 (disponível, na 
íntegra, em: http://www.esporteinterativoplus.com.br – último acesso em 13 de dezembro de 2012, às 20h45); a 
demissão do técnico Mano Menezes da Seleção Brasileira de futebol, no programa do dia 23 de novembro de 
2012 (disponível, na íntegra, em: http://www.esporteinterativoplus.com.br – último acesso em 13 de dezembro 
de 2012, às 21h05); a renovação do contrato do meio-campista Ronaldinho Gaúcho, duas vezes eleito o melhor 
jogador do mundo pela FIFA, com o Atlético-MG, no programa do dia 28 de novembro de 2012 (disponível, na 
íntegra, em: http://www.esporteinterativoplus.com.br – último acesso em 13 de dezembro de 2012, às 20h22); e 
a eleição para presidente do Clube de Regatas do Flamengo, no programa do dia 3 de dezembro de 2012 
(disponível, na íntegra, em http://www.esporteinterativoplus.com.br – último acesso em 13 de dezembro de 
2012, às 21h13). 
16 Programa Jogando em Casa exibido no dia 9 de setembro de 2011, disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=k2Jfdgm9tBE (último acesso em 12 de dezembro de 2012, às 07h50). 
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fazer seu discurso, com caráter basicamente humorístico, caricato, por mais que seja também 

opinativo e com conteúdo esportivo.  

Este trecho específico do Jogando em Casa pode ser observado como um excelente 

exemplo da chamada função social crítica do humor, abordada por diversos pesquisadores 

como Rossetti e Marín-Arrese, destacados, dentre outros, no segundo capítulo deste estudo. 

Além do programa do dia nove de setembro de 2011, é interessante esmiuçar um 

trecho do Jogando em Casa do dia 28 de junho do mesmo ano. O apresentador e os 

comentaristas debatiam uma polêmica envolvendo jogadoras da seleção feminina de futebol 

de Guiné Equatorial. Duas atletas haviam sido acusadas de serem biologicamente homens às 

vésperas da Copa do Mundo da modalidade17. Os recursos usados no discurso de André 

Henning – um dos comentaristas do dia –, mais uma vez, apresentam o viés humorístico e de 

irreverência da discussão: 

 

Eu fico meio incomodado com isso, me dá uma coceira. [...] Meu Deus do céu, amigos 
do Brasil, ajudem aqui: sou só eu que não teria problema nenhum em dizer se é 
homem ou mulher? Qual é a dúvida, companheiro?! Qual é a dúvida?! O cara vem e 
fala: ‘existe uma suspeita de que duas mulheres são homens’. Qual é a dúvida, 
companheiro?! Qual é a dúvida? Até uma criança de seis anos sabe! Baixa o calção, 
tem lá uma “benga-benga”, é; não tem, não é. Acabou! Acabou, meu filho! Mas qual 
é a dúvida? [...] Que teste biológico?! É só ver se tem ou não! É só ver se tem um 
pirulito ou não. [...] Baixa o calção, queridão! E aí vê! Agora, meu Deus, incidente 
internacional, as mulheres que na verdade são homens... baixa os calções! [...] Não 
pode jogar homem, tem suspeita, ‘vem cá, queridão, se apresenta’. [...] É, é o fiscal do 
bilau. Ou é ou não é.18 
 

Cabe destacar, no trecho citado, a simplificação, através do discurso humorístico, de 

uma polêmica muito maior envolvendo a questão em debate. Na realidade, ao mesmo tempo 

em que André Henning faz uso desse discurso, o outro comentarista do programa do dia, o 

jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, até tenta chamar atenção para as outras polêmicas do caso, 

mas acaba “engolido” pelas brincadeiras de seu companheiro. O que poderia ser debatido de 

fato, nesse exemplo, eram os paradigmas científicos sobre definição de identidade e sexo de 

um indivíduo, a influência cultural no mesmo, os seres hermafroditas, etc. Porém, o discurso 

humorístico se apropriou e reduziu a discussão, em um processo descrito por Lipovetsky: 

  

                                                             
17 Mais detalhes sobre a polêmica podem ser vistos em matérias da época, como esta do jornal Extra Online: 
http://extra.globo.com/esporte/mundial-feminino-duas-jogadoras-de-guine-equatorial-sao-afastadas-por-suspeita-
de-serem-homens-2103437.html (último acesso em 14 de dezembro de 2012, às 13h20). 
18 Trecho do programa Jogando em Casa do dia 28 de junho de 2011. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=x3bJhzDG4B8 (último acesso em 14 de dezembro de 2012, às 15h40). 
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Do mesmo modo que a disseminação polimorfa dos grupos humoriza a diferenciação 
social, o hiperindividualismo do nosso tempo apresenta uma tendência a suscitar a 
apreensão do outro com uma tonalidade cômica. À força da personalização, cada um 
se torna um animal curioso para o outro, vagamente bizarro e, no entanto, desprovido 
de mistério inquietante: o outro é como um teatro do absurdo. (LIPOVETSKY; 2009, 
138) 

 

No entanto, Jesus e Cardoso apresentam uma visão que se contrapõe à crítica de 

Lipovetsky: 

 

O humor nasce de situações comuns ligeiramente distorcidas; faz relações inusitadas; 
transgride; é irreverente; brinca com a vida e com qualquer situação ou pessoa, do 
povo às mais graduadas autoridades; é politicamente incorreto; surpreende; não tem 
controle. Assim, o riso é espontâneo e faz as pessoas relaxarem das situações mais 
tensas. (JESUS & CARDOSO in SANTOS & ROSSETTI; 2012, 111) 

 

O trecho acima se relaciona perfeitamente com a discussão do Jogando em Casa do dia 

28 de junho de 2011. Uma situação aparentemente comum – “como identificar se uma pessoa 

é homem ou mulher?” –, acaba distorcida e exagerada de forma irreverente. Assim, apesar de 

se reconhecer a citada “curiosidade divertida” apontada por Lipovetsky, Jesus e Cardoso 

apontam para a função social do humor como “válvula de escape”, como forma de prazer; 

enquanto o filósofo francês apresenta o “hiperindividualismo do nosso tempo”, os 

pesquisadores destacam o “riso espontâneo” que “faz as pessoas relaxarem” – com exceção 

das que são o alvo do humor “politicamente incorreto” citado pelos autores.  

