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RESUMO

Este trabalho investiga os aspectos de entretenimento presentes na mídia brasileira 

especializada em esportes. Procura-se entender a razão do surgimento deste tipo de 

produção, conhecida como "Entretenimento Esportivo" entre o meio da imprensa 

esportiva. Para tanto, utiliza-se como principal objeto de estudo o programa Globo 

Esporte, de São Paulo, comandado por Tiago Leifert, defensor do uso do entretenimento 

na cobertura de esportes. A partir do estudo das relações entre entretenimento e 

informação, este estudo demonstra como se deu esta união, o que o entretenimento 

esportivo significa para a realidade atual da imprensa e quais seus possíveis 

desdobramentos.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho trata do Entretenimento Esportivo, como se convencionou chamar o estilo 

de conteúdo produzido sobre Esporte que não se encaixa na definição clássica de jornalismo. 

Investiga-se aqui o tipo de produção que privilegia o entretenimento em vez da informação. A 

idéia fundamental deste projeto é identificar os traços característicos do entretenimento esportivo, 

ou seja, o que constitui o entretenimento esportivo e o que o difere das outras atrações. Também 

pretende-se buscar entender as raízes desse processo, quais fatores levaram à criação deste novo 

modelo vigente na mídia brasileira, e a partir desta análise, projetar o quadro do nosso jornalismo 

esportivo no futuro.

O principal objeto deste trabalho será o “Globo Esporte”, exibido pela TV Globo de São 

Paulo, atração comandada pelo jornalista Tiago Leifert. Esta escolha se deve ao grande sucesso 

que o programa atingiu nos últimos anos. O resultado obtido pela atração paulista impressiona 

porque foi a mudança da linha editorial, do jornalismo clássico para o entretenimento esportivo, 

que fez com que o Globo Esporte, que corria o risco de sair da grade de programação da 

emissora, conquistasse números de audiência acima do esperado e alcançasse um novo nível de 

importância no meio.

Além de apresentador e editor-chefe do programa, Leifert foi o responsável pela 

elaboração do novo projeto da atração. Assim, entendeu-se que estudar o homem por trás da 

transformação do Globo Esporte de São Paulo também era de suma importância para alcançar os

objetivos deste trabalho. 

Também é interessante analisar que, ao passo que cresce o número de veículos com uma 

linha editorial adepta ao Entretenimento Esportivo, também existem canais em um

“movimento de resistência”, que privilegiam e têm seu foco principal na informação. Assim, 

igualmente será observada como ocorre a dinâmica entre entretenimento e informação: se há um 

conflito entre os dois, ou se, pelo contrário, são complementares.

Do outro lado da moeda, como antítese do Entretenimento Esportivo, encontra-se a 

ESPN, canal por assinatura com uma programação dedicada exclusivamente a esportes. Com o 

lema “Informação é nosso Esporte”, a emissora representa valores distintos nesta discussão, 

como contraponto ao Globo Esporte de São Paulo. Por isso, o canal também será objeto de 
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análise do trabalho, bem como o papel do jornalista Paulo Vinicius Coelho, que ao longo dos 

anos se tornou o principal expoente da ESPN.

É importante destacar que a questão do viés de entretenimento na produção midiática de 

conteúdo considerado “jornalístico” não se restringe apenas à editoria de Esportes. A discussão 

abrange outras esferas, já que, com a evolução das mídias, as várias faces da Comunicação 

acabam se embaralhando, sendo cada vez mais complicado apontar definições nítidas entre os 

profissionais da área, onde o jornalismo acaba se misturando com outras funções. No entanto, 

para facilitar a análise, será observado aqui o recorte do jornalismo esportivo.

O tema tem especial relevância no contexto pelo qual passa o Brasil atualmente: nos 

próximos anos, nos tornaremos o “País do Esporte”, sediando eventos como a Copa do Mundo de 

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Assim, o esporte, considerado por muitos como mero 

espetáculo, também se torna uma ferramenta de poder muito importante. Com o tema crescendo 

em importância, cresce ao mesmo tempo a responsabilidade da mídia ao explorá-lo. Assim, a 

discussão do atual modelo de jornalismo esportivo é fundamental.

Outra motivação para a elaboração deste trabalho foi minha vivência no meio profissional. 

Durante toda minha carreira como jornalista trabalhei em veículos de jornalismo esportivo, e 

consegui observar algumas práticas no ramo que ora não condiziam com o conteúdo teórico 

abordado na academia, ora não estavam nem ao menos presentes nas discussões durante o curso. 

Este estudo pretende trazer à tona algumas destas questões.

A hipótese deste estudo trata do surgimento do fenômeno. Consiste na visão do esporte 

como entretenimento sendo baseada na busca por uma maior audiência. Para tentar atrair um 

público que não é aficionado por esporte, alguns veículos passaram a usar um tom mais 

descontraído, usando de brincadeiras além da informação pura e simples. Como o Globo Esporte 

é uma atração de TV aberta, ele acaba tendo como potenciais espectadores um público muito 

diversificado. Pretendemos demonstrar como as mudanças na linha editorial do programa 

visaram atingir estas pessoas que normalmente não seriam atraídas pelo conteúdo de jornalismo 

esportivo.

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa combina dados bibliográficos, 

dados concretos, pesquisa em documentos (matérias jornalísticas publicadas em revistas) e por 

fim dados primários e subjetivos como opiniões e posicionamento dos próprios profissionais do 

jornalismo esportivo. 
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Como referenciais teóricos, pode-se apontar como mais importantes para este trabalho autores 

como Guy Debord e Pierre Bourdieu.

Antes de observar com mais atenção a produção midiática propriamente dita, sentiu-se a 

necessidade de descrever um breve contexto social e cultural que foi palco para o surgimento dos 

meios de comunicação de massa. Assim, aponta-se para o trabalho de Guy Debord e seu conceito 

de Sociedade do Espetáculo, uma sociedade de mídia e de consumo, organizada em função da 

produção e consumo de imagens, mercadorias e eventos culturais.

Ao analisar o surgimento das mídias de massa, este trabalho se apoia em algumas visões 

de Bourdieu, sociólogo francês do século XX, que tem uma abordagem crítica sobre a relação 

entre o público-alvo e os profissionais de comunicação. Seu trabalho observa que uma das 

principais características da mídia de massa é atingir um público extenso, e que isto acarreta 

mudanças. Bourdieu. trata de como os jornalistas (e consequentemente a produção na mídia) são 

afetados pelos “desejos do consumidor”. Este conceito tem especial importância para este estudo, 

já que o principal objeto, o programa Globo Esporte de São Paulo, é exibido por um canal de TV 

aberta.

Para ajudar na análise, este trabalho será estruturado em três capítulos, privilegiando bases 

teóricas e observações práticas de casos.

No primeiro capítulo, será feita uma contextualização sobre a história do jornalismo em 

geral e a relação de entretenimento e informação. Pretende-se entender em que momento essas 

duas esferas se cruzaram, e quais as consequências desta união. Será feito um resgate das origens 

da construção social e cultural de uma busca pelo ideal de objetividade jornalística, em contraste 

com a produção com viés de entretenimento. O esporte será estudado através de uma abordagem 

de espetáculo, e por fim será apresentado o conceito de “jornalismo de INFOtenimento”.

Em um segundo momento, o foco estará no jornalismo esportivo. Serão observadas as 

dificuldades e o preconceito que a editoria enfrenta desde seu início conturbado até os dias de 

hoje. Ficará clara a importância do esporte (mais especificamente, do futebol) como elemento 

cultural e como fator de identidade nacional, e logo, também a importância da cobertura de 

eventos esportivos no país. Será observado o surgimento das atrações esportivas na televisão, 

para em seguida entrar na história objeto específico do nosso estudo, o programa Globo Esporte.

Partindo para a observação prática de casos, atenta-se para a mudança editorial proposta 

por Tiago Leifert no programa Globo Esporte de São Paulo. Será feita uma análise do viés de 
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entretenimento esportivo da atração, as causas da transformação e as consequências do sucesso 

de Leifert. Será resgatada a história do apresentador, buscando mostrar as motivações que o 

levaram a entender o esporte desta maneira. Também entra-se no mérito do lado oposto, da 

valorização da informação, ao analisar a linha editorial dos canais ESPN. A partir daí, será 

observada a situação atual do cenário do jornalismo esportivo, e para quais caminhos esta 

dinâmica entre informação e entretenimento está apontando para o futuro.
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2. O ENTRETENIMENTO NO JORNALISMO

Este capítulo trata da relação do entretenimento no jornalismo. Aqui, pretende-se preparar 

o terreno para que possamos estudar o fenômeno do Entretenimento Esportivo. Neste trecho, não 

será abordada a fundo a editoria de esportes, uma vez que esta terá atenção especial na segunda 

parte do trabalho. Com efeito, percebe-se a necessidade de situar, em um âmbito geral, a relação 

dos dois campos nos dias de hoje. Assim, entende-se que era preciso primeiro observar como e 

quando surgiu esta união.

Visando atingir este objetivo, neste capítulo será feita uma breve contextualização sobre o 

jornalismo em geral. Através de um estudo histórico, o intuito é observar como se deu a interação 

entre entretenimento e jornalismo ao longo dos anos. Antes, será traçada uma breve recapitulação 

da constituição destas áreas.

Uma vez que este trabalho tem como principal objeto de estudo um programa de 

televisão, os meios de comunicação em massa serão observados com cuidado neste apanhado 

histórico. 

Porém, mais que apenas resgatar as origens, percebeu-se a necessidade de explicitar em 

que contexto estas mídias surgiram. Desta maneira, será apresentado um quadro sócio-cultural 

que serviu de pano de fundo para a criação de tais meios. Trabalha-se neste trecho com o 

conceito de Sociedade da Informação. Também será apresentado o conceito de INFOtenimento. 

Com isso, pretende-se apontar para as mudanças em curso no campo jornalístico que nos 

interessam para o entendimento do nosso principal assunto.

Ao longo do capítulo, também recorre-se ao processo de construção de uma notícia para 

apontar como a presença do entretenimento no jornalismo, mesmo que ainda seja encarada como 

desvio de norma por grande parte do público, é o resultado de um movimento histórico de 

reconstrução de valores de uma sociedade.

Finalmente, estuda-se o conceito de Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord., e como o 

espetáculo passou a ser aplicado ao esporte. A partir da faceta espetacular do esporte, vamos 

mostrar porque o entretenimento tem grande espaço nesta editoria.

2.1. Breve histórico do surgimento da mídia de massa
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Até se transformarem nos veículos de comunicação tais quais conhecemos hoje, as mídias 

de massa passaram por diversas transformações, sociais, culturais e tecnológicas. Como aponta 

Melvin L. De Fleur, o “jornal moderno é a combinação de elementos de muitas sociedades e 

muitas épocas” (DE FLEUR, 1976: 30). São nestas transformações que o trabalho se concentrará 

a partir de agora. 

Desde os romanos, antes de Cristo, que afixavam folhas de notícias em locais públicos, 

passando pelos chineses que já utilizavam tipos móveis e papel séculos antes da invenção de 

Gutenberg na Europa, até finalmente o surgimento, na Alemanha do século XVII, de algo muito 

próximo ao que conhecemos hoje. 

No início, as publicações eram fortemente controladas pelos governos. A luta para 

estabelecer a liberdade de imprensa começou a ser travada quando as monarquias feudais 

começaram a declinar. “Em geral, quanto mais uma forma de governo depende da opinião 

pública favorável, tanto mais provável é seu apoio à imprensa livre” (idem: 31).  

Aqui se tem um claro exemplo de uma modificação na estrutura social que levou a uma 

evolução na comunicação. As monarquias e outras formas de poder altamente centralizado não 

necessitam da discussão pública e ativa de problemas e ideias. Deste modo, apenas quando 

surgiram novos conceitos de democracia política foi possível exercer a prática jornalística de 

forma mais autônoma. 

