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Resumo

Tendo em vista o tempo em que vivemos, o lugar da Rede Globo, do Jornal Nacional e do 
futebol na vida social brasileira, esta proposta pretendeu investigar o principal telejornal do 
pais sob o prisma do futebol e da identidade nacional, durante a cobertura da Copa do mundo 
na Alemanha. Em função do estágio inicial da pesquisa de doutorado a que faz parte, este 
trabalho se propunha um exercício de aproximação da problemática e do objeto de estudo, e 
de sistematização de parte do corpus da pesquisa. Pretendeu-se contextualizar o programa, a 
emissora, o futebol e o país a partir da problemática do futebol como elemento da identidade 
nacional, e da abordagem sobre gênero. Partiu-se da hipótese de que o programa reverbera 
narrativas que formaram e formam a história do futebol brasileiro, que tem como marco de 
origem a obra O Negro no futebol brasileiro, de Mario Rodrigues Filho.
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Introdução

Conta a  historiografia  do futebol  brasileiro que a  modalidade se popularizou rapidamente 

desde que chegou ao país em fins do século XIX, invadindo as ruas, os clubes sociais e as 

páginas dos jornais, onde sobrepujou esportes até então tradicionais na cobertura esportiva 

como o turfe e o remo, incrementando ainda mais o debate então vigente sobre a formação da 

sociedade brasileira.

Nomes representativos da literatura e da intelligentsia brasileiras também tomaram parte nesta 

querela da identidade nacional sob o prisma do futebol, como por exemplo  José Lins do 

Rêgo, Mario Rodrigues Filho, Gilberto Freyre e Nelson Rodrigues entre os entusiastas da 

adequação  do  jogo  à  nossa  cultura,  e  Lima  Barreto,  João  do  Rio,  Monteiro  Lobato  e 1



Graciliano Ramos, entre alguns dos oponentes. Graciliano Ramos chegou inclusive a publicar 

uma crônica num periódico de Alagoas em 1921, intitulada Traços a esmo e assinada com o 

pseudônimo J Calisto, onde duvidava da assimilação do novo esporte bretão num país já com 

“esportes em quantidade. Para que metermos o bedelho em coisas estrangeiras? O futebol não 

pega, tenham a certeza.”

A previsão de Graciliano afinal não se realizou, mas algumas daquelas crônicas repercutem 

ainda hoje nos mais diferentes nichos, linguagens e formatos. Como por exemplo, na chamada 

da Globo para a Copa do Mundo da Alemanha, que foi ao ar em 24 de maio de 2006 com o 

seguinte  roteiro:  sob  fitas  nas  cores  da  bandeira  brasileira  em computação gráfica,  vê-se 

(Robinho realizando algumas de suas  pedaladas) e  Ronaldo;  sobre cada imagem, em off, 

excertos de algum jogo narrado por Galvão Bueno em que se ouve, com a emoção da narração 

original preservada: “olha o Robinho!”, “RRRRRonaldo!”. Logo a seguir, sobre imagens de 

gols da seleção brasileira, da bandeira nacional e da torcida brasileira na arquibancada, a voz 

do locutor do VT “em junho é o Brasil na Copa”.

De bate pronto, para utilizar uma metáfora do jogo, percebe-se a influência de duas narrativas 

que  construíram  a  história  do  futebol  no  Brasil  ao  longo  destes  mais  de  cem  anos:  a 

singularidade do estilo brasileiro de jogar, marcado pela ginga, pelo drible e pelo improviso, e 

a sobreposição da seleção nacional de futebol com a própria nação. Um enredo que remete 

mais recentemente aos textos de Armando Nogueira e Nelson Rodrigues, mas a busca pela 

origem destas construções sobre o país e o futebol conduz inevitavelmente à obra O Negro no 

Futebol  Brasileiro,  do  jornalista  Mario  Rodrigues  Filho,  publicada  em 1947  e  à  crônica 

Football  mulato,  do  antropólogo  Gilberto  Freyre,  publicada  em 1938  durante  a  Copa do 

Mundo da França, no Diário de Pernambuco.

Escrito a partir  de lembranças pessoais e de pesquisa em fontes escritas e orais  possíveis 

principalmente em função do lugar simbólico que ocupava como torcedor, cronista, colunista 

e proprietário de um periódico esportivo, e que lhe permitia acesso privilegiado a personagens 

e documentos importantes, o livro se transformou num objeto de intenso debate sob diferentes 

perspectivas como, por exemplo, as discussões acerca da sua própria constituição – ensaio, 

romance jornalístico, romance realista, etc. – da sua ambivalência entre oralidade e história, 

entre  mito  e  ciência,  da  reconstituição  das  complexas  relações  sociais  de  trabalho  na 
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passagem do  amadorismo para  o  profissionalismo,  da  formulação  da  identidade  nacional 

através do futebol1. 
Mas a sua conversão num clássico de consulta imprescindível seria, segundo Antonio Soares, 

uma  consequência  ao  mesmo  tempo  da  carência  de  historiografia  sobre  futebol  e  da 

“reiteração obsessiva” de tal narrativa por parte dos analistas ao longo dos anos. Para o autor,  

há uma utilização acrítica dos dados e interpretações de O Negro no Futebol Brasileiro por 

parte  dos  “novos  narradores  das  ciências  sociais”,  que  terminam  por  incorporar  o  viés 

nacionalista de Mario Filho, esquecendo que o autor e a obra estavam sob a influência do 

clima e das discussões dos anos 30 e 40, “marcados, sobretudo, pela mentalidade nacionalista 

e pela esperança da conciliação racial”.