Ainda sobre esta discussão do programa, convém ressaltar a proximidade com o 

estudo de Ottoni, citado no segundo capítulo deste ensaio. Nesta discussão específica, o 

discurso humorístico estaria “reproduzindo a ordem estabelecida” em relação aos gêneros 

sociais, e não “desafiando-a ou refutando-a”19. 

Porém, torna-se necessário voltar à divisão inicial de temas abordados pelo Jogando 

em Casa. São os temas sem qualquer relevância esportiva, sem qualquer relação com a prática 

do jornalismo, os chamados “temas apenas para entretenimento”, que diferenciam ainda mais 

o Jogando em Casa dos demais programas esportivos.  

Esses temas são, comumente, brincadeiras entre os membros participantes do 

programa. Dois dos principais exemplos desse tipo de tema são as piadas feitas com o fato do 

narrador André Henning ser careca e com o tamanho dos narizes dos jornalistas Leonardo 

Baran e Vitor Sergio Rodrigues. É o discurso humorístico voltado ao deboche, ao já falado 

                                                             
19 Como dito anteriormente, para mais informações sobre o pensamento da pesquisadora, voltar ao capítulo dois 
deste estudo. 
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eixo semântico da gozação, da pilhéria. Um episódio característico desse tipo de tema 

abordado no Jogando em Casa aconteceu no dia quatro de abril de 2011. O programa gastou 

aproximadamente 15 minutos repercutindo com André Henning um vídeo chamado “Hit Dos 

Carecas”. A letra da música no vídeo era uma brincadeira com as pessoas que sofrem de 

calvície: 

 

[...] Sua careca é mais lisa do que bola de boliche./ Às vezes, até parece aquele pão de 
sanduíche./ Dizem que é dos carecas que as mulheres gostam mais./ Não concordo 
com o provérbio que o povo cantou demais./ Aeroporto de mosquito, capacete 
espacial./ O careca tem cabelo na nuca e na lateral./ Até parece o Kojak, cabeça de lua 
cheia./ Se ele não se cuidar, vai cair o resto da telha. [...] 

 

Essa cena ficou tão marcada na história da TV Esporte Interativo que, durante o 

período de comemorações pelos cinco anos da emissora, ela figurou em primeiro lugar em 

uma seleção de cinco momentos mais marcantes de brincadeiras com o narrador20. O vídeo 

original desse trecho do programa atingiu mais de 9.350 acessos no Youtube nas primeiras 24 

horas, segundo dados do próprio site21: 

 

Gostei, gostei da sua mãe que fez a edição, da sua mãe que compôs a música... eu falo 
mesmo! Eu falo mesmo! [...] Tem tanto assunto para falar na porcaria do programa, 
fica com essa brincadeira de novo. [...] Vai-te para o inferno o canal oficial [de vídeos] 
do Esporte Interativo, quem editou, vai todo mundo pro quinto dos infernos! Só para 
deixar claro que eu não tenho problema nenhum com isso, nenhum, nenhum.22  

 

Além de o discurso humorístico estar voltado para o eixo da gozação, a cena evidencia 

o que Jesus e Cardoso chamam de uma das “técnicas de utilização do humor como estratégia 

persuasiva23” (JESUS & CARDOSO in SANTOS & ROSSETTI; 2012, 123). Os 

pesquisadores ressaltam as ideias de Bergson sobre a abordagem humorística deste tipo de 

tema (calvície, nariz grande, excesso de peso, etc.): “A deformidade cômica, segundo Bergson 

(1993), exprime imperfeições individuais que, de certo modo, refletem as imperfeições 

coletivas. Nesse sentido, expõe um determinado grupo ao riso: o gordo, o baixinho, o careca, 

etc.” (IBIDEM, 124). Jesus e Cardoso, no entanto, fazem um alerta quanto à produção de 

                                                             
20 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=BKlncMZDkmA (último acesso em 13 de dezembro de 
2012, às 23h40). 
21 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=-7QBya4kDGA (último acesso em 20 de dezembro de 
2012, às 03h30). 
22 Comentário do narrador André Henning sobre o “Hit dos Carecas” no programa Jogando em Casa do dia 
quatro de abril de 2011. 
23 Os autores analisam especificamente as “estratégias persuasivas” na publicidade. Neste estudo, pode-se 
entender como “estratégias persuasivas” formas de se garantir audiência para o programa televisivo. 
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cenas como a do “Hit Dos Carecas”, atentando para o viés politicamente incorreto deste tipo 

de humor: 

 

Um cuidado ainda maior [...] é considerar que o uso de estereótipos como esses, que 
exploram as “imperfeições” individuais, ou até mesmo sociais [...], são motivos dos 
mais variados tipos de discriminações. As “piadas”, ainda que sejam consideradas 
engraçadas por alguns grupos, acabam muitas vezes por gerar uma série de 
preconceitos às mais diversas minorias. Deve-se levar em conta que a percepção do 
humor será diferente em função do perfil do receptor, [...] inclusive o contexto social e 
político. (IBIDEM, 125) 

 

 

 

4.1.3. Quadros do programa 

 

A análise dos temas abordados no Jogando em Casa precisa ser complementada por 

um estudo dos quadros exibidos no programa. São eles: “Zoação Esporte Clube”; “Minuto 

Larissa Riquelme”; “Top 10” ou “Top 5”; “Notícias velhas, mas nem tanto”; “Só se fala em 

outra coisa”; “Você viu isso?”; e “Jogando quer saber”. É preciso entender quando esses 

quadros são utilizados, sobre quais circunstâncias, e qual finalidade discursiva eles possuem. 

 Mais uma vez, uma breve observação dos quadros evidencia instantaneamente o uso 

da tendência humorística na linguagem. Até mesmo o nome dado à maioria deles contém uma 

brincadeira – como é o caso do “Zoação Esporte Clube”, que faz referência a um nome de um 

clube esportivo – ou uma ironia – caso dos quadros “Notícias velhas, mas nem tanto” e “Só se 

fala em outra coisa”. 

 Antes de se analisar os quadros isoladamente, deve-se dar destaque para a própria 

presença de quadros (esquetes e recursos lingüísticos específicos repetidos com uma 

determinada periodicidade dentro do programa) como conteúdo do Jogando em Casa. Esse 

fato, por si só, evidencia a escolha por um “tom” mais leve e/ou humorístico ao programa. 

Santos corrobora a afirmação ao usar palavras de Bergson para identificar os “artifícios usuais 

da comédia”: “a repetição periódica de uma palavra ou de uma cena, a intervenção simétrica 

dos papéis, o desenvolvimento geométrico dos quiproquós e ainda muitos outros truques” 

(SANTOS; 2012, 25). Cabe, neste momento do estudo, destrinchar cada quadro exibido no 

Jogando em Casa. 