Tais transformações tornaram o jornal uma arena de debate público, do protesto partidário 

e do comentário político. Passou, sobretudo, a servir aos interesses de uma nova classe média, 

fornecendo não apenas as últimas informações sobre as transações comerciais, como também 

promovendo expressão política. No início, porém, seus editores dificilmente ganhavam a vida 

vendendo os jornais mediante assinaturas. Não havia um público numeroso que fosse letrado e 

tivesse hábitos de leitura. Isto, associado à pouca quantidade de centros urbanos populosos, ainda 

não possibilitava a criação de mercados e de uma imprensa popular. 

Uma série de vastas transformações sociais era necessária antes que uma verdadeira

imprensa de massa pudesse se desenvolver. De Fleur cita algumas dessas transformações como a 

evolução das funções políticas dos cidadãos comuns, o crescimento do capitalismo, o 

desenvolvimento tecnológico propiciado pela revolução industrial e, finalmente, o 

estabelecimento de uma educação pública de massa.
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Um dos primeiros exemplos de uma imprensa de massa como conhecemos hoje é o New 

York Sun, fundado em 1833 e nascido da ideia de um jornal barato que poderia ser vendido para 

as massas urbanas e com maior periodicidade (e não mais anualmente mediante assinatura). O 

Sun dava ênfase a notícias locais, fatos surpreendentes e até humorísticos. Seu conteúdo 

chamativo “encontrou um público pronto entre as classes operárias recém-alfabetizadas. 

Surgiram igualmente muitas críticas entre as camadas tradicionais da cidade” (idem: 34). 

O New York Sun alcançou a tiragem de 8 mil exemplares em seis meses, o que provocou 

agitação entre outros editores. Tal feito foi possível primeiramente por seu apelo a novos leitores

que não tinham sido anteriormente atingidos por nenhum outro jornal. Para De Fleur, o jornal se 

destacou, tendo criado uma vertente com vários outros veículos seguindo seu exemplo, por ter 

promovido uma redefinição do conceito de “notícia”, de maneira a satisfazer os gostos, os 

interesses e as capacidades de compreensão das camadas menos instruídas da sociedade. 

Até aquela época, o termo “notícia” significava geralmente comentários sobre 
acontecimentos sociais e políticos de importância, ou a respeito de outros fatos 
que possuíam um significado bastante amplo. Benjamin Day [editor do New 
York Sun], no entanto, enchia seu jornal com notícias de uma outra espécie –
relatos de crimes, estórias de pecado, tragédias e desastres – notícias que o 
homem da rua julgava excitantes, interessantes ou divertidas (DE FLEUR, 
1976: 34).

Antes do início do século XIX, o entretenimento era tão importante quanto a informação 

em diversos jornais, sobretudo naqueles publicados aos domingos e distribuídos por pequenos 

jornaleiros que gritavam os títulos nas esquinas. 

Foi um dos editores do jornal, John Bogart, que cunhou uma das frases mais repetidas nas 

escolas de jornalismo: “Quando um cachorro morde um homem, isto não é notícia, porque ocorre 

regularmente. Mas quando um homem morde um cachorro, isto é notícia.”

A experiência do The Sun leva a observar um ponto importante na ligação entre o 

entretenimento e o jornalismo: o surgimento desta união partindo de uma necessidade de atingir e 

se comunicar com novos espectadores.

Briggs e Burke acreditam que a queda dos custos de produção, propiciada principalmente 

pela extinção de alguns impostos sobre a matéria-prima, possibilitou o aumento da massa de 

leitores. 
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Com isso, o conteúdo dos jornais que não se qualificavam como “jornais de qualidade” 

incluía mais entretenimento e menos informação. O “novo jornalismo” tentava atrair leitores que 

acabaram de ganhar direitos civis. Porém muitos deles recorriam a imprensa mais por diversão e 

escape do que para obter informação e conhecimento.

O que aconteceu nas décadas de 1880 e 1890 foi que o ideal de um “público” 
informado estava dando lugar às realidades do “mercado”, tanto na mídia como 
na economia. A força do radicalismo diminuiu, e não eram somente os 
conservadores que falavam em “dar ao público o que ele quer”. Para alguns as 
publicações impressas eram um negócio como qualquer outro (BRIGGS & 
BURKE, 2004: 202-203).

Assim, a imprensa se tornou um dos principais agentes sociais e difusora de ideias. 

Habermas enxerga na imprensa a principal instância mediadora da chamada opinião pública. 

Lippmann, em 1922, já apontava a mídia como o elo principal entre os acontecimentos e o 

imaginário da maioria das pessoas. O cenário mudaria um pouco com a emergência da 

radiodifusão e do veículo de massa por excelência: a televisão. 

No modelo de radiodifusão norte-americano a notícia custou a ter espaço, onde o carro-

chefe eram as novelas (ou soap-operas, que eram chamadas assim por serem patrocinadas pela 

Colgate-Palmolive). Um exemplo notável da relação ambígua entre entretenimento e notícia na 

radiodifusão foi o episódio em que Orson Welles interrompeu a programação musical da CBS 

com um comunicado de que a Terra estava sendo invadida por extra-terrestres. 

Tratava-se, na verdade, da encenação de A Guerra dos Mundos, romance de HG Wells 

adaptado pelo radialista. O episódio ficou conhecido por causar pânico nos ouvintes por ser muito 

realista, misturando a estética da cobertura jornalística com a narração do romance e fez com que 

Welles tivesse de dar explicações à polícia. 

Já naquela época o sistema de rádio norte-americano apresentava significativas 
divergências em relação ao modelo britânico. Era principalmente um meio de 
entretenimento, com o noticiário vindo em segundo lugar. (...) Em 1930 havia
aproximadamente 14 milhões de aparelhos de rádio em uso, e esse número em 
um ambiente de depressão, era apenas o começo da “idade de ouro”, quando o 
rádio se tornou acima de tudo um meio de comunicação de massa (BRIGGS & 
BURKE, 2004,: 227). 
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De acordo com Bourdieu, nos anos 1950 a televisão estava pouco presente no campo 

jornalístico. Porém, com a crise dos jornais a relação se inverteu e a televisão tornou-se 

dominante econômica e simbolicamente.

Por seu poder de difusão, a televisão levanta para o universo do jornalismo 
escrito e para o universo cultural em geral um problema absolutamente terrível. 
(…) É uma lei que se conhece muito bem: quanto mais um órgão de imprensa 
ou meio de expressão qualquer pretende atingir um público extenso, mais ele 
deve perder suas asperezas, tudo que pode dividir, excluir, mais ele deve 
aplicar-se em “não chocar ninguém”, como se diz, em jamais levantar 
problemas ou apenas problemas sem história” (BOURDIEU, 1997: 62-63).

Bourdieu chama atenção para o fato de que assuntos como o clima, o trânsito, e outras 

banalidades do dia a dia são assuntos soft por excelência, o que chama de “assuntos-ônibus”. Ou 

seja, “que convém a todo mundo, que confirma coisas já conhecidas, e sobretudo que deixa 

intactas as estruturas mentais” (idem: 64). Quanto mais um veículo estende sua difusão, mais 

recorre a tal matéria-prima. De modo que, como apontado anteriormente, o entretenimento é 

usado para atingir o maior número possível de pessoas.

Assim, conclui-se que, diferentemente do que o senso comum e alguns puristas acreditam, 

a relação entre notícia e entretenimento é antiga. Os defensores da objetividade jornalística 

muitas vezes ignoram elementos intrínsecos da notícia, ou seja, que aquilo que vai chamar 

atenção do leitor, ouvinte ou telespectador nem sempre é apenas a informação em si. 

Hoje, no dia a dia da prática jornalística, tais mecanismos são incorporados pelos 

profissionais que, sem perceber, disseminam a lógica do entretenimento no jornalismo muitas 

vezes sem perceber que isso se deve a um processo histórico e social, descrito brevemente neste 

trecho.

2.2 O campo jornalístico: objetividade versus entretenimento

A objetividade é um pressuposto da prática jornalística como a conhecemos hoje. O 

jornalismo que mescla informação e humor é visto como um desvio a esta lógica. 

Porém, como apontam alguns autores, a busca pela objetividade no jornalismo é 

socialmente construída e está constantemente sujeita à reelaborações. O conteúdo da notícia é 
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construído pela visão de mundo do jornalista, consequência de suas interações com as 

organizações e outros jornalistas. 

Para Tuchman, a ideia da objetividade do jornalismo advém de noções de mundo que os 

jornalistas consideram dadas e também suas relações interorganizacionais. Para entender este 

processo é necessário observar a constituição do campo jornalístico como tal. 

A constituição do campo jornalístico remonta ao desenvolvimento do 
capitalismo, centralmente, às sociedades ocidentais do século XIX. Nesse 
contexto de transformações profundas, ele, ao mesmo tempo, informa e é 
informado por outros fenômenos complexos, como a industrialização, a 
transferência acelerada das populações do campo para as cidades e a 
alfabetização de largas camadas sociais. Nesse contexto de perplexidade diante 
de transformações de tal monta, o jornalismo se torna mercadoria e serviço 
(SOUTO, 2002: 57).

A notícia, portanto, não é o fato isolado, e sim um recorte feito a partir da assimilação do 

profissional de comunicação. O jornalista, por sua vez, é resultado de um complexo processo de 

construção social e técnico, no qual interagem fatores de natureza pessoal, social, ideológica, 

histórica e do meio físico e tecnológico. “As notícias são o produto final de um processo 

complexo que se inicia numa escolha e seleção sistemática de acontecimentos e tópicos de acordo 

com um conjunto de categorias socialmente construídas”. (HALL apud TRAQUINA, 1999: 224).

A influência que os mecanismos de um campo jornalístico cada vez mais 
sujeito às exigências do mercado (dos leitores e dos anunciantes) exercem, em 
primeiro lugar sobre os jornalistas (e os intelectuais-jornalistas) e, em seguida e 
em parte através deles, sobre os diferentes campos da produção cultural, campo 
jurídico, campo literário, campo artístico, campo científico (BOURDIEU, 1997: 
101, grifos do autor).

Como apontado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, o campo jornalístico constitui-se como 

tal no século XIX apoiado na oposição entre os jornais que ofereciam notícias, muitas vezes de 

cunho sensacionalista, e jornais que se propunham análises e comentários, sendo estes últimos 

particularmente aplicados na tarefa de demarcar sua distinção com relação aos primeiros, 

afirmando abertamente seus valores de objetividade. 

Como o campo literário ou o campo artístico, o campo jornalístico é então o lugar de uma 

lógica específica, propriamente cultural, que se impõe aos jornalistas através das restrições e dos 
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controles cruzados que eles impõem uns aos outros e cujo respeito funda as reputações de 

honorabilidade profissional (BOURDIEU, 1997: 105).

Esta visão contraria o princípio senso comum de que o jornalismo retrata fielmente a 

realidade e possibilita uma visão crítica das relações presentes no processo da notícia. A notícia 

comporta informação com sentido assimilável em um determinado momento histórico e em um 

determinado meio sócio-cultural. A natureza da notícia está relacionada à imprevisibilidade e por 

isso carrega um certo teor sensacionalista. 

O relato do acontecimento é apresentado pela mídia como um novo acontecimento. A 

transmissão dos acontecimentos, ou seja, a informação, segue uma lógica de produção industrial 

e o processo de produção da notícia deve obedecer a critérios de noticiabilidade, a saber: a 

ruptura das regularidades, a diversão e o drama. 

Nesse sentido, Dejavite defende que “uma reportagem pode informar entretendo ou 

entreter informando e que a seriedade do jornalismo mais tradicional se une ao entretenimento 

como exigência da sociedade atual” (DEJAVITE, 2006: 83). 

2.3 Sociedade da informação e INFOtenimento

Como se apontou ao longo deste capítulo, durante a história do jornalismo sempre houve 

uma grande valorização da informação, objeto sacramentado pelos profissionais da área. Assim, 

via-se o entretenimento no jornalismo como algo menor, de um nível mais baixo. A intenção 

principal e objetivo primário do jornalismo era trazer a informação melhor apurada e de maneira 

mais rápida que os concorrentes.

Entretanto, ao longo das últimas décadas, o mundo sofreu transformações radicais. Em 

pouco tempo, as certezas mudaram de lugar, sejam elas de cunho político, ideológico, econômico 

ou cultural. As mídias, como era de se esperar, não só registraram as mudanças, como também 

evoluíram paralelamente. 