A narrativa do NFB acaba por emitir a mensagem: o futebol, quando branco, 
era  um  produto  importado;  quando  preto  e  mestiço,  torna-se  brasileiro. 
(Soares, 2001, p.16)

Este é  o mote deste  ensaio.  Partindo da provocação de Antonio Soares  sobre a  repetição 

incansável da narrativa de Mario Filho que manteria “vivas as tradições inventadas sobre o 

Brasil e seu futebol”, assumindo como pressupostos 1) a relevância da crônica de Gilberto 

Freyre na construção de um estilo tipicamente brasileiro de jogar futebol, que influenciou 

sobremaneira o livro O NFB e conforma ainda hoje o imaginário social brasileiro, e 2) as 

especificidades  da  crônica  esportiva  na  primeira  metade  do  século  XX  e  do  telejornal 

contemporâneo  na  cobertura  do  futebol,  pretende-se  verificar  o  eco  de  tais  narrativas  na 

cobertura do Jornal Nacional durante a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. 

Tendo  em  vista  seu  caráter  exploratório,  o  primeiro  passo  deste  exercício  consistiu  em 

construir as bases teórico-metodológicas que permitissem 1) situar o debate sobre o futebol e 

a identidade nacional, 2) identificar um primeiro texto sobre o estilo brasileiro de jogar, 3) 

comparar a crônica e o telejornal,  4) esmiuçar a cobertura do Jornal Nacional de modo a 

observar se e como contribui, como as crônicas antigamente o fizeram, para a atualização e 

manutenção das tradições inventadas sobre o futebol brasileiro. 

Referenciais teórico-metodológicos

1 Parte relevante deste debate está resumida numa coletânea de artigos organizada por Ronaldo Helal, 
Antonio Soares e Hugo Lovisolo e publicada sob o título “A invenção do país do futebol: mídia, raça e 
idolatria”.
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Quando o futebol desembarcou em solo nacional como um forasteiro desconhecido há pouco 

mais  de  cem anos,  o  país  estava  imerso  em complexas  transformações  sócio-econômico-

político-culturais, principalmente nos centros urbanos. Mudanças, que segundo Renato Ortiz2, 
acabaram demandando novos olhares e interpretações sobre o Brasil. 

Tomando como objeto  de  estudo alguns  autores  como Silvio  Romero,  Nina  Rodrigues  e 

Euclides da Cunha, o autor reconstitui ao mesmo tempo o debate entorno da cultura brasileira 

e  da  identidade  nacional,  que  caracteriza  o  pensamento  social  brasileiro  da  passagem do 

século XIX para o século XX, e o contexto que permitiu a mudança do lugar do mestiço nas 

formulações  sobre  a  questão  nacional  durante  as  primeiras  décadas  do  novo  século,  de 

produto  do  cruzamento  com uma raça  inferior  a  elemento  da  identidade  nacional.  Nesse 

sentido,  Ortiz destaca a importância da obra Casa Grande & Senzala,  de Gilberto Freyre, 

publicada  em  1933,  onde  o  antropólogo  reinterpreta  a  “problemática  proposta  pelos 

intelectuais do final do século” sob a influência do culturalismo de Franz Boas, transforma “a 

negatividade  do  mestiço  em  positividade”  e  “oferece  ao  brasileiro  uma  carteira  de 

identidade”.3 
 O mito das  três raças  torna-se então plausível  e pode-se  atualizar como 
ritual. A ideologia da mestiçagem, que estava aprisionada nas ambiguidades 
das  teorias  racistas,  ao ser  reelaborada pode difundir-se  socialmente  e  se 
tornar senso comum, ritualmente celebrado nas relações do cotidiano, ou nos 
grandes eventos como o carnaval e o futebol. O que era mestiço torna-se  
nacional. (ORTIZ, 2006, p.41)

A interpretação de Gilberto Freyre sobre o Brasil inspirou a análise de Mario Filho sobre o 

futebol em O Negro no futebol brasileiro, conforme se pode observar no viés proposto para 

contar a história do futebol no país, sob o prisma da miscigenação, na exposição “de forma 

literária, no mesmo estilo dos ensaios de cunho sociológico do próprio Freyre”4, no prefácio 

da 1a edição assinado pelo próprio antropólogo onde legitima ao mesmo tempo o autor, a obra, 

e o futebol como uma instituição brasileira.2 in Cultura Brasileira e Identidade Nacional. P. 40
3 ORTIZ, 2006. P.41

4 CAPRARO, 2007, p.2
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Nesse  sentido,  admitindo  a  importância  do  livro  de  Mario  Filho  para  a  compreensão  da 

história do futebol brasileiro, a influência das ideias de Gilberto Freyre nas formulações do 

jornalista  e  o caráter  ensaístico deste  exercício,  propõe-se aqui  a  crônica Football  mulato 

como o texto que representa uma definição seminal do estilo de jogo brasileiro que se supõe 

repercutir no discurso midiático até hoje. De modo que, além de voltar ao texto de Freyre para 

a demarcação das características do nosso modo de jogar, faz-se necessário estabelecer os 

parâmetros para a comparação a que se propõe fazer.