 O “Zoação Esporte Clube” tem periodicidade semanal. Ele é exibido sempre no 

Jogando em Casa de segunda-feira, comumente no terceiro e último bloco do programa. Isso 
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se dá como uma forma de fazer o Jogando em Casa terminar “calmo”, com o telespectador 

“relaxado”, “leve”. O “Zoação Esporte Clube” pode ser descrito como uma compilação de 

dois ou três minutos com vídeos de jogadores perdendo gols ou pontos “incríveis”, cometendo 

infrações “absurdas” ou atingindo um objetivo de forma “inesperada ou surpreendente” (como 

um jogador de futebol marcando um golaço, um jogador de basquete acertando uma cesta do 

meio da quadra no último segundo, etc.) na semana anterior à sua exibição. Como pode ser 

observado, o quadro tende a utilizar-se do discurso do exagero como recurso lingüístico para 

tornar-se humorístico e atrair a atenção do público24. Ele é muito similar ao famoso 

“Videocassetadas”, exibido no programa Domingão do Faustão, da Rede Globo. 

 O “Minuto Larissa Riquelme” também tem periodicidade definida, sendo exibido 

sempre no terceiro bloco dos programas de terça-feira (em semanas em que, em caráter de 

exceção, não há exibição do Jogando em Casa na terça-feira, o “Minuto Larissa Riquelme” é 

exibido na sexta). O quadro consiste, basicamente, em apresentar fotos de modelos – 

normalmente esposas ou namoradas de jogadores de futebol – seminuas (é preciso levar-se em 

consideração o horário de exibição do programa para compreender o limite legal imposto ao 

tipo de fotos exibido). O nome faz referência a uma modelo paraguaia que ficou famosa 

durante a Copa do Mundo de futebol de 2010 ao posar para fotos com um celular dentro do 

sutiã. É uma forma clara de apelação a um público-alvo jovem e masculino, mas que também 

serve como auxílio na divulgação de temas de interesse da TV Esporte Interativo. Podem ser 

observados diversos exemplos: em julho de 2011, a emissora exibia a Copa do Mundo de 

futebol feminino; o “Minuto Larissa Riquelme” exibido no dia 12 de julho daquele ano foi um 

ensaio de fotos da goleira Hope Solo, da seleção dos Estados Unidos25. Em 12 de outubro de 

2012, uma sexta-feira, a emissora iria transmitir o evento Bellator 76, uma edição de uma 

competição de artes marciais mistas; o quadro exibido na terça-feira anterior foi uma 

compilação de fotos das chamadas “ring girls”, uma espécie de assistentes de palco do 

evento26. Em 13 de setembro de 2012, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 

confirmou, em entrevista coletiva aos jornalistas, a volta ao calendário oficial da entidade a 

partir de 2013 da Copa do Nordeste (em 29 de agosto, a CBF já havia divulgado este 

calendário constando a competição), torneio que o Esporte Interativo detém, entre as 

emissoras esportivas, os direitos exclusivos de transmissão; o “Minuto Larissa Riquelme” da 

                                                             
24 Um exemplo do quadro pode ser conferido em: http://www.youtube.com/watch?v=J6k5DbX3R-E (último 
acesso em 16 de janeiro de 2013, às 05h00). 
25 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=yUIFYzu8Q4I (último acesso em 20 de dezembro de 2012, 
às 04h20). 
26 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=rLAPCwTW5iM (último acesso em 20 de dezembro de 
2012, às 04h36). 
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véspera, dia 12 de setembro, foi com “musas de alguns dos times que irão participar” da 

copa27.  

Lipovetsky (2005), em meio às críticas à sociedade pós-moderna, destaca motivos 

capazes de explicar o sucesso do quadro: “A vulgaridade e a obscenidade ressurgem sob 

forma humorística quando a higiene passou a ser um credo universal e o corpo, objeto de 

solicitude e de cuidados permanentes” (LIPOVETSKY; 2009, 118). Porém, Santos apresenta 

duas categorias do chiste, segundo os estudos de Sigmund Freud. A primeira delas, como se 

poderá conferir a seguir, auxilia na compreensão da função incorporada na audiência do 

quadro:  

 

O psicanalista vienense também diferencia o chiste em duas categorias: a que oferece 
satisfação aos desejos sexuais reprimidos e a que pode dar livre curso às tendências 
agressivas. Frequentemente, o humor e o riso relacionam-se à sexualidade e à 
obscenidade, e à importância de que se revestem esses fatores do significado de 
distensão face aos tabus impostos pela sociedade e interiorizados na mente dos 
indivíduos. (SANTOS; 2012, 29) 

 

 O quadro “Só se fala em outra coisa” é mais um que se pode observar com 

periodicidade certa: ele é exibido sempre às quartas-feiras, também no terceiro e último bloco 

do Jogando em Casa. O quadro apresenta uma competição “curiosa, “inusitada”, “estranha” 

aos costumes da sociedade brasileira, mas sem grande ou nenhuma repercussão mundial. 

Como dito anteriormente, o nome se configura como uma ironia ao próprio conteúdo exibido 

no quadro, pois o menospreza, afirmando que “ninguém fala sobre aquele assunto”. São 

exemplos de competições mostradas no quadro o “futebol de bolhas” na Noruega, a 47ª 

edição da “Corrida de Camas” na Inglaterra e o campeonato de arremesso de árvores de Natal 

na Alemanha28. 

 Os três quadros acima descritos são os únicos do Jogando em Casa em que se pôde 

observar, nos últimos dois anos, uma periodicidade certa. Todos têm um dia na semana 

definido para irem ao ar e todos são exibidos no último bloco do programa, logo antes de seu 

encerramento – por diversas vezes, eles são o último “assunto” do dia. Como citado 

anteriormente, esse fato evidencia a lógica de terminar o programa com um “tom” mais 

                                                             
27 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=sQYyPMGePkU (último acesso em 20 de dezembro de 
2012, às 04h40). 
28 Respectivamente, disponíveis em http://www.youtube.com/watch?v=D3bedTN2muQ (último acesso em 20 de 
dezembro de 2012 às 04h50), http://www.youtube.com/watch?v=Tx2aPSS9YsQ (último acesso em 20 de 
dezembro de 2012, às 04h52) e http://www.youtube.com/watch?v=HEu408i9Cyw (último acesso em 20 de 
dezembro de 2012, às 04h54). 
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“leve”, “relaxado”. Ele reforça a função humorística de “válvula de escape”, reforçando 

também o “tom principal” humorístico que o Jogando em Casa quer passar ao telespectador.   