Agora, os meios para se transmitir uma mensagem são vários, de fácil acesso, com alta 

velocidade na troca de informações e um forte abalo na dinâmica “emissor-receptor”, culminando 

no atual contexto em que qualquer um pode ser tanto remetente quanto destinatário.

O verbo “informar”, derivado do latim, originalmente significava em inglês e 
francês, não somente relatar os fatos, o que poderia ser incriminador, mas 
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“formar a mente”. A importância da informação já era claramente apreciada em 
alguns círculos (políticos e científicos) no século XVII, mas foi ressaltada ainda 
mais na sociedade comercial e industrial do século XIX, quando as noções de 
velocidade e distância sofreram transformações (BRIGGS & BURKE, 2004, p. 
193).

É neste contexto que surge a chamada “Sociedade da Informação”. Este conceito, que se 

mostra essencial na mudança de paradigma para a valorização do entretenimento na produção 

jornalística atual, será explorado a seguir.

2.3.1 Sociedade da Informação

A expressão Sociedade da Informação se popularizou na década de 1960 e servia para dar 

forma a um conjunto de aspectos relacionados à comunicação – conhecimento, notícias, 

literatura, entretenimento – articulados através das mídias – cinema, rádio, televisão e 

computadores. A partir daí “todas as mensagens, públicas e privadas, verbais e visuais, 

começaram a ser consideradas como “dados”, informação que podia ser transmitida, coletada e 

registrada, qualquer que fosse seu lugar de origem, de preferência por meio da tecnologia 

eletrônica” (BRIGGS & BURKE, 2004: 264). Em francês as palavras “informatique” e 

“informatisation” tem uma ligação clara com a computação e esses termos foram essenciais para 

a nova maneira de pensar e sentir a comunicação a partir do século XX. 

Luiz Amaral ressalta que uma das características da sociedade industrial foi a invenção de 

um tempo livre destinado ao lazer e afirma que grande parte do público “considera a leitura dos 

jornais como uma atividade de prazer” (AMARAL, 1987: 24). 

Charles Wright foi um dos primeiros a identificar o papel de entreter dos meios de 

comunicação, denominando-o como o ato comunicativo com o intuito de distração e 

considerando-o como uma função autêntica, necessária e relevante, para a promoção de 

desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos. 

De acordo com o teórico, são quatro os principais objetivos da comunicação de massa, a 

saber: “1. Detecção prévia do meio ambiente, com coleta e distribuição de informações; 2. 

Interpretação e orientação, com seleção e avaliação do material produzido para divulgação; 3. 

Transmissão de cultura, de valores e normas sociais de uma geração para outra(...); 4. 
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Entretenimento, atos comunicativos com intenção de distrair ou divertir o receptor.” (GAMA, 

SANTOS, FOFONCA, 2010: 4)

É neste contexto, em que a busca pelo prazer é uma constante do indivíduo, que o 

entretenimento começa a ganhar espaço no jornalismo. Pois se antes o objetivo consistia em 

trazer a informação melhor e mais rápida, agora o jogo passa a ser sobreviver em um oceano de 

informações. E para isso, a notícia precisa “viralizar”, espalhar-se em grande escala. A saída 

acaba sendo informar e entreter ao mesmo tempo.

Assim, tem-se que não só o entretenimento se mostra como um imperativo na sociedade 

contemporânea, como ele faz parte de um conjunto mais amplo de conceitos que regem a vida do 

indivíduo nos dias de hoje. A parceria entre informação e entretenimento é apenas uma das 

combinações possíveis e nenhum desses aspectos existe totalmente independente do outro. 

O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o resultado e 
o projeto do modo de produção existente. Ele não é um complemento ao mundo 
real, um adereço decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. Sob 
todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou 
consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da 
vida socialmente dominante (DEBORD, 2003:14).

2.3.2 INFOtenimento

Entende-se como INFOtenimento a prática jornalística que ao mesmo tempo traz uma 

prestação de serviço na forma de informação e entretenimento ao leitor/espectador. Segundo a 

professora e jornalista Virginia Fonseca: “a lógica capitalista dominante no negócio jornalismo 

provoca mudanças nos critérios de noticiabilidade. Os critérios de relevância e interesse público 

cedem lugar para os de interesse do público” (FONSECA, 2008: 57). 

É importante ressaltar que a mistura entre informação e entretenimento é uma das 

características da sociedade moderna e que, como vimos neste capítulo, não é um fenômeno 

novo. 

As linhas divisórias entre informação e entretenimento tornaram-se cada vez 
mais embaçadas durante as décadas de 1950 e 1960, tanto na imprensa escrita 
quanto na mídia eletrônica – mais tarde viriam a ser ainda mais indistintas. (…) 
“No entanto, essa função da imprensa não era um fenômeno novo. Knight 
(1791-1873) já acreditava que conhecimento “útil” não poderia ser difundido, a 
menos que os leitores se divertissem (BRIGGS & BURKE, 2004: 196-197).
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No entanto, esta mistura encontrou seu espaço definitivo nos dias atuais. Na 

contemporaneidade, a informação, deixa de significar a representação simbólica dos fatos para se 

apresentar como um produto híbrido que se associa ora à publicidade, ora ao entretenimento, ora 

ao consumo.

Assim, o conceito de INFOtenimento surgiu da urgência de uma definição para o 

movimento que passou a existir ao testemunharmos a cada vez mais constante união entre 

informação e entretenimento. O termo passou a ser empregado pelos estudiosos da área de 

Comunicação. Para Deuze, o conceito de INFOtenimento no jornalismo “está dividido em duas 

categorias: [1] no aumento de elementos de entretenimento em gêneros de notícias informativos e 

[2] na elevação e no estabelecimento de gêneros de INFOtenimento existentes atualmente”. 

(DEUZE, 2001:12)

Este estilo de jornalismo nunca esteve tão presente na mídia quanto hoje. Entretanto, o 

aparente domínio ainda não faz do INFOtenimento uma unanimidade. Não apenas por ir contra 

os princípios do jornalismo clássico, mas também por ser associado geralmente a tipos de notícias 

mais leves, como matérias sobre comportamento, estilo de vida, e até mesmo curiosidades sobre a 

vida de celebridades.

Entretanto, dado o caráter híbrido que o conceito do jornalismo de 
INFOtenimento possui (informação e entretenimento e narração e formato), 
pode-se afirmar que a definição de seu conteúdo esbarra em conceitos pré-
estabelecidos tanto no âmbito profissional quanto no acadêmico, pois esses 
detêm-se na contraposição daquilo que se convencionou como conteúdo sério e 
conteúdo não sério dentro do jornalismo. (DEJAVITE, 2007: 3)

A este tipo de matéria mais amena se deu o nome de “notícia light”. Aqui, não conta 

apenas o conteúdo, mas a forma como a informação é apresentada. Desta forma, a imagem ganha 

muita importância. Esta é a razão pela qual observa-se um fenômeno cada vez mais comum na 

mídia impressa: diminuição de tamanho do jornal para um formato menor, visando a praticidade 

e a facilidade da leitura. Assim, também não é de se espantar que os lançamentos impressos 

atualmente são em sua maioria tablóides com forte apelo popular.

Segundo Tarruella e Gil, as características da “notícia light” são: capacidade de distração, 

espetacularização, e alimentação das conversas. Como se pode observar, estes conceitos também 

são as bases do INFOtenimento.



15

Vale lembrar que este é um dos aspectos da Sociedade da Informação. Seguindo o 

princípio de McLuhan de que o meio é a mensagem, pode-se afirmar que as novas mídias 

requerem novas formas de abordagem e tratamento da informação transmitida. Desta forma, o 

jornalismo de INFOtenimento se mostra como uma característica própria dos tempos atuais, 

servindo aos interesses da sociedade.

2.4 O esporte como espetáculo moderno

De acordo com Briggs e Burke (2004), no fim do século XX, os esportes se tornaram “o” 

esporte e os entretenimentos se tornaram “o” entretenimento, passando a ser tratados como 

setores da indústria. 

O esporte ganhou ampla evidência na mídia e se tornou altamente comercializado. Os 

autores apontam como diversos eventos internacionais, em particular os Jogos Olímpicos, 

tornaram-se matéria-prima para a mídia, tendo esta influenciado diretamente o local de realização 

e as imagens a serem transmitidas. 

Pierre Bourdieu, em “Sobre a Televisão”, fala sobre os Jogos Olímpicos e como o esporte 

carrega interesses econômicos e nacionais. Além da questão da “exploração econômica e 

simbólica das vitórias” (BOURDIEU, 1997, p. 126) o sociólogo francês aponta a construção dos 

jogos como espetáculo em si. O aspecto tecnológico também funcionou e funciona como um 

forte apelo e elemento decisivo nesta construção.

Filmagens de reprise em câmera lenta, além de fascinarem os atletas, serviram 
como base para estudo. E também semanalmente, eram televisionados 
incidentes nos campos de futebol, críquete e beisebol, envolvendo árbitros e 
juízes, assim como jogadores, agora sob perpétuo escrutínio da mídia (BRIGS 
& BURKE, 2004: 196). 

Para Muniz Sodré, o esporte como é concebido no ocidente “está além (e aquém) do jogo” 

(SODRÉ, 1977: 136). Ou seja, mais do que atividade física ou competição pura, ele tende a se 

transformar em espetáculo de massa. “O esporte, tal como o conhecemos, é filho legítmo da 

Revolução Industrial. Não se deve confundí-lo com jogo físico” (ibidem). O jogador-especialista 

(o que no futebol, por exemplo, é chamado de “craque”) serve como parte do espetáculo. 
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O torcedor é espectador e ator, pois a discussão é parte necessária do jogo. É aí que se 

insere o jornalismo esportivo, notadamente o papel dos comentaristas. Disso advém a noção 

senso comum de que todo brasileiro é um técnico de futebol, por exemplo, pois todos se sentem 

aptos a expressar opinião por ser um assunto tão presente na vida cotidiana.

Um dos papéis da mídia seria o de disponibilizar na forma de mercadoria a produção 

simbólica humana. O mercado que se forma através dos meios de reprodução e consumo 

comercializa simbolicamente informação e entretenimento, apoiado no poder midiático de 

divulgação. O esporte seria, então, um dos eventos mais apropriados para a mídia devido à 

indeterminação prévia dos resultados que confere a sensação de interatividade e de espetáculo 

esportivo.

Para entender o processo de construção simbólica do esporte através da mídia podemos 

utilizar o exemplo do futebol e sua consolidação como “paixão nacional”. “A associação dos 

meios de comunicação com o futebol mudou alguns aspectos da sociedade. 

A televisão leva a todos os recantos do país a esportivação do ato midiático de jogar bola” 

(CAMARGO, 1999: 72). Para Rangel, “o esporte possui elementos fortes de espetáculo e aliado à 

televisão e às novas tecnologias produz um show de diversão” (RANGEL, 2012: 1). 

A nova cultura do espetáculo constitui mudanças na configuração da vida política, 

econômica e cotidiana da sociedade, ou seja, é uma característica deste momento cultural assim 

como os megaespetáculos e espetáculos interativos. 

Para Kellner “o próprio espetáculo está se tornando um dos princípios organizacionais da 

economia, da política, da sociedade e da vida cotidiana” (KELLNER, 2004: 5). Para este fim, a 

cultura da mídia promove espetáculos tecnologicamente ainda mais sofisticados para atender às 

expectativas do público e aumentar seu poder e lucro. 

O conceito de Sociedade do Espetáculo, criado por Guy Debord na década de 60, 

descreve “uma sociedade de mídia e de consumo, organizada em função da produção e consumo 

de imagens, mercadorias e eventos culturais” (ibidem). Segundo essa ótica, a experiência 

cotidiana é moldada e mediada pelo espetáculo.