Em que pese o caráter inicial da pesquisa que embasa este artigo e a vasta discussão com 

diferentes  possibilidades  de  enfoque  dentro  do  campo  das  teorias  da  Literatura  e  da 

Comunicação acerca da crônica, do telejornal e da categoria gênero, buscou-se construir um 

caminho que possibilitasse comparar a crônica e o telejornal considerando as particularidades 

dos  produtos  e  da época  em que se  inserem,  o  modo como interpretam e  representam a 

realidade e se relacionam  com o público. 

Propõe-se, portanto, a utilização da noção de gênero entendida conforme Williams, enquanto 

instituições que são definidas culturalmente, que se modificam com o tempo e a sociedade 

onde  estão  inseridos,  e  ao  mesmo tempo  conservam “um eixo  estável”  que  o  identifica. 

Assim,  tendo  em  vista  as  características  que  interpenetram  os  gêneros,  buscou-se  uma 

aproximação entre os produtos a partir da dimensão discursiva do jornalismo.

Admite-se  que  a  crônica  se  constituiu  como  gênero  na  fronteira  entre  a  literatura  e  o 

jornalismo, oscilando, conforme afirma Ramadan, “entre o relato imparcial e objetivo dos 

fatos e a recriação do cotidiano por meio dos símbolos e da fantasia”, um texto que possui  

caráter transitório e perecível como uma matéria jornalística, mas que dela difere por não 

visar estritamente a informação, por buscar a “transcendência do dia-a-dia”. 

Sob o ponto de vista da forma, entende-se, conforme Jorge Sá5, que a crônica se caracteriza 

por uma “narrativa curta” que tem como princípio básico “registrar o circunstancial”, “feita 

por um narrador-repórter que relata um fato a um público” a partir da observação direta da 

realidade, “feita de pequenos lances”, que “recria com engenho e arte”, “com uma sintaxe 

mais próxima da conversa entre dois amigos”.

5 in A crônica (1997)
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A crônica adquiriu outros contornos ao chegar ao Brasil, assim como o futebol, e foi entre os 

gêneros literários o que mais se aproximou da modalidade. O futebol, por sua vez, foi tema de 

algumas  crônicas  durante  as  duas  primeiras  décadas,  mas  a  crônica  esportiva  teria  se 

consolidado como sub-gênero apenas nos anos 40, a partir das proposições trazidas por Mario 

Filho  na  organização da  atividade  e  na  forma de  escrever  sobre o tema.  Segundo André 

Capraro, apesar da existência da cobertura sobre futebol e de jornalistas especializados em 

esporte nos jornais desde o início do século, só mesmo depois de 1940 “iria se configurar um 

estilo próprio de escrever crônicas sobre os esportes, de forma evidente, centrada na prática 

futebolística”. 

A partir da segunda metade do século a crônica ganha ainda mais prestígio no país, para o 

qual  contribuíram nomes como Nelson Rodrigues  e  José  Lins  do Rêgo,  além do próprio 

Mario Filho. Neste período, pode-se perceber uma nova mudança estilística, quando os textos 

teriam se  aproximado mais  da  descrição  da  partida  e  adquirido  mais  realismo,  conforme 

afirma  Paulo  Vinicius  Coelho  (2003).  Segundo  Roberto  Silveira,  “uma  cisão  de  caráter 

estilístico veio à tona em relação ao gênero” a partir do aparecimento da televisão, colocando 

em lados opostos os racionalistas,  “que preferiam escrever sobre a parte técnico-tática da 

modalidade”, e os apaixonados, “mais preocupados com os aspectos sociais ligados ao esporte 

do que com a partida propriamente dita”.

Podemos afirmar que um dos grandes motivos, senão o maior, desta cisão foi 
de ordem tecnológica. Foi na década de 50 que a televisão foi introduzida no 
Brasil, não tardando em utilizar o recurso do videoteipe. Até então, a crônica 
esportiva brasileira,  como nos casos dos textos  dos  cronistas  citados,  era 
apaixonada. Livres do registro da imagem, os autores usavam a imaginação e 
estimulavam as dos leitores, discorrendo sobre fatos curiosos (e muitas vezes 
líricos)  que  ocorriam nas  partidas  e,  sobretudo,  nos  seus  entornos  (vida 
social, torcida, arredores dos estádios etc.). A própria falta de uma estrutura 
profissional mais sólida na imprensa esportiva do país permitia ao cronista a 
liberdade de criar textos mais fantasiosos, inventando, em algumas ocasiões, 
situações  ficcionais,  sem  que  pudesse  ser  desmentido  por  gravações 
televisivas. (…) Tudo isso terminou por influenciar a crônica futebolística 
que foi perdendo seus enredos imaginativos, cedendo espaço para análises 
mais técnicas dos jogos. (SILVEIRA, p.2)

Segundo  Fernanda  Maurício,  apud  Coelho,  embora  os  repórteres  -  chamados  antes  de 

cronistas esportivos- e a cobertura esportiva tenham perdido seu lado romanesco, a  Rede 

Globo tem investido 

em  recuperar  esse  romance,  tanto  nas  transmissões  esportivas,  que  se 
mostram como um show que visa levar “o torcedor ao delírio” (Ibidem, p. 
64), quanto em seus programas esportivos,  que, utilizando os recursos da 6



linguagem televisiva, transformam o esporte num espetáculo, onde vale mais 
o “show” do que o esporte em si. (MAURICIO, 2005, p. 119 )

Tradicional parceira da FIFA e da CBF, a Globo possui há mais de 20 anos o monopólio da 

transmissão das principais competições e partidas de futebol no país, e usufrui de uma série de 

privilégios como, por exemplo, o acesso exclusivo à seleção brasileira, e pauta e altera datas e 

horários  de  jogos  de  acordo  com a  sua  programação,  legitimada,  dentre  outros  aspectos 

importantes da vida social brasileira, pelo status de maior financiadora do nosso futebol. 