 Os demais quadros do programa são exibidos de acordo com outros critérios, que 

serão explorados a seguir, sem possuírem necessariamente uma periodicidade de exibição 

específica ou um lugar definido na hierarquia de assuntos do programa – pelo menos não 

aparente, como nos três quadros já analisados, que são exibidos sempre no último bloco. 

 O “Notícias velhas, mas nem tanto” é uma espécie de retrospectiva das manchetes 

jornalísticas de exatamente um ano no passado em relação à semana do programa que está 

sendo exibido. Como o próprio nome do quadro sugere através de uma leve ironia, no entanto, 

as manchetes apresentam notícias que ainda têm alguma relação com os assuntos jornalísticos 

(esportivos) atuais29, seja através de uma indefinição na situação que já era apresentada no 

passado ou através de uma reviravolta no caso, configurando a base para o humor – seja com 

a própria imprensa (que teria, no passado, “errado” ao noticiar o fato), seja com os rumos da 

história noticiada30. 

 O quadro “Você viu isso?” chega a ser utilizado mais de uma vez dentro de um mesmo 

programa, mas não mais do que uma vez por bloco. Ele consiste, basicamente, na 

apresentação de um fato jornalístico curioso que não teria muito contexto ou relação com os 

demais assuntos do Jogando em Casa daquele dia específico. Assemelha-se, como pôde ser 

observado nesta definição, com os fait-divers noticiados historicamente pela imprensa escrita.  

Os quadros “Top 10” ou “Top 5” apresentam dez – ou cinco – sugestões para a 

resolução de uma determinada situação debatida no Jogando em Casa do dia. É uma forma do 

discurso humorístico hierarquizar as próprias piadas, começando da “pior sugestão” (a de 

número dez – ou cinco) para “a melhor” (a de número um), ou, em outras palavras, da melhor 

para a pior piada, brincadeira, gozação. São temas de “Top 10”, por exemplo: nomes para o 

mascote da Copa do Mundo de futebol de 201431; motivos para acreditar no título do piloto 

Rubens Barrichello quando este passou a correr na Fórmula Indy32; motivos para uma crise 

esportiva envolvendo o Clube de Regatas do Flamengo33. 

                                                             
29 Por “atuais”, entende-se o período em que o programa específico está sendo exibido. 
30 Um exemplo pode ser conferido em: http://www.youtube.com/watch?v=ibPDqH9L4DE (último acesso em 16 
de janeiro de 2013, às 01h55). 
31 Quadro disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Kft3AnwZ8kA (último acesso em 16 de janeiro de 
2013, às 14h30). 
32 Quadro disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=VV-ZWe6F55Y (último acesso em 16 de janeiro de 
2013, às 14h35). 
33 Quadro disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=uNvCuw-9szw (último acesso em 16 de janeiro de 
2013, às 14h37). 
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 Já o “Jogando quer saber” é um quadro chamado de multi-plataforma. O programa 

convida o telespectador a votar em uma enquete sobre um dos temas considerados mais 

polêmicos da semana na página do Jogando em Casa na rede social Facebook, na internet. No 

entanto, as opções de votação do internauta são, normalmente, caricatas e/ou irônicas e/ou 

exageradas, ou pelo menos uma delas o é. Dois bons exemplos de análise podem ser vistos em 

publicações no dia 14 de agosto de 2012 e no dia 20 de setembro de 2011.  

A primeira publicação faz a seguinte pergunta: “quem marca o primeiro gol do duelo 

Real x Barça?”34. Uma das respostas utiliza a lógica do discurso jornalístico sem presença do 

tom humorístico, ao conter “Messi ou Cristiano Ronaldo”, respectivamente os craques das 

equipes do Barcelona e do Real Madrid. As outras duas utilizam-se da linguagem humorística 

ao responderem, uma delas, “Não sei, mas vão especular que vai ser o Neymar” (em clara 

referência ao interesse de ambas as equipes na contratação do craque do futebol brasileiro e às 

diversas notícias divulgadas equivocadamente na imprensa internacional, ora afirmando que 

Neymar foi contratado pelo Barcelona, ora garantindo o jovem jogador no Real Madrid) e, a 

outra, “Pepe, gol contra” (referindo-se a um zagueiro do Real Madrid que envolve-se 

constantemente em expulsões do campo de jogo e discussões polêmicas com a torcida e com a 

imprensa). Já a segunda publicação questiona “quem vai jogar primeiro?”35, em referência a 

lesões musculares sofridas pelos jogadores de futebol Adriano (então atacante do Corinthians) 

e Luís Fabiano (atacante do São Paulo). São apresentadas as seguintes opções de resposta para 

os internautas: “Adriano”, “Luís Fabiano” – essas duas, utilizando-se o discurso jornalístico 

sem o tom humorístico – ou “o filho do Neymar” (em referência a um bebê recém-nascido). 

Mais uma vez, além de ressaltar o eixo semântico da gozação, da pilhéria, no tom do 

programa, fica evidente também o uso do humor para esconder uma crítica (algo como a ideia 

de que os dois jogadores citados estão sempre machucados e vão demorar tanto a disputarem 

uma partida que vai dar tempo de um bebê crescer e ter idade suficiente para jogar futebol). 

Esse uso já foi abordado no segundo capítulo deste ensaio. 

 A análise dos quadros do Jogando em Casa, em conjunto com o estudo dos temas 

debatidos e da estrutura do programa, permite que se perceba como ele é pioneiro na 

utilização do discurso humorístico na abordagem de temas relacionados ao esporte. Na 

verdade, pôde-se compreender que esse pioneirismo é não só historicamente como também 

                                                             
34 Disponível em: http://www.facebook.com/questions/353149084766004/ (último acesso em 20 de dezembro de 
2012, às 05h30) 
35 Disponível em: http://www.facebook.com/questions/172259439521637/ (último acesso em 20 de dezembro de 
2012, às 05h35) 
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quanto às características e estrutura do discurso utilizado no Jogando em Casa. Em resumo, 

pôde-se entender como o tom principal do programa é humorístico, estruturado 

principalmente através da informalidade e da leveza. No entanto, para a conclusão deste 

estudo, torna-se necessário mostrar em que contexto televisivo o Jogando em Casa está 

inserido – não na sociedade, pois isto já foi feito no segundo capítulo deste estudo, mas na 

estrutura da TV Esporte Interativo - e como o tom humorístico do programa se tornou uma 

tendência que pode ser verificada em outros programas televisivos esportivos na atualidade.  