Outros autores endossam esta visão, inserindo-a no contexto dos meios de comunicação e 

de seu crescente protagonismo na vida diária, como mediadores entre a produção de cultura e a 

sociedade contemporânea. 
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Naisbitt, em seu livro “High Tech e High Touch”, afirma que estamos seduzidos por essa 

nova sociedade, através de um arsenal de aparelhos, viciados pela emissão constante de 

entretenimento e pelas promessas tecnológicas. 

Já o sociólogo Joffre Dumazédier defende que o tempo de lazer é um produto das 

revoluções modernas, ou seja, uma diversão usufruída no tempo livre e estimulada, em especial, 

pelos meios de comunicação.

Para Kellner, espetáculos são fenômenos que representam valores básicos da sociedade 

contemporânea, determinam o comportamento dos indivíduos e dramatizam suas controvérsias e 

lutas, tanto quanto seus modelos para a solução de conflitos. 

Fatos políticos, eventos esportivos, são apenas alguns exemplos de fenômenos que tem se 

submetido à lógica do espetáculo. Nos dias de hoje a mídia tem papel essencial na vida cotidiana 

e a lógica do espetáculo e a cultura imagética multimídia, traduzidas em entretenimento, 

informação e consumo, tem profunda influência no pensamento e ação da sociedade. 

Como Michael J. Wolf (1999) argumenta, numa “economia de entretenimento”, 
negócios e diversão se fundem, de tal forma que o fator-e [ou seja, o fator 
diversão] está se tornando o principal aspecto dos negócios. Por meio da 
“entretenimentização” da economia, a TV, os filmes, os parques temáticos, os 
videogames, os cassinos, etc, se tornam os maiores setores da economia 
nacional (idem: 6).

O jornalismo esportivo é considerado mais livre e relaxado, sem o rigor das outras seções. 

Para Souto, este gênero fornece “uma visão mais transparente do processo que, em outras 

editoriais, é mais blindado” (SOUTO, 2002: 56). 

“Esse subjetivismo mais explicitado talvez possa ser justificado pela relação 
estabelecida com o leitor, fortemente baseada em discursos mitológicos sobre a 
representação de ídolos e fãs, o que, de certa forma, desculparia a existência de 
um texto abertamente mais opinativo e de forte caráter emocional. (…) É 
justamente o maior abrandamento na defesa da objetividade que deixa mais 
transparente o processo de construção do discurso jornalístico nas editoriais de 
esportes” (ibidem).

Desta forma, é possível utilizar o jornalismo esportivo como exemplo para observar o 

discurso jornalístico como um todo e também a relação da sociedade com o esporte e o 

espetáculo.



18

Assim, pode-se apontar que o caráter espetacular do esporte dá abertura para a presença 

do entretenimento nos conteúdos de jornalismo esportivo. Agora, com o terreno preparado, nos 

cabe aprofundar este estudo na editoria de esportes.
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3. O ENTRETENIMENTO NO JORNALISMO ESPORTIVO

Observou-se no primeiro capítulo que a união entre entretenimento e informação não é 

novidade. Pelo contrário, estes elementos encontram-se já na imprensa do século XIX. Também 

foi possível estabelecer que esta relação se originou principalmente na necessidade de atingir um 

público maior e mais diversificado.

A partir deste painel teórico, nesta parte do trabalho, investiga-se como estes conceitos se 

aplicam no jornalismo esportivo. Através de um resgate das origens da editoria, e a evolução do 

campo ao longo dos anos, é feita uma análise buscando entender a relação entre informação e 

entretenimento durante este caminho. 

Terá atenção especial o surgimento da produção de jornalismo esportivo para TV, uma 

vez que, como já destacado em outros trechos deste estudo, o principal objeto de pesquisa aqui é 

o programa Globo Esporte, de São Paulo. Assim, também entra-se a fundo na história da atração.

Também é um dos objetivos deste capítulo preparar o terreno para apresentar enfim a 

análise das transformações protagonizadas por Tiago Leifert no comando do Globo Esporte de 

São Paulo.

3.1 História do jornalismo esportivo no Brasil

O jornalismo esportivo é, hoje, uma das editorias mais importantes na mídia brasileira, e 

possivelmente a mais popular. O sucesso é evidente. Basta analisar a programação das grandes 

emissoras de TV aberta. Ao contrário de outras editorias, que disputam espaço apenas nos 

noticiários gerais (nacionais ou regionais), o esporte ganha importância e destaque com 

programas diários dedicados somente ao tema. Não existe, por exemplo, um “Globo Economia”, 

um programa que trate de tal editoria com exclusividade, diariamente. Já o Globo Esporte é uma 

atração já consolidada na programação, no ar já há 34 anos.

Tal popularidade também é percebida em outras mídias. A imprensa também traz 

publicações diárias exclusivas sobre esporte. Na Internet, o domínio é ainda mais claro. Por 

exemplo, no portal G1, o site Globoesporte.com, um dos principais veículos de jornalismo 

esportivo do Brasil com mais de um milhão de visitas por dia, é o responsável pela maior parte do 

tráfego da Globo.com. 
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3.1.1 Popularidade versus preconceito

Ainda que atualmente seja uma das editorias mais procuradas, ou talvez justamente por 

esta popularidade, o jornalismo esportivo ganhou contornos popularescos, de “assunto de massa”. 

Desde o início, a editoria sofreu com preconceito e desconfiança. 

Pouca gente acreditava que o futebol fosse assunto para estampar manchetes. A 
rigor, imaginava-se que até mesmo o remo, o esporte mais popular do país na 
época, jamais estamparia as primeiras páginas de jornal. Assunto menor. Como 
poderia uma vitória nas raias – ou nos campos, nos ginásios, nas quadras – valer 
mais do que uma importante decisão sobre a vida política do país? (COELHO, 
2006: 7)

Mas logo se viu que era impossível não dar destaque a um assunto que mexia com 

multidões. O crescimento da imprensa esportiva, assim, também se deu ao passo que o próprio 

esporte se popularizava. Para entender o surgimento do jornalismo esportivo, portanto, é preciso 

resgatar a origem do nascimento da paixão do brasileiro pelo tema.

Já se tornou um lugar-comum dizer que o brasileiro “não gosta de esporte, gosta de 

ganhar medalha”. De fato, há algum fundo de verdade na afirmação. Basta analisar quantos 

esportes se tornaram febre no Brasil por termos um representante à altura, mas que 

desapareceram do gosto popular na mesma velocidade que chegaram, assim que o ídolo teve seu 

rendimento questionado.

O jornalista Vitor Sergio Rodrigues, editor-chefe de conteúdo e comentarista do canal 

aberto Esporte Interativo, corrobora a tese. 

Está cada vez mais se comprovando. A própria Formula 1, a Globo está 
desesperada com a audiência, porque o brasileiro não tem um piloto para ser 
campeão no médio prazo. E o brasileiro está começando a se desligar disso. O 
brasileiro gostar de quem ganha, isso vai acontecer com outros esportes que 
aparecem. Apareceu com a ginástica, com o Guga, com o MMA. 
(RODRIGUES, 2013, em entrevista ao autor)

Talvez essa ânsia pelo “ouro” possa ser explicada pelo que Nelson Rodrigues batizou de 

“complexo de Vira-Lata”, que o dramaturgo define como “a inferioridade em que o brasileiro se 

coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores” (RODRIGUES, 
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1993: 51). Buscando uma legitimação e uma auto-estima, o brasileiro acaba depositando no 

esporte sua esperança por um reconhecimento internacional, uma busca da própria identidade que 

vem pelo reconhecimento de superioridade do outro.

Mas houve um esporte que conseguiu, mais do que cair na graça da população, se tornar 

até mesmo elemento de identidade nacional: o futebol.

3.1.2 Origens do futebol e da imprensa esportiva

É aceito hoje que a primeira partida de futebol “de importância” no Brasil foi realizada em 

1894, em São Paulo. O jogo foi disputado por marinheiros britânicos. Contou com a participação 

de Charles Muller, comumente apontado como o difusor original do esporte no país. Vindo da 

Inglaterra, país que deu origem ao futebol como conhecemos atualmente, Muller plantou a 

semente do que viria a se tornar “paixão nacional”.

O sociólogo Waldenyr Caldas aponta que “este foi o primeiro grande jogo, aquele que 

empolgou a platéia, foi realizado em São Paulo, em 1899, na presença de sessenta torcedores”. 

(CALDAS, 1988: 15-16)

A capital paulista viu o esporte começar a germinar, e os imigrantes europeus tiveram 

papel fundamental no processo. 

O jogo expandiu-se às comunidades alemãs e italianas, começou a ser jogado 
nas escolas vinculadas à cultura anglo-saxã, principalmente no Mackenzie, e foi 
se popularizando. Mas poucas pessoas se arriscariam a dizer que ele se tornaria 
à paixão popular, pois era praticado por jovens de classes abastadas e brancos. 
(BEZERRA, 2008: 19)

Assim, não é de se espantar que uma das primeiras divulgações esportivas que se tenha 

conhecimento foi realizada nas páginas do jornal Fanfulla, na década de 1910, em São Paulo. Era 

um periódico, como o nome indica, voltado para a colônia italiana. Segundo Paulo Vinícius 

Coelho, ainda que não existisse o que atualmente é conhecido como jornalismo esportivo, a 

publicação é até hoje uma das principais fontes de pesquisa sobre as origens do esporte brasileiro. 

“Mas não fossem aqueles relatos, e ninguém jamais saberia, por exemplo, quando e qual foi o 

primeiro jogo do velho Palestra. Nem do velho Corinthians, nem do Santos. [...] A primeira cesta 

no Brasil, o primeiro saque. Tudo foi registrado.” (COELHO, 2006: 8)



22

No Rio de Janeiro, o ponto de virada na história do esporte foi a presença, em 1923, pela 

primeira vez de negros em um time de futebol, o Vasco Da Gama. A entrada da população negra 

foi o estopim para a popularização do esporte, e assim, nos anos 1930 surgiu o que é considerado 

o primeiro diário exclusivamente dedicado a esportes no Brasil: o Jornal dos Sports.

As bases para o nascimento da imprensa esportiva estavam lançadas. Ainda que o futebol 

tivesse conquistado as massas, a elite não deixou de gostar do esporte. Somando a movimentação 

de multidões ao interesse das camadas superiores da sociedade, deixar de noticiar os 

acontecimentos esportivos já não era uma opção. Era o primeiro passo para a criação de uma 

imprensa especializada, ainda que engatinhando no profissionalismo e na objetividade 

jornalística, que era preterida em favor da emoção, com textos opinativos e romantizados.

É neste momento que surgem alguns autores clássicos da crônica esportiva que são 

considerados referências até os dias de hoje: Mário Filho, Armando Nogueira e Nelson 

Rodrigues, cujos textos ecoam até hoje na mítica do futebol. Como aponta Coelho, “não podia ser 

jornalismo as crônicas que Nelson Rodrigues escrevia depois de virar-se para Armando Nogueira, 

no Maracanã dos anos 1950, e perguntar-lhe: o que foi que nós vimos, Armando?” (COELHO, 

2006: 17). Mas é impossível negar a influência e importância que o trio exerceu não apenas sobre 

a imprensa, como ao imaginário popular, cativando ainda mais os torcedores a seus clubes e 

ídolos.

É verdade que a editoria seguiu enfrentando grandes obstáculos. O principal deles em 

relação ao público-alvo. O consumidor de esporte no país, na média, nunca foi aquele com 

grande pode aquisitivo. Este era o dilema das publicações esportivas: como se tornar prioridade 

diante de um consumidor que, já não dispondo de muito dinheiro, ainda precisava gastar para ir 

aos estádios e manter sua paixão ativa?

Neste contexto, muitas publicações nasceram e fracassaram. A primeira revista esportiva 

com vida regular no país, a Placar, só veio a nascer nos anos 1970. Portanto, era o cenário ideal 

para a consolidação do esporte em meios de difusão de massa, como o rádio e a televisão.