Em tempo de copa do mundo, o futebol tende a ocupar um espaço maior dentro da grade e dos 

programas. O Jornal Nacional, por exemplo, o mais antigo e assistido do país, não apenas 

adequa seu horário e estrutura em função da competição, mas chega algumas vezes a dedicar 

ao  assunto  quase  todo  seu  tempo  de  duração,  como  observou  Gastaldo  (2009),  sobre  a 

cobertura da Copa de 1998.

No ar há mais de 40 anos, o Jornal Nacional é o principal programa da grade da Rede Globo 

de Televisão,  e se constituiu ao longo dos anos na principal referência do modo de fazer 

telejornalismo  no  Brasil  e  num  importante  personagem  da  vida  social  brasileira 

contemporânea. Segundo Gomes, 

O modo como o JN apresenta seus mediadores, como organiza e distribui as 
notícias, os recursos técnicos que põe a serviço do jornalismo, os recursos da 
linguagem televisiva,  os formatos de apresentação da notícia,  sua relação 
com as fontes de informação, o texto verbal propõem à sociedade brasileira, 
ao mesmo tempo, um pacto sobre o papel do jornalismo e uma perspectiva 
sobre a identidade nacional. No primeiro caso, características que são do JN 
acabam por se confundir com elementos mesmo do gênero telejornal.  No 
segundo, o Brasil e os brasileiros são construídos em discursos que trazem a 
marca do conservadorismo, do civismo e do dramático. (GOMES, 2007, p.1)

Propõe-se pensar o Jornal Nacional enquanto um programa jornalístico, submetido ao mesmo 

tempo às regras do gênero televisivo, definido por Itania Gomes6, a partir de Martin Barbero, 

como um modo de situar a audiencia em relacao a um programa, ao assunto nele tratado e ao 

modo como o programa se destina ao seu publico,  e do genero discursivo, no que diz respeito 

ao jornalismo e seus princípios de funcionamento.

Assim, nos temos o jornalismo como um genero discursivo que define as 
regras  de  construcao  dos  programas,  e  dentro  dele,  tipos  especificos  de 
programas que sao os generos televisivos. (MAURÍCIO, 2005, p.34)

6 (GOMES, 2002, p. 9)

7



Utiliza-se  ainda  o  conceito  de  modo  de  endereçamento  para  acessar  formas  e  práticas 

comunicativas do programa, e identificar as maneiras como o programa se relaciona com seu 

público.  Acredita-se, assim, ser possível acessar a cobertura da copa do mundo dentro do 

Jornal Nacional, buscando identificar marcas do estilo brasileiro de jogar, contornos para a 

nação e a identidade nacional sob o prisma do futebol,  e  comparações com a crônica de 

Gilberto Freyre.

Metodologia

Este  trabalho  se  propunha  um exercício  de  aproximação  da  problemática  e  do  objeto  de 

estudo, e de sistematização de parte do corpus da pesquisa após os primeiros meses do curso 

de doutorado. Nesse sentido, o esforço consistiu em mapear a cobertura do jornal durante a 

copa de 2006, tentando identificar metáforas, referências históricas à nação e à identidade 

nacional.  Assim,  após  assistir  às  edições  do  jornal,  propôs-se  a  divisão  da  cobertura  3 

momentos,  um primeiro  pré-competitivo,  um segundo,  competitivo,  com o torneio  já  em 

andamento, e o terceiro, pós-competitivo, com a eliminação da seleção brasileira. Não foi 

preocupação deste estudo medir o tempo do jornal e/ou das matérias, tampouco identificar o 

tipo de notícia e os critérios de noticiabilidade. 

A crônica Football mulato

A crônica Football mulato foi publicada no Diário de Pernambuco dia 17 de junho de 1938, 

dois dias antes do fim da copa do mundo que marcaria a melhor participação brasileira até 

então, com o terceiro lugar conquistado na vitória sobre a Suécia, depois de ser eliminado na 

primeira fase nas duas primeiras edições do torneio. De imediato, ao informar o leitor acerca 

da  motivação  de  seu  texto,  o  autor  oferece  um retrato  da  sociedade  brasileira  da  época, 

consoante ao debate sobre a identidade nacional do qual era um dos principais artífices.

Um repórter  me  perguntou  anteontem,  o  que  eu  achava  das  ‘admiráveis 

performances brasileiras nos campos de Strasburgo e Bourdeaux’. Respondi 

ao repórter, que uma das condições dos nossos triunfos, este ano, me parecia 

a coragem, que afinal  tivéramos completa, de mandar à Europa um team 

fortemente afro-brasileiro.  Brancos, alguns, é certo; mas um grande número 

de pretalhões bem brasileiros e mulatos ainda mais brasileiros.