 

 

4.2. TV Esporte Interativo 

 

A tarefa de compreensão da importância do Jogando em Casa na grade de 

programação da TV Esporte Interativo, deve passar, primeiro, por entender como o canal é 

estruturado. Para que isso ocorra de forma satisfatória, torna-se importante voltar ao passado e 

conhecer como a emissora foi fundada.  

 Diego Maços, atual gerente de conteúdo do Esporte Interativo, em trabalho de 

graduação em jornalismo pela ECO-UFRJ, descreve a fundação e os primeiros anos do canal, 

que começou como uma agência de marketing esportivo no final do ano de 1999 chamada 

TopSports. Já como emissora própria e com o nome de Esporte Interativo, a primeira 

transmissão foi feita em 20 de janeiro de 2007: 

 

O pensamento inicial era criar uma agência que trabalhasse com esporte [...]. Já nessa 
época era notória a necessidade de comercialização dos clubes e o amadorismo que 
permeava o futebol brasileiro. O primeiro trabalho da agência foi no campo da 
consultoria para um grupo financeiro chamado EXCEL, que tinha o desejo de investir 
dinheiro no Brasil com futebol. O clube escolhido foi o Vitória, da Bahia. [...] Com a 
experiência bem sucedida no Vitória, a empresa passou a dar consultoria a outros 
clubes do Nordeste e se fez conhecer em todo o futebol da região. [...] Nesse 
momento, com as receitas dos projetos que deram certo no início, das consultorias, 
além de outras verbas externas, [...] a agência criou um pequeno fundo de 
investimento pensando em apostar em algo no esporte. O projeto vigente na época era 
a construção de um estádio na Gávea para o Clube de Regatas do Flamengo. [...] Esse 
projeto não saiu do papel devido a um vazamento de informações [...]. Dessa maneira, 
outro destino para a verba do fundo de investimento se apontava como uma ótima 
oportunidade. [...] a TopSports iniciou o processo de negociação de direitos esportivos 
de campeonatos importantes pelo mundo [...] como Liga dos Campeões, Campeonato 
Inglês e NBA [...]. Com os direitos, o próximo passo seria acertar um projeto e fechar 
com uma emissora de televisão. [...] A emissora procurada para a parceria foi a Rede 
TV.[...] Na negociação com a Rede TV, o nome Esporte Interativo foi aceito e o 
projeto para a televisão acabou batizado com a marca [...]. Apesar do sucesso 
comercial, de audiência e interatividade, a parceria durou apenas nove meses, 
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terminando em setembro de 2004. O rompimento se deu de maneira não amigável, 
com a TopSports movendo e ganhando um processo na justiça contra a RedeTV! com 
a decisão final [...] saindo em 5 de maio de 2005. [...] Um acordo com a Bandeirantes 
garantiu uma nova casa para o projeto e a transferência de todos os direitos de 
transmissão para o Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e NBA. [...] Depois de 
todas as experiências em parcerias com emissoras de televisão, o próximo projeto do 
Esporte Interativo era lançar sua própria emissora de televisão. Esta seria a primeira 
rede aberta de TV com conteúdo exclusivamente de esporte no Brasil. Trabalhar como 
uma emissora aberta de esportes vinha de uma analise de mercado que gerava uma 
forte oportunidade. [...] o brasileiro [...] tinha apenas plataformas de TVs por 
assinatura (PayTV) oferecendo canais com conteúdo exclusivamente esportivo. Isso, 
somado à baixa penetração de PayTV no Brasil, criava uma enorme demanda 
reprimida e uma grande oportunidade de negócio. De acordo com a Associação 
Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), em 2007, ano de lançamento do 
Esporte Interativo, apenas 5,3 milhões de domicílios no Brasil tinham assinatura 
PayTV, o que representa, tomando como base a população brasileira com 190 milhões 
de habitantes, com dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), uma penetração de aproximadamente 9%. Apenas como efeito de 
comparação, com 22 milhões de domicílios, de acordo com a Associação Brasileira de 
Radio e Televisão, as parabólicas tem 31% de penetração. Foi analisando esse 
mercado [...] que o Esporte Interativo resolveu investir em um conteúdo esportivo de 
qualidade que chegasse a muitos lares de todo o Brasil. Seria lançada, em 20 de 
janeiro de 2007, nas parabólicas de todo o Brasil, a TV Esporte Interativo. (MAÇOS; 
2011; 12-18) 

 

Como pôde ser visto, a forma primordial de distribuição da TV Esporte Interativo em 

território nacional (como uma emissora da tv “aberta” – ou seja, de graça – via parabólicas e, 

posteriormente, via sinal UHF36) se relaciona diretamente com o público que a emissora acaba 

por atingir. Esse público é a chamada “nova classe C”, ou “classe C emergente”. A 

Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) revela, em seu site na 

internet, três estudos comparativos de audiência e faturamento com publicidade na televisão 

aberta, mostrando que esses dois aspectos tiveram crescimento de 2010 para 2012 graças à 

“aproximação da televisão com a classe C”37. Não é exagero dizer, portanto, que esta “classe 

C emergente” tornou-se o principal foco do mercado publicitário televisivo brasileiro em 

geral, o que, mais uma vez, contribuiu para a definição do público-alvo e, consequentemente, 

do perfil e do viés discursivo humorístico da TV Esporte Interativo. No entanto, cabe 

ressaltar, o narrador André Henning explica que 

 

                                                             
36 “Ultra High Frequency” ou Frequência Ultra Alta. Atualmente, o canal também está disponível nas principais 
operadoras de televisão paga do país. A lista completa de freqüências da TV Esporte Interativo pode ser 
consultada em: http://br.esporteinterativo.yahoo.com/como-assistir/ (último acesso em 22 de janeiro de 2013, às 
16h20) . 
37A notícia “TV aberta fatura 25% a mais com publicidade em 2011” pode ser conferida em: http://bit.ly/ysrVJ0 
(último acesso em 24 de janeiro de 2013, às 04h50); “Atrás da classe C, TV fatura 12% a mais no semestre”, está 
disponível em: http://bit.ly/XZUpra (último acesso em 24 de janeiro de 2013, às 04h53). Já “Consumo de TV 
aumentou em 2012” está disponível em: http://bit.ly/W1Ofsf (último acesso em 24 de janeiro de 2013 às 04h55). 
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o público a ser atingido nunca foi nossa preocupação na hora de idealizarmos o 
Jogando em Casa. A linguagem dos programas esportivos era muito chata, então nós 
queríamos um programa com uma nova linguagem. A ideia sempre foi pensar no 
produto. Fazer um produto legal, diferente. Nós não pensamos no público a ser 
atingido para fazer o programa, mas sabíamos que existia um público carente desse 
tipo de produto.38 