De acordo com Patrícia Bezerra, predominou no começo do jornalismo esportivo no rádio 

o “amadorismo e a improvisação em se tratando de noticiário” (BEZERRA, 2008: 38). Assim, as 

primeiras coberturas se limitavam a apenas leitura integral de notas e textos de jornais, numa 

técnica denominada “tesoura”. Ainda que haja divergências entre a data exata sobre a primeira 

transmissão ao vivo de uma partida no rádio, é certo apontar que foi realizada nos anos 1930. 
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Com o desenvolvimento do próprio radialismo brasileiro, não apenas na 

profissionalização dos jornalistas, mas mesmo nos equipamentos e na parte técnica, cresce 

também o jornalismo esportivo no meio. O nome de maior destaque da locução esportiva no 

rádio brasileiro é certamente Ari Barroso. Além de speaker (termo utilizado na época para se 

referir ao narrador), foi jornalista, produtor de espetáculos teatrais, compositor e animador de 

programas de rádio e TV. A veia “artística” pulsava forte, mesmo nas atividades jornalísticas. “O 

que os radialistas esportivos fazem na narração tem um pouco disso, é show e entretenimento.

Um dos primeiros a adotar este estilo de locução de transmissão de futebol foi Ari Barroso, que 

foi seguido por muitos e é até hoje.” (ibidem: 48)

A pegada das transmissões seguia o mesmo estilo das crônicas escritas: valia mais a 

informação que a descrição fiel dos acontecimentos. É o que nos conta Armando Nogueira. 

Se observarmos o rádio, sobretudo nos tempos românticos do futebol, a bola, 
quando não entrava no gol, passava sempre raspando ou tirando tinta da trave. 
Não era bem verdade, mas pouco importava que não fosse. Era aquilo que você 
queria ouvir para se emocionar com o lance. (NOGUEIRA apud JUNIOR, 
2001: 23)

A chegada da televisão, entretanto, acaba afetando o estilo dos radialistas. Agora com 

acesso às imagens, o torcedor não era mais enganado com facilidade. Segundo Fellice, ver o jogo 

permitiu ao torcedor constatar que o locutor irradiava lento demais (a bola já 
tinha entrado nas redes muito antes dele gritar o manjado gol) ou então que o 
autor do tento não fora aquele anunciado pelo narrador ou ainda que a jogada se 
desenrolara de forma diferente da que fora apresentada. (FELICE, 1981: 84.)

3.2 Histórico do jornalismo esportivo para TV

A primeira reportagem esportiva na TV brasileira data de 1950, na TV Tupi, que noticiou 

o resultado de uma partida entre Portuguesa de Desportos e São Paulo. A divulgação esportiva foi 

aos poucos ganhando espaço nos telejornais. Até os anos 1970, as experiências em jornalismo 

esportivo na televisão eram, seguindo a história da editoria em outras mídias, parte dos 

noticiários gerais. 

É preciso destacar que as transmissões esportivas na TV, neste início, enfrentavam as 

limitações impostas por uma tecnologia ainda incipiente e complexa. Na época, ainda não havia 
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uma boa estrutura para a cobertura esportiva. A chegada do videotape emprestou mais agilidade e 

mais possibilidades à cobertura esportiva no meio audiovisual. 

O ponto de virada para a cobertura da editoria foi após a Copa do Mundo de 1970, 

conquistada pela Seleção Brasileira com um time até hoje lembrado pelos fãs de futebol por suas 

atuações fantásticas. “A partir daí o jornalismo esportivo passou a ser parceiro inseparável da TV 

no Brasil. Nessa década, foram criados quadros e programas esportivos que sobrevivem até hoje, 

como os “Gols do Fantástico”, o “Esporte Espetacular” e o “Globo Esporte”, todos da Rede 

Globo de Televisão.” (SILVA, 2010: 2)

A primeira experiência de um programa voltada apenas para o esporte veio surgir em 

1973, já com uma característica marcante em sua acepção: o conceito de entretenimento. 

“Inspirado no modelo do programa norte-americano ABC Sports, a Globo colocou no ar em 1973 

o programa semanal Esporte Espetacular, com uma proposta editorial que se mantém até hoje 

com algumas alterações proporcionadas, sobretudo pela tecnologia: unir jornalismo e 

entretenimento no noticiário esportivo” (SILVEIRA, 2006: 47).

3.3 História do Globo Esporte

Com efeito, o principal objeto de estudo deste trabalho, o “Globo Esporte”, teve sua 

primeira edição indo ao ar no dia 14 de agosto de 1978, com apresentação de Léo Batista, 

jornalista hoje que é símbolo da “velha guarda” do jornalismo esportivo. O noticiário teve grande 

aceitação pelo público. Com exibição ao longo dos anos sempre durante a faixa de 12h às 13h, ter 

a companhia do programa durante o almoço tornou-se um hábito de milhões de brasileiros.

Desde o início, o programa reuniu um núcleo de jornalistas experientes de renome na 

televisão. 

Nas décadas de 1970 e início de 1980, a equipe do programa era formada por 
jornalistas como Hedyl Valle Júnior, Luiz Nascimento, Michel Laurence e 
Armando Augusto Nogueira. Os principais repórteres esportivos da emissora 
eram Juarez Soares, Luciano do Valle, José Regal, Raul Quadros, Oscar Eurico, 
José Hawilla e Gil Rocha. Nessa época, a Divisão de Esportes estava sob o 
comando do jornalista Ciro José.1

                                                          
1 Disponível em http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-238743,00.html
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Fernando Vanucci e Léo Batista foram os primeiros apresentadores do programa. O 

cenário consistia em uma bancada com um fundo verde, representando as cores de um gramado. 

Em meados de 1999, Fernando Vanucci foi afastado da apresentação do Globo Esporte. Em seu 

lugar entrou Mauricio Torres, que já apresentava as noticias esportivas no telejornal Bom Dia 

Brasil, e passou a ser revezar no comando do Globo Esporte com Mylena Ceribelli. 

No começo, o programa era exibido apenas de segunda a sexta. A edição de sábado 

passou a entrar na programação da emissora em 1983. Seu conteúdo era dedicado quase 

exclusivamente á cobertura dos campeonatos estaduais e nacionais de futebol. Aos poucos, Globo 

Esporte foi abrindo espaço para outras modalidades esportivas, inclusive as amadoras.

Ao longo da década de 1980, a Divisão de Esporte passou por uma série de mudanças. As 

notícias esportivas ganharam espaço nos diferentes telejornais da emissora, a área recebeu mais 

recursos e novos profissionais foram contratados. Essas mudanças influenciaram diretamente o 

Globo Esporte. As matérias se tornaram mais elaboradas, passaram a apresentar mais entrevistas 

e buscavam explorar a trajetória pessoal dos atletas, mostrando suas limitações, obstáculos e 

desafios.

No final da década de 1990, o Globo Esporte buscou atrair a atenção tanto dos 
telespectadores aficionados por esporte, como daqueles menos interessados no 
assunto. O programa tinha o objetivo de transformar o fato esportivo em
entretenimento, sem esquecer o compromisso com a informação. Essa 
tendência é resultado de um trabalho de anos, que foi sendo aperfeiçoado por 
editores como Hedyl Valle Júnior, Luiz Nascimento, Ricardo Porto, José 
Antonio Geheim, João Ramalho, Décio Lopes, Marcos Malafaia e Sidney 
Garambone. A preocupação era fazer um telejornal com entretenimento na hora 
do almoço, ouvindo a opinião do povo na rua sobre os mais variados temas 
esportivos (idem)

A Direção de Esportes da Globo passou por grandes mudanças em 2001.  O jornalista 

Sidney Garambone assumiu o posto de editor-chefe do Globo Esporte, e o programa sofreu 

grandes modificações, tanto no cenário quanto na linha editorial, buscando atingir este viés de 

entretenimento que foi intencionado nos anos 1990.

Ele foi modificado para atualizar a linguagem visual e ganhar mais agilidade. 
Quarenta quadros eletrônicos, criados pela Editora de Arte da Central Globo de 
jornalismo, passaram a ser utilizados de acordo com o assunto abordado pelo 
apresentador. O estúdio ganhou também painéis e iluminação especial. Outra 
novidade foi á movimentação da logomarca do Globo Esporte, que deixou de 
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ter lugar fixo na tela, passando a aparecer em diferentes posições. O figurino 
dos apresentadores também passou por reformulações. A página do GE na 
internet também foi uma novidade. No mesmo ano, foi lançado um dos quadros 
de maior destaque do programa: O gol de placa, que permitia aos usuários da 
internet escolher o gol mais bonito da rodada. Novos quadros e séries foram 
criados, seguindo a proposta de unir informação ao entretenimento. (CUPPEN 
apud RANGEL, 2010: 44 – 45).

Uma das principais mudanças foi o fortalecimento das praças locais. A vinheta de 

abertura era única para cada estado, valorizando os elementos regionais. O programa passava a 

ter agora dois blocos exibidos em rede com conteúdo de relevância nacional, e um dedicado às 

notícias locais, inclusive com apresentadores com sotaques próprios. Foi um grande passo rumo à 

informalidade que contrasta com o jornalismo sóbrio clássico.

A partir de 2007, o programa troca novamente de comando, com o jornalista Tino Marcos 

como editor-chefe. No ano seguinte, a direção da TV Globo decidiu apostar numa experiência 

com o objetivo de tornar o Globo Esporte o “Jornal Nacional do esporte”. Assim, a atração 

passou a ser exibida novamente em rede, uma mesma edição para todo o território brasileiro. 

Tino também assumiria a apresentação do programa, ao lado de Glenda Kozlowski. A tentativa 

de globalizar a notícia esportiva se mostrou desastrosa.

3.4 Crise de audiência no Globo Esporte de São Paulo

Durante a época da edição nacional do GE, o programa sofreu os piores índices de 

audiência da história do programa na Grande São Paulo. 

Segundo dados do Ibope, a TV Globo ficou por diversas vezes em segundo 
lugar, com oito pontos, e exibia no horário o telejornal Globo Esporte. A TV 
Record transmitia o programa “Hoje em Dia" e “Balanço Geral” e marcou sete 
pontos. Já a Rede Bandeirantes ficou em quarto lugar, com três pontos, 
exibindo “São Paulo Acontece” e “Jogo Aberto”. O programa “Chaves”, 
exibido pelo SBT de 12h45 a 13h14, conseguiu uma média de nove pontos de 
audiência. (RANGEL, 2010: 2) 

Não era complicado entender o motivo. O formato comprovava um dos princípios básicos 

que se aprende nas faculdades de jornalismo: a proximidade influencia no valor da notícia. 

Quando se trata de esporte, o fator local se torna ainda mais importante, já que o espectador 

médio, de uma maneira geral, se importa apenas com seu time (e com seus rivais regionais). “O 
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Brasil tem essa particularidade que é potencializado de brasileiro gostar do time dele, e não de 

futebol.” (ROGRIGUES, 2013, em entrevista ao autor). 

Com a crise, também surgem oportunidades. A partir dos números alarmantes do Ibope 

em São Paulo, a direção da TV Globo decide uma vez mais reformular o programa, corrigindo o 

erro e passando a produzir edições únicas para cada região. Então, entra em cena Tiago Leifert, 

escolhido para comandar a reformulação do Globo Esporte de São Paulo.
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4. CONFLITO ENTRE INFORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO

Nesta parte do trabalho, acompanha-se a trajetória de Tiago Leifert no jornalismo e no 

comando do GESP. Até aqui, observou-se que a união entre entretenimento e jornalismo se dá 

principalmente na busca por uma maior audiência, e que este é um fenômeno que já se apresentou 

mesmo no século XIX. Cabe então aqui demonstrar como o projeto de Leifert se difere do 

restante do Entretenimento Esportivo, e porque é do nosso interesse estudar este objeto.

Também analisa-se aqui vozes dissonantes do entretenimento esportivo na TV brasileira. 

O principal objeto de estudo será a ESPN, canal fechado com programação dedicada 

exclusivamente a esportes.

Como foi demonstrado no capítulo anterior, o nome de Tiago Leifert surge na história do 

Globo Esporte de São Paulo num contexto de crise. Ao assumir como editor-chefe e apresentador 

do programa, o jornalista tinha como principal objetivo subir os números de audiência da atração. 

Antes de analisar as estratégias e táticas utilizadas para reverter o quadro, é importante 

entender sua formação e suas motivações que refletiram diretamente no trabalho de reformulação 

do programa. 