Até o dia da pergunta do tal repórter, que o autor afirma ter inventado depois “ter conversado 

comigo em plena praça pública, entre solavancos da multidão patriótica na própria tarde da 8



vitória dos brasileiros contra os tchecoslovacos”, a seleção brasileira havia vencido a Polônia 

na estreia num jogo épico, e a Tchecoslovaquia nas quartas em jogo extra após empate em 1 a  

1 no primeiro confronto. Jogo que Gilberto Freyre cita ao oferecer uma primeira definição 

para o estilo brasileiro de jogar futebol a partir da política.

Comparando  a  escolha  dos  jogadores  da  seleção  de  futebol  aos  ministros  do  Itamaraty, 

Gilberto Freyre afirma o desaparecimento do “critério anti-brasileiro do Brasil de se fingir de 

República de arianos perante os estrangeiros distantes que só nos conhecessem através de 

ministros ruivos e delegados de legação de olhos azuis” e do “o falso e injusto critério que da 

seleção de louros”, de tal modo que o Barão de Rio Branco era então substituído por “mulatos 

ilustres”, como por exemplo Nilo Peçanha.

Nilo Peçanha...Assistindo também anteontem à fita que reproduz o jogo dos 

brasileiros contra os poloneses, foi de quem me lembrei – de Nilo Peçanha. 

Porque o nosso estilo de foot-ball lembra seu estilo político. O nosso estilo 

de jogar foot-ball me parece contrastar com o dos europeus por um conjunto 

de qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de ligeireza e ao mesmo 

tempo de espontaneidade individual em que se exprime o mesmo mulatismo 

de que Nilo Peçanha foi até hoje a melhor afirmação na arte política.

Em seguida,  define  o  estilo  brasileiro  de  jogar  futebol,  marcado  por  “despistamentos”  e 

“floreios com a bola”,  por  “alguma coisa de dança e capoeiragem que arredonda e adoça o 

jogo inventado pelos ingleses”, que contrasta com o jogo dos próprios inventores e outros 

europeus “por um conjunto de qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de ligeireza e ao 

mesmo tempo de espontaneidade individual.”

Acaba de se definir de maneira inconfundível um estilo brasileiro de foot-

ball: e esse estilo é mais expressão do nosso mulatismo ágil em assimilar, 

dominar,  amolecer  em  dança,  em  curvas  ou  em  músicas  técnicas 

europeias...A arte do songa monga. Uma arte que não se abandona nunca à 

disciplina do método científico. 

O mulato brasileiro, portanto, para o antropólogo, “deseuropeizou” o futebol e inventou o 

estilo brasileiro de jogar, “o foot-ball mulato”, “rebelde a excessos de ordenação interna e 

externa,  a  totalitarismos  que  façam  desaparecer  a  variação  individual”,  com  “curvas, 

arredondados  e  graças  de  dança”,  “dança  dionisíaca.  Dança  que  permita  o  improviso,  a 

diversidade, a espontaneidade individual.” 
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No football, como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um 
gosto de flexão, de surpresa, de floreio que lembra passos de dança e de  
capoeiragem. Mas sobretudo de dança. Dança dionisíaca. Dança que permita 
o  improviso,  a  diversidade,  a  espontaneidade  individual.  Dança  lírica. 
(Freyre, 1938)

E ao delimitar o estilo brasileiro de jogar, estabelece o contraste com o estilo europeu.

Enquanto  o  football  europeu  é  uma  expressão  apolínea-  no  sentido 
spengleriano- de método científico e de esporte socialista em que a pessoa 
humana  resulta  mecanizada  e  subordinada  ao  todo  –  o  brasileiro  é  uma 
forma de dança em que a pessoa humana se destaca e brilha. (...) O estilo 
mulato,  afro-brasileiro,  de  foot-ball,  é  uma  forma  de  dança  dionisíaca. 
(Freyre, 1938)

O quadro abaixo sistematiza algumas marcas percebidas na crônica de Gilberto Freyre que 
serão utilizadas na análise da cobertura da copa do Jornal Nacional em 2006. 

Quadro 1 – O estilo de jogar futebol a partir de Football mulato

Estilo de jogo brasileiro Estilo de jogo europeu
mulatismo
afro-brasileiro
forma de dança dionisíaca
surpresa 
despistamentos 
floreios com a bola
passos de dança e de capoeiragem
improviso
diversidade
espontaneidade individual
arte do songa monga
pessoa humana que se destaca e brilha

arianismo
Expressão apolínea de método científico 
e de esporte socialista
Pessoa  humana  mecanizada  e 
subordinada ao todo
Jogo coletivo
Standartização
Uniformizacão
(obediência tática)

Primeiros registros

Exibido pela Rede Globo de Televisão, o Jornal Nacional vai ao ar de segunda à sábado na 

faixa de horário conhecida como o horário nobre da televisão.  Desde a sua estreia no fim da 

década de 60, no entanto, o Jornal sofreu inúmeras transformações na mediação feita pelos 
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apresentadores e repórteres nas entradas ao vivo, nos recursos utilizados para estar aonde a 

notícia está, na apresentação da bancada, no horário de exibição, dentre outras.

No início dos anos 70, o programa era exibido em preto e branco, entre 19h45 e 19h50 já com 

a apresentação de Cid Moreira e Sérgio Chapelin - substituindo Hilton Gomes e inaugurando 

a dupla que ficou mais tempo no ar.  A partir dos anos 80 o programa passou a começar às  

20h, e pode-se observar também houve uma mudança significativa na abertura e no cenário. 