 

Após o estudo do perfil de distribuição do sinal do Esporte Interativo pelo Brasil, fica 

mais claro entender por que, como consequência desse perfil, o público-alvo do canal é a 

“nova classe C”. Assim, também se facilita o entendimento da utilização de um “tom” mais 

leve, informal e humorístico como recurso discursivo dos programas e transmissões da 

emissora. Portanto, fica evidente que o Jogando em Casa, como principal programa do canal 

(por ser o mais antigo e veiculado em horário nobre) iria exacerbar essas características, como 

foi esmiuçado anteriormente neste capítulo. 

 

 

4.3. Outras tendências na televisão 

 

A utilização do tom humorístico na abordagem de assuntos esportivos não é mais uma 

característica apenas do Jogando em Casa. Outros programas televisivos de esportes passaram 

a adotar este viés, calcados também na leveza, na informalidade e na interatividade. Como foi 

proposto desde o início deste estudo, cabe mostrar, em uma rápida análise, de que forma o 

tom humorístico se tornou tendência no telejornalismo esportivo, ou seja, de que forma outros 

programas adotaram essa forma de abordagem dos assuntos. 

  O principal exemplo de mudança de tom para um humorístico de um programa 

televisivo esportivo é, provavelmente, o do Globo Esporte de São Paulo. Em 2009, portanto 

dois anos depois da estreia do Jogando em Casa, o apresentador Tiago Leifert comandou uma 

mudança geral na forma do programa se relacionar com os telespectadores e na forma de 

abordagem dos acontecimentos esportivos, assim como quais acontecimentos específicos 

noticiar (ou, em outras palavras, na “pauta” do programa). O site Memória Globo, da própria 

emissora, enumera essas mudanças, dando destaque ao diálogo e ao dinamismo 

implementados: 

 

Em 2009, o Globo Esporte voltou a contar com a participação da redação de São 
Paulo. O noticiário esportivo da capital paulista e das emissoras retransmissoras do 

                                                             
38 Em entrevista concedida pessoalmente ao autor, no dia 16 de fevereiro de 2013, na sede da TV Esporte 
Interativo, situada em Botafogo, no Rio de Janeiro. 
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interior do estado conquistavam novamente espaço no programa. No primeiro 
bloco, passaram a ser apresentadas as notícias regionais e, nos outros, as matérias e 
informações para toda a rede. Tiago Leifert, até então repórter do SporTV, se tornou o 
apresentador de São Paulo, [...]. No novo formato, o teleprompter perdeu importância 
e o diálogo com o telespectador ganhou mais espaço, deixando o programa ainda mais 
dinâmico.39  
 

O mesmo site também destaca outras alterações posteriores, desta vez no cenário do 

Globo Esporte de São Paulo, que, assim como o cenário do Jogando em Casa, auxilia na 

utilização de um viés mais leve e interativo: 

 

Em março de 2011, foi inaugurado um novo estúdio para servir a todos os programas 
de esportes da emissora, que passaram a ter a mesma identidade visual. O projeto do 
novo cenário foi desenhado para enfatizar a interatividade e a mobilidade. Com design 
em tons cromados e linhas neutras que lembram silhuetas de estádios e instalações 
esportivas, o cenário se adapta a qualquer tipo de transmissão. Apesar de ter a mesma 
identidade visual, cada programa tem a sua característica. No Globo Esporte, o 
destaque é para uma grande tela 3x5m com tecnologia touch screen, interativa. A 
partir de janeiro de 2012, o Globo Esporte São Paulo ganhou um estúdio móvel. O 
objetivo do projeto foi transformar um ônibus de viagem em um estúdio completo, 
onde uma vez por semana, o apresentador Tiago Leifert comanda a atração de um 
ponto diferente da cidade. Nas edições itinerantes, o programa conta com a 
participação de convidados e com o público no local.40 

 

Além do cenário do programa, torna-se interessante expor que tipo de pauta – e de que 

forma ela é abordada – passou a ter espaço no Globo Esporte de São Paulo. Essa análise 

evidencia a utilização do discurso humorístico. No programa de 21 de dezembro de 2012, 

Tiago Leifert faz piada com os boatos surgidos na sociedade de que o mundo acabaria neste 

dia, por conta de uma suposta profecia do povo Maia – na verdade, o fato foi amplamente 

divulgado pela mídia como uma falsa interpretação do calendário Maia, mas virou uma 

espécie de “lenda” entre a população. O apresentador revela um vídeo cômico que seria “o 

fim do mundo41 narrado por Galvão Bueno”. É, na verdade, uma edição com trechos de 

                                                             
39 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-238743,00.html (último 
acesso em 27 de janeiro de 2013, às 03h20). 
40 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-238743,00.html (último 
acesso em 27 de janeiro de 2013, às 03h22). 
41 Algumas manchetes da época, de diversos veículos: “Cientista da Nasa explica por que o mundo não vai 
acabar em 2012” (disponível em http://glo.bo/RAhSdY – último acesso em 27 de janeiro de 2013, às 03h30); 
“Nasa divulga vídeo para explicar que o mundo não vai acabar nesta sexta (21)” (disponível em 
http://bit.ly/ZjwHuk - último acesso em 27 de janeiro de 2013, às 03h45); “Nasa desmente ‘fim do mundo’ e 
alerta sobre suicídios” (disponível em http://glo.bo/V9ORZP - último acesso em 27 de janeiro de 2013, às 
03h48); “Vaticano nega a chegada do fim do mundo, ‘por enquanto’” (disponível em http://bit.ly/12wnLmp - 
último acesso em 28 de janeiro de 2013, às 22h10). 
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narrações esportivas com imagens de filmes de catástrofes climáticas, com uma música 

melancólica ao fundo42: 

 

A chuva não vem do lado de lá, do lado do aeroporto. A chuva vem de lá. Vai terminar 
uma era. Uma história. Tudo o que se falou durante um tempo todo. E aí o momento. 
Previsto. Marcado. Mas talvez o que incomode um pouco é que o roteiro parecia um 
pouco determinado. Não de que isso fosse acontecer, mas de que isso pudesse 
acontecer. Absolutamente emocionado. E lá vem de novo! Eu olho para o Casagrande, 
eu vejo lágrimas nos olhos do Casagrande. Aí complicou. Aí complica! Aí complica! 
Olha o perigo pela direita! Pegou! Pegou! Vamos lá! Vai terminar, vai terminar! 
Acabou! Acabou! Acabou! Acabou!43 

 

André Henning, em entrevista para este estudo, relembra mais uma transformação 

sofrida pelo Globo Esporte de São Paulo que revela semelhança com o Jogando em Casa – e, 

consequentemente, evidencia o pioneirismo do segundo: “Em 2009, pouco depois de 

pararmos de usar o recurso de conversar com o ponto, o ‘Sombra’, o Tiago Leifert adotou isso 

no Globo Esporte”44, com o nome de “Voz na Consciência”45. 