4.1 O caminho de Tiago Leifert

Olhando em retrospecto, a vida de Tiago Leifert parece ter sido sempre voltada para um 

futuro no jornalismo esportivo e na Rede Globo. Desde cedo, sempre se mostrou apaixonado por 

futebol. “Adoro jogar futebol. Largo tudo pra jogar bola. Eu faltaria no trabalho pra jogar 

futebol”2. Filho de Gilberto Leifert, diretor de relações com o mercado da Rede Globo, Tiago 

cresceu nos escritórios da emissora carioca, frequentando as salas dos pares de seu pai, como 

Octávio Florisbal, que ocupou a diretoria-geral da Globo por uma década.

Entretanto, o próprio Tiago refuta a teoria de que seu caminho estava traçado. Sempre 

acusado de ter sua posição na Globo turbinada pela influência do pai, Leifert não apenas rechaça 

as acusações como aponta que a relação ainda trouxe dores de cabeça e desconfiança.

                                                          
2 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=_sNEn_Fjwc0
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Meu pai não trabalha no jornalismo, não é nem do prédio do jornalismo. Meu 
pai é do Comercial. Meu pai faz uma coisa completamente diferente. Meu pai 
nunca me ajudou em nada. Não só nunca me ajudou, como se quisesse, eu 
nunca aceitaria. e ele também não ofereceria. O fato do meu pai trabalhar na 
Globo não pode nem me ajudar nem prejudicar. Todo mundo vai desconfiar, 
sempre. E eu nunca me defendi. Eu sei quem fala mal de mim, mas nunca fiz 
nada, porque não acho que vale a pena. Meu objetivo era sempre maior. (idem)

Tiago Leifert iniciou sua formação como jornalista cursando Comunicação Social na 

PUC-SP. Não tardou em abandonar a faculdade, mas não por não levar a sério. Justamente o 

oposto. Avaliou que o curso e os professores não atendiam suas expectativas, e decidiu optar por 

uma graduação nos Estados Unidos. Formou-se em Jornalismo e Psicologia pela Universidade de 

Miami e foi estagiário na área de Jornalismo da rede norte-americana NBC. 

Mas o trabalho era bem distante do esporte. “Lá eu estagiei na NBC, era do núcleo da 

investigação, não fazia nada do que faço hoje. Usava câmera escondida, trabalhava com a polícia, 

fazia só o investigativo. Foi bacana, quase me conquistou, mas resolvi voltar.” (idem)

De volta ao Brasil, em 2004, Tiago é contratado como produtor na Vanguarda (filiada da 

Globo em São José dos Campos). Logo se tornou repórter da editoria de Cidade. A chance para 

uma grande mudança veio quando a TV foi comprada por Boni e seu filho Boninho, ambos 

diretores de TV na Globo. O novo comando pretendia a produção de uma programação original 

da filiada. Tiago Leifert foi o escolhido para comandar uma das atrações.

A experiência veio a ser fundamental na carreira de Tiago. Não apenas desenvolveu as 

bases da sua visão de entretenimento, que anos depois influenciaria sua jornada no Globo 

Esporte, como iniciou uma relação com os influentes Boni, que também seria valiosa.

Depois de um ano e meio na Vanguarda, Leifert decidiu retornar a São Paulo. Cursou 

“Formação Executiva em Cinema e Televisão”, na Fundação Getúlio Vargas, enquanto passou a 

procurar emprego na capital. Foi selecionado como repórter no SporTV, canal fechado com 

programação dedicada a esportes. Entretanto, a passagem pela emissora não foi tranquila. Tiago 

sofreu com as divergências entre visões sobre como deveria ser a cobertura esportiva.

Fui treinado nos Estados Unidos. Lá as pessoas têm total noção de que esporte é 
entretenimento, espetáculo. Quem já assistiu NBA sabe. Eu fui treinado daquele 
jeito. Mas ai eu cheguei no Sportv, e as pessoas não pensavam daquele jeito. 
Então por muito tempo eu estava errado. Tudo que eu fazia era errado, toda 
brincadeira eu tomava bronca. Uma vez eu “tomei relatório” porque falei “cara” 
no ar. Eu estava no ProRad, que era um negócio de skate, bike, e ai eu falei 
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“cara” ao vivo no Globo Esporte de São Paulo. Olhando pra trás hoje, parece 
ate que não existiu, pois é muito diferente. (idem)

Em 2007, após pouco mais de um ano no SporTV, chegou a cogitar retornar aos Estados 

Unidos. A virada veio após a cobertura das Olímpiadas de Pequim, em 2008, da qual participou. 

Seu desempenho foi elogiado e Tiago foi contratado pela Globo. O convite veio através de Luiz 

Fernando Lima, chefe do Núcleo de Esporte na emissora, e a missão designada era a de pensar 

em novos quadros para o Globo Esporte. 

Na época, o programa tinha uma versão nacional para todas as praças, uma visão que veio 

a ser considerada um erro após um período de baixa audiência da atração. A ideia então era voltar 

a regionalizar o Globo Esporte. Tiago descobriu então que o convite era um pouco maior: a 

missão era a de ser editor-chefe da edição de São Paulo e o principal objetivo era reformular o 

programa.

Apesar da curta trajetória profissional, Leifert estava preparado. Em 2006, ainda no 

SporTV, o então repórter do canal havia enviado um email para a produção do Globo Esporte-SP, 

com sugestões de mudanças na atração. Na época, teve suas ideias ignoradas. Mas ali estavam as 

bases para o que faria no comando da atração: “desligar o teleprompter, falar de videogame, 

trazer a brincadeira do torcedor, botar comentarista no estúdio, fazer mais links ao vivo.” (idem)

Tiago produziu um piloto do programa, que foi aprovado pela direção. O novo formato 

estreou no dia 12/01/2009. O início foi turbulento. A audaciosa fórmula causou impacto e 

estranheza no público, que estava acostumado com o antigo modo da atração. Some-se a isso um 

estúdio “sucateado”, segundo o próprio apresentador, que trouxe dificuldades técnicas para o 

programa. 

Após alguns meses de baixos números de audiência e desconfiança dos chefes, a direção 

da emissora chegou a pensar em voltar atrás. Mas Leifert contornou o quadro e conquistou mais 

tempo para a nova experiência do programa. A teimosia deu certo. Em maio de 2009, a atração 

bateu a meta de audiência estabelecida e se consolidou no gosto popular.

De aposta à realidade, Tiago teve seu sucesso reconhecido. Em 2009, conquistou os 

prêmios “Revelação”, conferido pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São 

Paulo (ACEESP) e “Melhor Apresentador de Televisão”, conferido pela Associação Paulista dos 

Críticos de Arte. No ano seguinte, o “Prêmio Comunique-se de Jornalista de Esportes/Midia 

Eletronica”. Em 2011, Leifert ganhou o prêmio Melhores do Ano/Jornalista, no Domingão do 
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Faustão da Rede Globo, concorrendo com Fatima Bernardes e William Bonner; o prêmio de 

“Melhor Apresentador”, conferido pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São 

Paulo (ACEESP); e “Destaque Jornalista Esportivo” do Prêmio Extra de Televisão, promovido 

pelo jornal Extra (RJ), por escolha dos leitores/internautas.

O sucesso do Globo Esporte-SP foi tanto que, em 2010, Leifert passou a comandar um 

programa diário durante a Copa do Mundo, o “Central da Copa”, que seguia as mesmas diretrizes 

da atração paulista, mas exibido para todo o Brasil. Segundo a pesquisa da Globo após o evento, 

foi o programa mais assistido e o que as pessoas mais sentem falta. Assim, mesmo depois do fim 

do Mundial, o “Central da Copa” se tornou o “programa oficial” da Seleção Brasileira na Globo, 

aparecendo na programação da emissora sempre nos dias de jogos da Seleção.

Em 2012, Tiago foi escalado para comandar o programa “The Voice Brasil”, um show de 

calouros exibido pela Rede Globo e dirigido pelo antigo companheiro de TV Vanguarda, 

Boninho. 

4.2 Reformulação no Globo Esporte de São Paulo

Como vimos, o background de Leifert indica os motivos para apostar num formato mais 

descontraído para o Globo Esporte. Além de sua experiência na área de entretenimento, o 

jornalista ainda conta com uma formação nos Estados Unidos, e passou a ver o esporte sob a 

ótica americana, de espetáculo no esporte. 

O viés de entretenimento em competições esportivas nos Estados Unidos é evidente. Para 

ficar em um exemplo, talvez o mais famoso: basta notarmos que o maior evento de esporte nos 

Estados Unidos, o Superbowl (final da Liga de Futebol Americano), interrompe o andamento 

natural de um jogo para inserir no intervalo da partida um show ao vivo, com palco no gramado 

da final.

Entretanto, como foi demonstrado no capítulo anterior, a história do jornalismo esportivo 

no Brasil sempre foi permeada com entretenimento. Mesmo o Globo Esporte, na década de 1990, 

fez uma série de mudanças visando atrair a atenção tanto dos telespectadores aficionados por 

esporte, como daqueles menos interessados no assunto.  “O programa tinha o objetivo de 

transformar o fato esportivo em entretenimento, sem esquecer o compromisso com a 

informação.”
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É preciso analisar, então, como se diferencia o Globo Esporte de São Paulo de Tiago 

Leifert em relação às outras experiências da TV aberta.

É importante ressaltar que o principal desafio do Globo Esporte de São Paulo era retomar 

a audiência perdida. Uma das principais medidas já havia sido tomada sem nem mesmo Leifert 

ter assumido: o retorno da atração voltada apenas para o público paulista, um importante fator 

catalisador de interesse.

Ainda assim, mesmo falando apenas sobre os times que interessavam aos paulistas, o 

público-alvo do programa continuava ainda muito abrangente: ia de homens a mulheres, de todas 

as idades. Afinal, era um programa de TV aberta, e como tal, atingia todo tipo de telespectador. 

Segundo o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, este é um ponto fundamental quando se 

analisa o entretenimento esportivo. 

Importante falar que, na minha visão, o entretenimento esportivo nasceu da 
necessidade de redes abertas em atingir todos os públicos. A Globo tem todos 
os públicos. O Entretenimento Esportivo surgiu daí, principalmente da 
necessidade das redes abertas de não afastar o público geral. Surgiram os “gols 
engraçadinhos” no Fantástico, o Globo Esporte de São Paulo mais descolado. 
(RODRIGUES, 2013, em entrevista ao autor)

Esta visão também é compartilhada por Tiago Leifert. 

A TV aberta conversa com pessoas em várias camadas. Naquele horário eu 
tenho o moleque que tá indo pra escola, almoçando. O moleque que tá 
chegando da escola. eu tenho a mãe dele, o avô dele, a avó dele. a irmã dele. 
Todo mundo. como eu falo com toda essa gente ao mesmo tempo? Meu maior 
orgulho é andar no shopping e uma senhora vir falar comigo: poxa, eu nunca 
assisti esporte, mas agora eu assisto por sua causa. A gente faz o Globo Esporte 
pra quem não gosta de esporte. (LEIFERT, 2012)

Assim, um dos principais objetivos de Tiago Leifert foi buscar este público que não é 

aficionado por esporte. Para isto, uma série de medidas foi tomada, de cuidados com a imagem à 

trilha sonora. 

Entre uma imagem de um jogador com camisa ou sem camisa, eu sempre vou 
pedir para o editor colocar sem camisa. Pois o cara que é boleiro, já está 
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acostumado, para nós tanto faz. Mas pra irmã desse cara, talvez o jogador sem 
camisa seja bom. [...] Às vezes usamos como trilha a música do Crepúsculo. 
Para nos não faz a menor diferença, mas pra menina que está ali, eu falei com 
ela. Então essa é uma formula que usamos lá. (idem)

O apresentador também revela cuidados para tentar trazer um público mais velho. “Real 

Madrid tem Cristiano Ronaldo, mas pra nossa mãe e pra nossa vó, talvez seja mais interessante o 

Mourinho, então eu vou dar uma valorizada nele. Eu vou falar da roupa dele.” (idem)

Estes são pequenos exemplos, quase detalhes, na produção do Globo Esporte. Para além, 

mudanças radicais foram feitas no cenário e na linguagem do programa. 