Veio os anos 90 e uma nova mudança no horário, 20h10, e na dupla de mediadores, quando 

William Bonner e Lílian Witte Fibe chegaram à bancada do telejornal, assumindo, conforme 

afirma Itania Gomes, o posto de âncoras e respondendo pela editoria do jornal. A chegada de 

Fátima Bernardes aconteceu logo em seguida, conformando com seu marido a dupla titular de 

apresentadores que se mantém até hoje de segunda à sexta, atendendo a uma demanda de 

mudança de conceito colocada pelo departamento de jornalismo da emissora, conferindo um 

ar de “vida real” à bancada. (apud Gomes, 2007)

Segundo Itania Gomes, com a proposta de apresentar os fatos mais importantes do cotidiano 

do país e do mundo, o Jornal costuma em geral trazer no primeiro bloco reportagens sobre 

assuntos ou fatos que se destacam pelo caráter de impacto, como por exemplo tragédias e 

denúncias,  independente  da  editoria  a  que  pertencem,  deixando  para  o  último  bloco,  a 

cobertura do futebol e, por vezes, um VT sobre as informações mais recentes sobre algum fato 

em destaque. 

Como dito anteriormente, a Copa do Mundo altera o padrão em que o Jornal funciona. Em 

2006,  pela  segunda  vez  consecutiva,  Fátima  Bernardes  se  deslocava  da  bancada  e  do 

conhecido cenário azul para cobrir a Copa in locu junto com uma equipe de 160 profissionais 

escalados pela emissora. Já na Alemanha, depois de fazer entradas ao vivo durante todos os 

blocos  do  programa,  passou  a  dividir  a  apresentação  do  Jornal  com William Bonner  na 

segunda feira dia 5 de junho, há quatro dias do jogo de abertura entre Alemanha e Costa Rica. 

O início do torneio mudaria o horário do jornal, que passaria a começar às 20h30, e a sua 

estrutura, já que o fato Copa do Mundo estava presente ao longo de todo o programa, embora 

de maneiras diferentes ao longo dos trinta dias de competição. Nesse sentido, consoante aos 

limites propostos por este exercício, antes de esmiuçar o programa e a sua representação da 

realidade ou quantificar o tempo de duração e o tipo de apresentação das notícias em geral, e 

do futebol em particular, buscou-se observar, na crônica esportiva do Jornal, algumas marcas 
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de nação,  estilo  de jogo e  identidade nacional,  com vistas  a identificar  possíveis ecos da 

crônica de Gilberto Freyre.

Assim, conforme proposta medotológica de Rui Gomes7 para análise do discurso jornalístico 

durante  a  Euro  2000,  optou-se  por  dividir  os  30  dias  do  torneio  em 3  fases  a  partir  da 

participação da seleção brasileira de futebol: pré-competitiva, competitiva e pós competitiva. 

Destaca-se aqui, as primeiras impressões após a decupagem do material.

Durante a fase pré-competitiva, pôde-se observar que o Jornal buscou provocar o interesse 

contínuo e crescente da audiência aproximando-a, através do futebol, da história e da cultura 

do país sede, e atualizando-a acerca dos preparativos das seleções nacionais em treinamentos 

e  jogos  amistosos  com  a  participação  diária  da  própria  Fátima  Bernardes  e  de  alguns 

repórteres, além da entrada mais esporádica do locutor Galvão Bueno, resumida em geral aos 

dias de jogos. 

Desde  aqui  já  é  possível  identificar  algumas  marcas  tradicionais  da  identidade  nacional 

brasileira e o nosso estilo de jogo, em oposição a outras culturas e escolas de futebol. Na 

abertura do programa do dia  29 de maio,  por  exemplo,  Willian Bonner  e Marcio Gomes 

anunciavam  os  assuntos  trazidos  pelo  jornal,  o  Tsunami  na  Indonésia,  o  caso  Suzane 

Richtoffen, o indiciamento de 9 políticos que tentaram extorquir o governador de Rondônia e 

a  Copa  do  Mundo,  antecipando  a  disputa  mais  violenta  entre  Adriano  e  Edmilson  no 

treinamento da seleção brasileira, os preparativos “dos nossos rivais argentinos na Itália”, “a 

cidade sede da Copa que fica ao lado da antiga Alemanha comunista”, e a comparação entre 

Brasil e Alemanha a partida do futebol e do idioma com “e como torcer para o futebol em 

alemão”.  

A matéria anunciada por Bonner no encerramento da chamada de abertura foi ao ar no último 

bloco,  assinada  por  César  Tralli,  após  uma  outra  chamada  também  antecipada  pelo 

apresentador: “O amor pelo futebol pode até ser universal, mas a forma de expressar essa 

paixão, não. Na Alemanha, brasileiro que quiser torcer na língua local, vai ter que se esforçar 

muito.” Antes do texto do repórter, vê-se e ouve-se um locutor alemão em plena narração, um 

pouco antes do repórter:  “ É um festival de consoantes, de raras vogais, difícil  decifrar o 

locutor esportivo alemão...e o jeito deles de jogar bola não ajuda. (imagem de painel gigante, 7 in A construção da identidade nacional na imprensa desportiva portuguesa: análise do discurso 
jornalístico durante a Euro 2000 de futebol. 2002
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sobre uma estrada, do goleiro Oliver Khan realizando uma defesa conhecida como ponte) 

Ídolo na Alemanha é quem fecha o gol, e não quem marca, por isso no campo do idioma o 

destaque também está na defesa.” 