Assim como o Globo Esporte de São Paulo (GESP), o programa Fantástico, da Rede 

Globo, também adotou um tom humorístico e de maior leveza ao tratar de assuntos 

esportivos. Por não ser um programa exclusivamente de esportes, torna-se ainda mais curioso 

observar que este discurso humorístico se faz presente justamente no momento em que os 

esportes são pauta no programa. Além disso, é importante ressaltar que as mudanças no 

Fantástico começaram a acontecer em um período anterior às do GESP, como relata o site 

Memória Globo:  

 

Em maio de 2007, Tadeu Schmidt se tornou o apresentador do bloco de esporte 
no Fantástico. O jornalista levou para o programa seu estilo bem humorado de cobrir 
a rodada do futebol [...]. A proposta de Tadeu era ir além da narração dos gols, 
pinçando curiosidades das partidas e detalhando mais as jogadas, com destaque para 
lances inusitados. Tadeu também ajudou a criar o quadro Bola Cheia, Bola Murcha, 
que incrementou ainda mais a cobertura esportiva do Fantástico e virou mania 
nacional. O programa recebe vídeos amadores de todo o Brasil com lances de peladas 
de futebol. As melhores e as piores jogadas são avaliadas e os “jogadores” ganham o 
prêmio de “Bola Cheia” ou “Bola Murcha”.46 

                                                             
42 Música “Skyfall”, da cantora Adele, que tem como versos, por exemplo, em livre tradução: “este é o fim” e 
“deixe o céu cair”. 
43 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-esporte-sp/v/e-se-o-mundo-acabasse-hoje-e-se-
tudo-fosse-narrado-por-galvao-bueno/2306765/ (último acesso em 28 de janeiro de 2013, às 04h00). 
44 Em entrevista concedida pessoalmente ao autor, no dia 16 de fevereiro de 2013, na sede da TV Esporte 
Interativo, situada em Botafogo, no Rio de Janeiro. 
45 Exemplo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=zf_-buYXH-U (último acesso em 16 de fevereiro 
de 2013, às 16h40). 
46 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-247251,00.html (último 
acesso em 28 de janeiro de 2013, às 04h20). 
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Como mostrado, a cobertura esportiva do Fantástico, em sua mudança sofrida, adotou 

o viés humorístico. Isso se torna bastante evidente na narração do quadro “Gols do 

Fantástico”. Segundo o site Memória Globo, “duas atrações jornalísticas dos primeiros anos 

viraram marca registrada do Fantástico [...]. Os resultados da loteria esportiva [...]. Outro [...] 

foi o quadro Gols do Fantástico, que apresentava os gols marcados [...] no fim-de-semana”47. 

Esse marco do programa foi também modificado por Tadeu Schmidt e passou a se utilizar do 

discurso humorístico. Um exemplo, escolhido de forma aleatória, pode ser visto no programa 

do dia 23 de setembro de 2012. O quadro mostra um cachorro da polícia invadindo o campo 

do estádio João Havelange (popularmente conhecido como Engenhão) no Rio de Janeiro, 

colocando uma narração de um lance de futebol para as cenas do animal, e também faz piada 

com um gol perdido pelo atacante Vagner Love, então no Flamengo: 

 

Só que no momento em que o Corinthians tocava a bola no meio campo olha quem 
entrou ali! Um cachorro! O cachorro da polícia! Ele segue driblando os homens, se 
aproxima do objetivo, prepara o ataque e... Gol! Confira de novo no replay como esse 
safado foi fazer xixi na caixa de som! Danado! [...] Só que esse Wellington é danado. 
Ele acredita mais do que a defesa no lance, aparece para pegar a bola, se livra do 
marcador, cruza e... Prepare-se! A imagem que você vai ver agora é forte. Pode causar 
náuseas e dor de cabeça. Vai Vagner Love! Inacreditável Futebol Clube! É, meus 
amigos, vocês nunca viram o Vagner Love perder um gol assim: a dois metros de 
distância, ele mandou de canela, no travessão.48 
 

O programa É Gol, do canal exclusivamente esportivo de televisão paga SporTV, foi 

outro que passou a utilizar-se do discurso humorístico. A mudança, introduzida ao longo de 

2012, se deu com a chegada de Carlos Eduardo Sá para ser editor-chefe do programa. Sá, em 

entrevista para este estudo, explica como foi o processo de criação desse tom de humor para o 

É Gol: 

 

Você vai criando vinhetas, inserções no conteúdo, criando marcas. Por exemplo, nós 
criamos quadros. Mas o conteúdo é muito importante. Você não pode fazer nada sem 
o conteúdo. A edição é uma forma de você vender melhor ou pior aquele determinado 
conteúdo. A resposta em todas as mídias tem sido muito positiva.49 
 

Um exemplo destes quadros criados é o do “Vilão da semana do É Gol”. O quadro do 

programa faz relação entre um goleiro que fez boas defesas na semana e um “vilão dos 

                                                             
47 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-247251,00.html (último 
acesso em 28 de janeiro de 2013, às 04h22). 
48 Disponível em: http://glo.bo/1234OXY (último acesso em 28 de janeiro de 2013, às 05h25) 
49 Em entrevista concedida pessoalmente ao autor, no dia 5 de dezembro de 2012, na sede do canal SporTV, 
situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 
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artilheiros”, ou “vilão do futebol”, a partir da ideia de que se impediu que saíssem gols, o 

goleiro impediu que se atingisse o objetivo do esporte50. Mais uma vez, através do uso dessa 

comparação, fica evidente o uso do humor como estratégia discursiva.  