Uma das principais mudanças técnicas foi a retirada da bancada. O apresentador, que 

antes ficava sentado, estático, preso à mesa, agora tinha a liberdade de se movimentar por todo o 

estúdio. É claro que a alteração teria efeito na linguagem do programa. Com a possibilidade de se 

locomover, Leifert também abandona o teleprompter, o que tornou o Globo Esporte mais 

dinâmico, a apresentação valorizando o improviso e transmitindo ao público com a informalidade 

de uma conversa.

Porém, a conversa não é apenas uma força de expressão: o programa passou a contar com 

um comentarista no estúdio, para comentar ao vivo os assuntos que trouxeram mais repercussão 

durante os eventos esportivos. O objetivo era fazer com que, além da informação simples, o 

espectador pudesse também ter acesso à opiniões de especialistas.

O cenário também ganhou aparelhos de última geração: um telão, bem no centro do 

estúdio, que dá a possibilidade do apresentador interagir, através do touchscreen. O uso de novas 

tecnologias busca passar uma sensação de modernidade, novidade.

Para reforçar essa imagem jovem, Leifert também passou a dar atenção para um assunto 

que muitas vezes foi relegado a publicações muito específicas sobre o tema: videogames. Seja 

com matérias sobre games de esporte, seja com desafios ao vivo de jogos eletrônicas, muitas 

vezes incluindo jogadores de futebol como convidados, o assunto ganhou espaço e passou a fazer 

parte da pauta do Globo Esporte.

A preocupação em se mostrar antenado a novas tendências também é uma marca da 

atração. As matérias editadas pela equipe do Globo Esporte seguem um estilo que busca um mix 

de referências ao mundo pop, seja com um insert de um trecho de um vídeo que viralizou na 

Internet, seja com uma trilha sonora de uma música que tenha estourado recentemente, o que 

importa é tentar fazer uma conexão do esporte com outro assunto que esteja atraindo atenção no 
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momento. Assim, busca-se atrair par ao programa, através de referências a outros conteúdos, um 

novo tipo de público que normalmente não estaria com a TV ligada assistindo a atração. 

A descontração e o humor conquistaram espaço na atração. Ao longo desses três anos, não 

é raro encontrar momentos em que Tiago Leifert fez verdadeiras performances artísticas. Um dos 

casos mais famosos foi quando o apresentador convidou o rapper Fernandinho Beat Box e 

apresentou ao vivo um funk sobre um jogador do Grêmio Barueri, clube do interior do Estado de 

São Paulo. Normalmente, uma equipe deste porte não ganharia muito destaque no programa. Mas 

desta forma, Leifert pretendia criar uma atração que conseguisse atingir mesmo torcedores sem 

nenhuma ligação com o Barueri, apenas pelo conteúdo e pela forma bem humorados.

Como vimos ao longo deste trabalho, o entretenimento como objetivo do jornalismo 

esportivo não é novidade. Entretanto, o sucesso obtido por Tiago Leifert reside justamente nesta 

preocupação de se dirigir mesmo para aqueles que não são aficionados por esporte. “Eu vou dar 

notícia. A história do jogo tá lá. Mas eu vou dar uma floreada para conversar com outras camadas 

que estão vendo.” (idem).

4.3 Vozes dissonantes do Entretenimento Esportivo

Após a análise sobre as origens do Entretenimento Esportivo e o acompanhamento da 

fórmula do Globo Esporte de São Paulo, estabelecida por Tiago Leifert, deve-se agora olhar para 

o outro lado deste movimento. Neste trecho do trabalho, pretende-se escutar as vozes dissonantes 

deste estilo de jornalismo esportivo, com o objetivo de tentar entender como um todo o cenário 

da mídia esportiva brasileira, bem como verificar como se dá a dinâmica entre informação e 

entretenimento neste contexto. 

Como observado no início deste estudo, o INFOtenimento sempre teve sua parcela de 

críticos, que condenam o estilo light como são conduzidas as notícias. Em relação à imprensa 

esportiva no Brasil, o jornalista Juca Kfouri, que trabalha há quase quarenta anos na editoria, 

assim definiu o quadro atual.

A gente sempre que pensa em imprensa esportiva, tem que pensar que não 
existe apenas uma imprensa esportiva no Brasil. Existem diversas. A imprensa 
escrita, representada pela “Folha de São Paulo”, diário “Lance!”, Estadão, é 
uma imprensa combativa, que investiga, que denuncia.Infelizmente, na TV 
aberta, o que você tem na maioria das vezes é uma atitude complacente, uma 



35

atitude que trata quem vende os direitos de transmissão como sócio e não como 
objeto de sua notícia. [...] Uma coisa é o jornalismo esportivo e outra coisa é o 
esporte como diversão.3

Uma exceção à descrição de Juca Kfouri sobre o jornalismo esportivo na TV aberta 

certamente é Vladir Lemos, editor-chefe do programa Cartão Verde, exibido pela TV Cultura. A 

atração, ao longo de seus 20 anos, sempre foi respeitada como espaço nobre, e já contou com a 

participação de figuras consagradas do meio, como Armando Nogueira e Sócrates. Para Lemos, 

“jornalismo esportivo não é entretenimento, deve trazer informação. Minha postura é de 

jornalismo. [...] Eu me interesso por aquilo que traz informação. Muitas vezes discutem e dizem 

que jornalista está a favor do entretenimento. Jornalista é jornalista e ponto.

Todo o sucesso de Tiago Leifert e seu Globo Esporte podem ter influenciado boa parte da 

imprensa esportiva, mas há um local que segue seu caminho sem ser afetado pelo programa 

paulista. Os canais ESPN, emissora dedicada a esportes da TV a cabo, segue uma premissa que 

pode ser definida como o oposto do entretenimento.

4.3.1 História da ESPN Brasil

O ESPN (sigla para Entertainment and Sports Programming Network) é um canal de TV 

por assinatura originalmente nascido nos Estados Unidos, com programação dedicada 

exclusivamente a esportes, 24h por dia. Foi fundado por Scott Rasmussen e seu pai, Bill 

Rasmussen e lançada em 7 de setembro de 1979. A rede é controlada pelo grupo americano Walt 

Disney, mesmo após a venda de 20% da propriedade do canal para Hearts Corporation.

Após um início conturbado, com problemas financeiros, o ESPN se recuperou e veio se

tornar sinônimo de esporte. Hoje, a rede americana tem como slogan “Líder mundial em esporte”. 

O slogan faz referência à rede internacional do canal. Após grande sucesso em terras norte-

americanas, a emissora passou a ter como objetivo globalizar a marca, transmitindo seu sinal em 

outros países.

Assim, na década de 90, a ESPN chegou ao Brasil. Primeiro, em rede aberta, exibindo a 

programação americana, com o áudio em português. Contudo, em 1995, passou para a TV por 

assinatura. Neste mesmo ano, foi criada a ESPN Brasil, a primeira emissora da rede criada fora 
                                                          
3 Disponível em http://mais.uol.com.br/view/53dv38grwjaw/juca-kfouri-fala-sobre-jornalismo-esportivo-
0402CC183166C0812326?types=A&
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dos Estados Unidos. Hoje, a emissora tem 12,2 milhões de assinantes, e também conta com uma 

parceria com a rádio Eldorado, de São Paulo, para transmissões de eventos, além de um site de 

notícias esportivas.

4.3.2 Linha editorial da ESPN Brasil

Com a consolidação de uma grade produzida em solo brasileiro, a ESPN Brasil aos 

poucos foi desenvolvendo uma equipe e uma programação de jornalismo. Seja em transmissões 

de eventos, ou programas jornalísticos ou de debate, a rede segue uma linha de valorização da 

informação. A postura é evidente durante suas atrações, mas pode ser expressa no slogan do 

canal: “Informação é nosso esporte”.

Esta foi uma linha editorial adotada desde o início pelo diretor de Jornalismo da 

emissora, José Trajano, que comandou a área por 17 anos. No início de 2012, o narrador e 

apresentador, João Palomino, assumiu o cargo. A essência do jornalismo esportivo praticado pela 

ESPN não mudou e nem irá mudar com a nova gestão.

Não sou favorável às piadinhas no ar, às gracinhas desnecessárias, à conversa 
que não tenha relação com a informação que pretende transmitir e à opinião 
com argumento sobre o que se está falando. Nada pode ser pior que a piada 
interna. Por vezes, há muita presunção e arrogância no ar. O jornalista, seja 
esportivo ou não, às vezes  se acha muito engraçado, ri das próprias piadas e 
erra o tom.

A visão é compartilhada pela equipe de jornalistas. Em 2012, o comentarista Paulo 

Vinícius Coelho recebeu o Prêmio Comunique-se como Jornalista de Esportes em Mídia 

Eletrônica. Sendo esta votação feita por jornalistas e amantes do jornalismo cadastrados no portal 

Comunique-se, além de PVC (como é conhecido o jornalista) ser não apenas um comentarista, 

mas preservar a essência do repórter ao apurar notícias, Juca Kfouri, companheiro de ESPN do 

vencedor do prêmio, disse durante um programa que o fato derruba a “tese esdrúxula de que 

jornalismo esportivo é só entretenimento”.

Paulo Vinícius Coelho, aliás, é um dos símbolos da emissora. Considerado por muitos 

como o melhor comentarista do Brasil (inclusive por técnicos brasileiros), PVC não poderia estar 

mais distante da figura de Tiago Leifert, no que tange à visão do jornalismo esportivo. Enquanto 

o global acredita que a melhor maneira de tratar o tema é através do entretenimento, o jornalista 
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da ESPN vê na informação sua melhor arma. “Não se trata de infalibilidade [...] mas usar a 

melhor informação possível para enfrentar a imponderabilidade de um dos únicos esportes que, 

com freqüência, o time mais fraco vence o mais forte.” (COELHO apud MOREIRA SALLES, 

2008)

Paulo Vinicius Coelho ainda assombra os colegas de profissão por armazenar muita 

informação em sua própria cabeça, qualidade muito valorizada quando a profissão muitas vezes 

exige que sua memória seja testada diariamente, ao vivo, em frente a milhões de espectadores. 

“Ele é um fenômeno, por causa da profunda capacidade de reter e processar informação” 

(KFOURI apud MOREIRA SALLES, 2008)

O jornalista não nega o valor das crônicas romantizadas que, como ele mesmo afirma em 

seu livro “Jornalismo Esportivo”, ajudaram o futebol a se firmar no país. Mas ele discorda 

quando estes mesmos relatos são usados para descrever a atividade jornalística. “Eu gosto do 

‘romance’ do futebol, mas não é informação” (COELHO apud MOREIRA SALLES, 2008).
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5. CONCLUSÃO

Desde o início, este trabalho pretendia estudar os caminhos da informação e do 

entretenimento ao longo da história do jornalismo. Motivado pelo sucesso do programa Globo 

Esporte de São Paulo, o foco da discussão foi o atual cenário do jornalismo esportivo no Brasil. O 

objetivo primordial era analisar como se dava a dinâmica da informação e do entretenimento 

neste campo, resgatando o que teria motivado a visão predominante na mídia de que esporte é 

entretenimento, e as possíveis consequências deste movimento.

Como foi apontado no primeiro capítulo, a união entra entretenimento e a informação não 

é algo novo. No apanhado histórico do jornalismo, pode-se observar que já no início da mídia 

impressa houve certos movimentos nesta direção por parte de algumas publicações. Antes mesmo 

do início do século XIX, jornais descobriram que era possível aumentar suas vendas se, através 

do uso de notícias de cunho popular, conseguissem atingir novos leitores que não pertenciam ao 

público-alvo original da imprensa então.

Entretanto, foi com a chegada dos meios eletrônicos que esta linha editorial se tornou 

corriqueira. A partir da teoria de Debord e seu conceito de Sociedade do Espetáculo, definiu-se o 

contexto em que estas mudanças tecnológicas ocorreram (ou seja, uma experiência cotidiana 

moldada e mediada pelo espetáculo).