O repórter entrevista um brasileiro que reproduz em alemão uma expressão cujo significado é 

“homem atrás”, e ouve-se um locutor alemão gritar gol sobre uma imagem de gol brasileiro 

sofrido pelo próprio Oliver Khan, antes de voltar novamente ao texto e aparecer no vídeo pela 

primeira  vez,  aparentemente  numa  loja  de  fantasias:  “Na  falta  de  talento  em  campo,  o 

futebolês do alemão acaba ficando bem econômico. Tanto é que quando um jogador, faz um 

lance genial, eles costumam dizer que é coisa de mágico.” 

O repórter traz, então, à tona, a cartola de mágico que tinha às mãos, e o cinegrafista fecha a 

imagem na cartola. Na sequência, vê-se Ronaldinho Gaúcho, então camisa 10 da seleção, em 

uniforme de  treinamento,  fazendo embaixadinhas  com a  bola,  demonstrando sua  extrema 

habilidade. Em off, o cronista traduz para o alemão a expressão jogador mágico, e segue com 

o texto, coberto com imagens das ruas de Munique: “...é o jogador mágico que o alemão se 

esforça para representar. A admiração pelo nosso futebol, virou uma homenagem.” Com a 

imagem fechada numa bandeira brasileira forjada a partir de fitas do senhor do Bonfim, o 

repórter continua o seu texto antes de aparecer pela segunda vez entrevistando um torcedor 

alemão e admirador do futebol brasileiro. O público então descobre que imagem da bandeira 

brasileira estilizada está na camisa do torcedor alemão. “O atleta alemão que joga bem é 

chamado de alemão brasileiro”, teria dito o torcedor, segundo o repórter.

A matéria segue com uma nova entrevista, uma brasileira que mora na Alemanha há 15 anos, 

a quem Tralli pergunta “Como é que fala embaixadinha em alemão? – Não sei, será que eles 

falam? – E pedalada? Também não sei.”  Para dar conta de suas questões, já se aproximando 

do encerramento  de sua crônica,  sob a  imagem fechada do locutor  revelado no início,  o 

repórter apresenta-o como um narrador de futebol com mais de 20 anos de experiência. Sob 

novas imagens de embaixadas, dessa vez com Robinho, ouvimos em alemão as expressões 

que o repórter traduz em seguida. “Pedalada. Ufa. Pedalar é tão difícil falar quanto fazer...o 

narrador reconhece que enfeitar a jogada é especialidade nossa, dispensa tradução...e tem uma 

coisa que tanto aí  no Brasil  quanto aqui na Alemanha é de dar água na boca: chocolate. 

Aquela chuva de gols. Melhor ainda é se o chocolate é nacional”. A imagem volta para o 

locutor, que brincando, se faz de maestro enquanto ouvimos a introdução do hino nacional 

brasileiro.” 
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Nesta  linha  sobre  o  estilo  de  jogo  pode-se  destacar  também,  nesta  fase,  embora  com a 

descrição de uma partida, a crônica de Tino Marcos sobre o amistoso da seleção brasileira 

contra  um time  combinado da  Suíça,  na  edição  do dia  30  de  maio.  Sobre  a  imagem de 

Ronaldinho Gaúcho gingando na frente de um adversário e passando o pé sobre a bola, ouve-

se o início da narração do repórter. “Se ele dança, o zagueiro dança. Com Ronaldinho Gaúcho, 

a gente sempre deve esperar algo diferente.” 

Ao mesmo tempo, ainda durante a fase pré-competitiva o Jornal aproximava o público da 

seleção e dos adversários brasileiros na Copa com a série Um país, uma paixão, em que cada 

jogador  era  apresentado pela  posição  em campo e pela  trajetória  de  vida,  do começo da 

carreira à oportunidade de jogar aquela copa do mundo. Com duração média de 2 minutos, os 

vts mesclavam entrevistas em off com os jogadores à imagens da carreira do atleta e uma 

trilha sonora que varia ao longo da narrativa, com um tom mais emotivo no início, e mais 

alegre no final, possibilitando um fechamento positivo com a entrada da assinatura em letras 

amarelas sobre um fundo preto: Um país, uma paixão Copa 2006.  

Na edição do dia 1o de junho a série trouxe o então camisa 23 Robinho, que o apresentador 

Willian Bonner anuncia como “um dos jogadores mais admirados do mundo, um craque, mas 

também um menino brincalhão”. Seguindo a narrativa criada, imagens da carreira do jogador 

se alternam com seus depoimentos. “Jogava bastante na rua, no asfalto, descalço, sem camisa, 

né, por diversão... (sobre imagens das pedaladas que o consagraram na final do campeonato 

paulista entre Santos e Corinthians) e graças à Deus terminou virando profissão”. O jogador 

agora aparece pedalando vestido com a camisa da seleção brasileira. Volta para o estúdio onde 

o jogador está com a camisa da seleção brasileira em mãos. “Milhões de brasileiros gostariam 

de estar onde ele está hoje,  com a seleção brasileira,  é o sonho de qualquer  menino que 

começa jogando futebol, de qualquer jogador que está jogando num time profissional.”