Outro quadro do programa que utiliza-se do discurso humorístico é o “É Gol da 

depressão”. Neste, os torcedores de algum time são convidados a fazerem reclamações sobre 

o seu clube. Há, assim, a utilização do exagero como estratégia humorística (o uso da palavra 

“depressão” como sinônimo de “reclamação”), como também a utilização do humor como 

forma de crítica (que pode ser observado no depoimento dos torcedores). A própria edição do 

quadro também faz brincadeiras, colocando uma corneta ao lado de determinados trechos dos 

depoimentos dos torcedores, como forma de enfatizar suas críticas: 

 

Agora é o momento dos “reclamões” aqui no programa. O “É Gol da depressão” dá a 
chance para o torcedor externar todo o seu descontentamento com o time. E hoje é a 
vez do torcedor do Cruzeiro mostrar que não anda nada satisfeito: “o time tá difícil 
demais, [...] contrata só jogador do Goiás [neste momento aparece a corneta], jogador 
fraco, mediano, vende o Montillo [novamente a corneta aparece no vídeo].51 
 

Estes exemplos expostos anteriormente evidenciam o que foi proposto no início deste 

estudo. Como pôde ser visto, o humor configura-se de fato como uma tendência na 

abordagem dos assuntos esportivos em diversos programas televisivos, e não apenas no 

programa Jogando em Casa, que neste estudo tentou-se provar como pioneiro na utilização 

deste viés. O discurso humorístico é, atualmente, a principal estratégia utilizada pelos 

programas televisivos esportivos para atrair audiência. Isso é baseado, principalmente, em 

características da sociedade atual – expostas no capítulo dois deste estudo – que tornam-se 

espelho e ao mesmo tempo reflexo da utilização deste tom humorístico nos programas.   

 

                                                             
50 Uma edição do quadro pode ser conferida em: http://sportv.globo.com/site/programas/e-
gol/noticia/2011/08/marcelo-lomba-do-bahia-e-o-vilao-do-e-gol-desta-semana.html (último acesso em 28 de 
janeiro de 2013, às 05h50). 
51 Trecho do programa É Gol do dia 23 de janeiro de 2013. Disponível em: http://sportv.globo.com/videos/e-
gol/t/ultimos/v/e-gol-da-depressao-torcedores-do-cruzeiro-reclamam-da-situacao-do-clube/2362270/ (último 
acesso em 28 de janeiro de 2013, às 06h05). 
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5. Conclusão 
 

Através da descrição e análise das características do programa Jogando em Casa, da 

TV Esporte Interativo, este trabalho buscou interpretar uma tendência que pode ser verificada 

recentemente na televisão brasileira. É a utilização do discurso humorístico na abordagem de 

assuntos esportivos. A interpretação dessa tendência passou, primordialmente, pelo estudo das 

funções sociais que o humor pode desempenhar. 

 Destacam-se entre as funções do discurso humorístico na sociedade, como exposto no 

segundo capítulo deste trabalho, o humor como forma de prazer (ou como “válvula de 

escape), como forma de crítica social e como forma de correção de costumes, de 

comportamentos. 

Como pôde ser visto, o Jogando em Casa é pioneiro na utilização desse discurso 

humorístico, tanto se levado em consideração o período histórico, como se observada e 

interpretada a forma como o humor é usado no programa – através da maneira como diversos 

assuntos são abordados, bem como quais deles viram pautas de discussão e quais outros 

elementos auxiliam nessa percepção do tom humorístico do programa.  

Também foram fornecidas evidências, através da análise de outros programas 

esportivos televisivos, como o É Gol e o Globo Esporte de São Paulo, que comprovam a 

presença da tendência discursiva humorística relacionada aos esportes. Assim, torna-se claro 

que a interpretação do uso do humor na abordagem dos assuntos esportivos é uma 

preocupação legítima no contexto deste gênero televisivo na atualidade. 

Para que o tema deste trabalho seja desenvolvido ainda mais, podem ser sugeridas 

algumas linhas complementares de pesquisa acadêmica. Uma delas parte da ideia de que a 

recente utilização do discurso humorístico em programas da televisão brasileira parece não 

estar relacionada apenas aos esportes, mas, por exemplo, à política também. Parece ser o caso, 

dentre outros, do programa Custe o Que Custar (CQC). Sugere-se, assim, uma pesquisa 

baseada na interpretação do discurso humorístico nos programas políticos – relacionando ao 

que é exposto aqui neste trabalho em relação aos programas esportivos. 

Uma outra pesquisa acadêmica que se sugere ser feita para o aprofundamento do tema 

deste trabalho é sobre a percepção e a função – ou o “papel” – do esporte na sociedade atual, 

através da forma como o discurso sobre ele se caracteriza. Pode ser explorado, por exemplo, 

como o uso do discurso humorístico modifica (ou não) a função que o esporte desempenha na 

sociedade, passando-se, assim, também, por uma análise histórica das funções sociais do 

esporte. Esse mesmo mote se aplicaria, também, na possível pesquisa sobre o discurso 
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humorístico nos programas políticos, destacando-se, assim o “papel da política” na sociedade 

contemporânea.  

Por fim, pode se tornar necessário também identificar até quando durará esta atual 

tendência discursiva humorística nos programas esportivos televisivos. Podem ser 

desenvolvidos estudos que busquem evidenciar características que apontem para uma nova 

tendência – caso isso venha, de fato, a acontecer no futuro. Pois, como alerta Carlos Eduardo 

Sá, editor-chefe do programa É Gol, o discurso humorístico nos programas televisivos 

esportivos  

 

é uma tendência atual, mas pode deixar de ser muito rapidamente. Acredito em novas 
tendências, que não o humor, em um futuro próximo. Acredito, por exemplo, em uma 
edição mais tecnológica, com mais efeitos especiais, talvez até explorando a 
tecnologia tri-dimensional.52 

 

Portanto, apesar de historicamente o uso do humor na abordagem dos assuntos 

esportivos na televisão ser recente, sugere-se que novas interpretações dessa tendência sejam 

feitas constantemente em um futuro próximo. Assim, torna-se possível verificar se as funções 

sociais do uso do humor continuarão as mesmas que as analisadas aqui neste trabalho, se 

haverá e quais serão as mudanças, ou se a própria tendência humorística já não poderá mais 

ser caracterizada, tendo sido substituída por uma outra qualquer. 

                                                             
52

 Em entrevista concedida pessoalmente ao autor, no dia 5 de dezembro de 2012, na sede do canal SporTV, 
situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 
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