O entretenimento passa a ser também um objetivo da mídia, já que esta ocupa um papel 

fundamental nesta lógica do espetáculo. Apenas dar a informação não era mais suficiente. Para 

conquistar o público era preciso também divertir. Assim, a partir daí surge a noção de 

“jornalismo de INFOtenimento”, para saciar o desejo do espectador contemporâneo, que busca 

prazer mesmo em seu tempo dedicado a se informar. 

No contexto do jornalismo esportivo, o entretenimento sempre andou em paralelo ao 

caminho do esporte. Foi observado na segunda parte deste trabalho que a própria Rede Globo, 

que exibe o programa que foi nosso objeto estudo principal, no decorrer do desenvolvimento de 

sua área de Esportes, já havia buscado alternativas que buscassem este conceito.

No entanto, nunca uma atração havia sido tão comentada e debatida como o Globo 

Esporte de São Paulo. O que podemos observar é que o caso de Leifert teve maior sucesso por 

um entendimento que outras experiências de TV não tiveram: em vez de focar apenas no público 

fanático pelo tema, o editor-chefe do GESP percebeu que ele poderia falar com mais gente, e 



39

assim adequou seu conteúdo para atingir um público variado, exatamente o perfil que existe na 

TV aberta, homens e mulheres de qualquer idade ou instrução.

Assim, podemos concluir que a razão primária para o surgimento deste fenômeno foi, sem 

dúvidas, a busca por uma maior audiência. O entretenimento esportivo surge da necessidade de 

qualquer programa da TV aberta, que é a de falar com o maior número de pessoas possível. 

Como observamos durante a segunda parte deste trabalho, devido às características próprias do 

jornalismo esportivo (a forte questão da regionalidade e do interesse do espectador em maior 

parte apenas pelo seu time e não pelo esporte em si), esta é uma meta que se mostra muito 

complicada para atrações desta editoria.

Deste modo, é natural observar que os programas da TV aberta formatem seu conteúdo 

para se adequar a essa demanda e tentar atingir mais espectadores. Da mesma forma que também 

é natural que surjam críticas a este estilo, justamente por esta motivação. Nem sempre um grande 

número de audiência corresponde a uma atração de qualidade. Esta, então, passa a ser a maior 

questão, a qual daremos atenção nas linhas a seguir: analisar o que o jornalismo esportivo tem a 

ganhar e a perder com o entretenimento esportivo.

A primeira reação seria apontar um déficit de qualidade dos programas que seguem esta 

linha. Por não terem o foco apenas na informação, este jornalismo seria considerado um produto 

menor. Para além, ao tratar o tema com brincadeiras, também diminuiriam a importância do 

esporte na sociedade, o que poderia levar ao público a encarar com pouca seriedade qualquer 

notícia relacionada à editoria.

Não há dúvidas de que essas seriam consequências perigosas. Afinal, o esporte conta, por 

trás das competições, dos gols, dribles e jogadas de efeito, com níveis sociais e políticos. Como 

apontado no início do texto, o quadro ganha ainda mais relevância com a chegada ao Brasil de 

eventos esportivos de porte mundial. A esfera esportiva acaba adentrando outras áreas. Podemos 

citar aqui a utilização de dinheiro público para construção de estádios; impacto sócio-ambiental 

das obras; retorno para a comunidade dessas obras após os eventos; enfim, o esporte acaba 

mostrando sua faceta enquanto ferramenta de poder. E este lado, de fato, merece uma cobertura 

“careta”, combativa e investigativa.

A crítica, entretanto, deveria ser dirigida não ao estilo, mas à linha editorial dos veículos. 

Matérias com denúncias sobre escândalos com gasto de dinheiro público para construção de 

estádios para a Copa, por exemplo, são um tema de interesse de todo cidadão, e não apenas ao 
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aficionado por esporte. O espaço para este tipo de notícia não deveria ser restringido a programas 

dedicados ao tema. Pelo contrário, deveria ganhar destaque em noticiários nacionais.

Também é preciso entender um outro papel que esta experiência carrega. É válido afirmar 

que a visão do esporte enquanto entretenimento salvou o Globo Esporte da extinção. Então, o que 

se conclui é que ou teríamos este tipo de conteúdo, ou provavelmente o tempo dedicado ao tema 

seria ainda menor.

Logo, o Entretenimento Esportivo é uma experiência positiva na medida em que trabalha 

e espalha a mensagem do "produto-futebol” de uma maneira que não seria possível da maneira 

tradicional do jornalismo esportivo. Mais público significa mais gente consumindo o esporte. 

Este consumo movimenta toda a cadeia esportiva, que começa nos clubes, passam por atletas e 

funcionários, pelos comerciantes nos bairros que hospedam os estádios, e claro, pelos jornalistas 

que cobrem a editoria. 

Para quem trabalha no meio esportivo, toda medida que tenha como objetivo conquistar 

mais espectadores deve ser avaliada como algo benéfico. A partir do momento que entende-se, 

como demonstrado ao longo deste trabalho, que o Entretenimento Esportivo é um caminho para 

se conquistar um maior público interessado por esporte, deve-se encarar este movimento de 

maneira positiva.

Para além, o espectador que ainda tiver interesse em aprofundar ainda mais na cobertura 

esportiva, tem à disposição outras opções além da TV aberta. Este fanático por esporte, que pode 

ter seu interesse despertado pelo entretenimento esportivo, pode procurar em canais fechados e na 

internet as informações aprofundadas que deseja.

Conclui-se que o Entretenimento Esportivo é uma arma muito útil na própria 

sobrevivência do jornalismo esportivo. Já que com resultados positivos de audiência, a tendência 

é sempre que outros players entrem na jogada e o mercado se expanda.
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ANEXOS

Entrevista com Vitor Sérgio Rodrigues, editor-chefe de conteúdo e comentarista do canal 

aberto Esporte Interativo, concedida por telefone no dia 14 de janeiro de 2013.

1) Você conhece o termo entretenimento esportivo? Você considera que os veículos 

para os quais você trabalha tem essa linha editorial?

Importante falar que, na minha visão, o Entretenimento Esportivo nasceu da necessidade 

de redes abertas em atingir todos os públicos. Por exemplo, o pessoal desce a porrada na maneira 

como o Tadeu Schmidt apresenta os gols no Fantástico. Mas a Globo tem todos os públicos. Ficar 

mostrando 400 gols do fim de semana... eu já achei maneiro, hoje não acho. Com 40 anos, com 

filho, eu não vou ver. Você tem um público para isso. Mas quem vê Fantástico, é um público 

geral. E o Entretenimento Esportivo surge daí, que não afaste o público geral dela. Só nasceu para 

isso. O Tadeu Schimidt mostrar do jeito que o Léo Batista mostrava há 20 anos, a audiência cai. 

O público geral não quer ver daquela maneira. O Entretenimento Esportivo surgiu daí, 

principalmente da necessidade das redes abertas de não afastar o público geral. Surgiram os "gols 

engraçadinhos" no Fantástico, o Globo Esporte de São Paulo fazer de outro jeito, mais descolado. 

Dentro desse cenário, a TV em que trabalho é aberta. Apesar de segmentada, bem esporte, é 

aberta. Então é esse público geral que ela busca. Também busca este viés. Por isso, o Esporte 

Interativo é deste jeito. Não que ele busque esse público geral, mas por ser uma TV aberta, está 

sujeito a ser acessado por esse público geral, e por isso faz algo voltado para esta linha, apesar de 

que o desejo é que se busque ainda mais este caminho.

2) Qual sua avaliação dessa linha? É possível unir informação ao entretenimento?

Eu acho que é uma questão em que você coloca o seguinte: se o Globo Esporte de São 

Paulo continuasse com outro viés, só tinha uma opção: sair do ar. Pois seria perdedor de 

audiência. Acharam isso para continuar tendo esporte. Eu, como jornalista esportivo, não sou 

contra, pois seria isso ou sair do ar. Não posso ser contra, pois vai contra ao que a gente gosta, 

que é esporte. Agora, alguns excessos, como tudo na vida, acontecem. As pessoas perdem a mão. 
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Quando você faz algo fora do usual, você começa a errar. Algum tempo, o GESP perdeu um 

bloco inteiro com o Nei Paraíba. Aquilo já é perder a mão. Mas enfim, não sou contra. No Brasil, 

as pessoas gostam muito de reclamar sem agir. Vale para tudo. Reclama pra cacete da operadora, 

mas poderia trocar. Achou que excedeu? Troca de programa. É possível sim, informar de um 

jeito descontraído.

3) Você acha que o brasileiro, na média, entende menos de esporte do que outros 

públicos consumidores de outros grandes centros (por exemplo: Europa, Estados Unidos, e 

até mesmo Argentina)? A que você atribui essa condição do publico?

Eu acho que tem que separar esporte de futebol. No futebol, tem um bom conhecimento. 

Tem condição de ver e vê-se isso pelo crescimento de TVs e veículos de esporte. Agora, em 

outros esportes, o brasileiro, na média, tem muito a evoluir. Aí é um círculo vicioso: o esporte 

não aparece, aí não tem expoente, ai não tem interesse no público, ai as pessoas não conhecem. 

Nas Olimpíadas, a quantidade de coisa que acontece, pessoas “esculhambam” atletas, mas não 

tem noção do que acontece ali. É um ciclo que aconteceu, mas tá mudando. O Esporte Interativo 

ajuda a mudar isso. Mas quanto ao futebol, o brasileiro tem uma noção grande. Em termos 

táticos, não sei se tem tanto. Até na mídia brasileira, esse aspecto foi deixado de lado. 

Começando até pelos jogadores e técnicos. Alguns técnicos até desdenham de formação tática. 

Apostam em motivação. Passando por muito jornalista que acha que é besteira. Aí o público 

compra esta ideia. O Brasil tem essa particularidade que é potencializado de brasileiro gostar do 

time dele, e não de futebol. Aí tem menos espaço para a tática. Deste ponto, não. Deste ponto, são 

poucos brasileiros a ver importância nisso. Acho que isso é uma lenda que o pessoal costuma 

dizer, mas acho que está cada vez mais se comprovando. A própria Formula 1, a Globo está 

desesperada com a audiência, porque o brasileiro não tem um piloto para ser campeão no médio 

prazo. E o brasileiro está começando a se desligar disso. Isso tem um pouco de verdade. Mas o 

brasileiro gostar de quem ganha, isso vai acontecer com outros esportes que aparecem. Apareceu 

com a ginástica, com o Guga, com o MMA. Isso existe sim. Isso está melhorando, uma melhora 

cultural com relação ao esporte. Por acaso, eu estava entrevistando o Alison e Emanuel. Nas 

últimas Olimpíadas, eles eram favoritos, e aconteceu de perderem a final para a dupla alemã. 

Perguntei ao Manoel qual foi a sensação da recepção da Prata aqui no Brasil. Lá atrás, a Adriana 
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Behar e Shelda foram achincalhadas por isso. Ele falou que se surpreendeu, pois muita gente, 

imprensa e público, reagindo positivamente. Viram que os alemães foram melhores. Apesar da 

Prata, a repercussão não foi negativa. Isso está melhorando, um amadurecimento do próprio 

público de esporte. Dificuldades de entender o ciclo olímpico, em via de regra, isso acontece sim.

4) É a partir desse público que nasce uma imprensa esportiva mais focada no 

entretenimento? Ou deveria ser o contrário, a imprensa deveria ter uma missão maior de 

civilizar o publico e melhorar o nível?

Não vejo essa relação. Vejo mais com atingir outros públicos. Do garoto de 12 anos à 

vovó de 70 anos. O Entretenimento Esportivo vem daí. Esse é o desafio. Mostrar uma reportagem 

de como um atleta de vôlei bloqueia diferente não vale a pena. Se o Entretenimento Esportivo for 

bem feito, vai saciar esse público geral. E, se for bem feito, vai provocar em quem quer saber 

mais a vontade de buscar informação. Isso vai encantar o público e o cara de 25 anos que quer 

saber mais, a partir daí, vai procurar informações por ele mesmo. Na Internet, em canais 

fechados, em veículos especializados.