Percebe-se até aqui a presença de uma narrativa muito comum no país, do senso comum às 

redações de jornais e telejornais e à Academia,  conforme afirma Antonio Soares,  sobre a 

origem do estilo brasileiro de jogar, a partir da entrada das classes populares no jogo, que está 

inclusive no livro de Mario Filho: os moleques que não tinham acesso aos “fields” dos clubes 

sociais, que “amanheciam com a bola de meia” na falta de uma bola de couro, que usavam a 

“bola de meia, pequenina, saltando feito bola de borracha”, “passando o dia inteiro com a bola 

de meia, brincando com ela”, “sem deixar que ela caísse no chão”8.8 RODRIGUES FILHO: p. 76 e 77 14



No que diz respeito à fase competitiva, traz-se aqui a edição do dia 23 de junho, que foi ao ar 

um dia após a partida contra o Japão, último compromisso da primeira fase, onde a seleção 

brasileira já chegou classificada para a disputa das oitavas de final. Após as duas primeiras 

vitórias do Brasil – contra Croácia e Austrália – o treinador Carlos Alberto Parreira escalava 

um time com jogadores considerados reservas para enfrentar a seleção japonesa, que acabaria 

goleando os japoneses por 4 a 1. 

No retorno da propaganda política obrigatória, os apresentadores Willian Bonner e Fátima 

Bernardes  dão  o  tom da  crônica  sobre  o  jogo,  e  esboçam sorrisos  durante  os  primeiros 

comentários, afastando-se, para falar como Itania Gomes (2007, p.10) , “da aparente postura 

de neutralidade e objetividade” expressas do comportamento, ao texto, ao perfil editorial do 

Jornal, legitimada pela credibilidade construída pelo Jornal, “fundada na proximidade do fato, 

na atitude de viver os fatos, emocionar-se, indignar-se e alegrar-se com eles”. Reproduz-se a 

seguir as falas que abriram esta edição.

Bonner: Pronto, estamos de volta ao Jornal Nacional. E agora sim, vamos falar de seleção 

brasileira, de copa do mundo, de vitória, de comemoração, essas coisas todas que a gente 

adora fazer a cada 4 anos. Boa noite, Fátima Bernardes, o que foi que você viu lá, no estádio  

de Dortmund?

Fátima: Eu vi lá no estádio o que milhões de pessoas puderam ver pela televisão,  o time 

mudou muito, pra começar já mudou a escalação, com a entrada de cinco reservas, Cicinho no 

lugar de Cafu, Gilberto na vaga de Roberto Carlos...Ronaldo marcou dois gols e foi escolhido 

pela Fifa o melhor em campo. Além da goleada, 3 recordes foram batidos, o Brasil completou 

10 vitórias seguidas em copa do mundo, mesmo com o gol japonês a defesa da nossa seleção 

completou o período mais longo da nossa história sem ser vazada e Ronaldo ultrapassou Pelé,  

para ser junto com o alemão Gerd Muller, o maior artilheiro das copas. 

A primeira crônica, de Tino Marcos, descreve a partida com as imagens que ilustram lances 

do jogo e de seu texto, mas também do estilo brasileiro de jogar. “O segredo que Parreira 

manteve  até  momentos  antes  do  jogo eram 5,  5  modificações  na  equipe,  que  ficou mais 

arejada, mais alegre”, “é o Brasil das (pequena pausa) limpezas, Kaká limpa para a esquerda, 

bate pra fora. Quem limpa agora é Robinho, o goleiro, pega de novo.” As imagens mostram as 

tabelas dos jogadores, os dribles, “Kaká e Robinho se dá bem com Robinho”, “outra da dupla 

15



de  Ronaldos,  esquerda,  direita,  agora!”,  “a  seleção  troca  passes,  um  futebol  bonito, 

envolvente.”

Na sequência da matéria de Tino Marcos, o comentário de Galvão Bueno gravado ainda no 

estádio, após a partida, enaltece o futebol jogado pelo time reserva do Brasil, “que acabou por 

resgatar  o  bom futebol  brasileiro,  e  o  que parece  solução pode virar  problema.  E agora, 

Parreira, volta o time que ganhou mas não esteve bem nos dois primeiros jogos, ou continua o 

de hoje, que fez a festa do torcedor?” 

Durante outros blocos o Jornal ainda repercute a partida, com outros cronistas e pontos de 

vista, com Mauro Naves e as entrevistas pós-jogo, com Marcos Uchôa e o jogo contado pelo 

texto e as reações dos treinadores, sem imagens dos lances. Dentre os mais de 10 cronistas da 

Copa do Jornal Nacional, Pedro Bial, pela escolha do tema, pelo texto e pela narração, é o que 

mais parece se aproximar do cronista apaixonado ou do viés mais romanesco tão comum em 

outros tempos, apesar de também trazer a descrição da partida. 

Traz-se aqui passagens de duas de suas crônicas, a primeira um dia após o jogo contra o 

Japão, e a segunda, após o jogo contra a França,  que inaugura a fase pós-competitiva do 

torneio com a eliminação do Brasil na derrota por 1 a 0. Depois de inferir que o treinador da 

seleção brasileira teria problemas em escalar a equipe com as opções que surgiram no jogo do 

dia anterior, Fátima Bernardes chama a atenção do público, “olha só as imagens que Pedro 

Bial selecionou do jogo de ontem”. A crônica tem início com a imagem fechada no rosto de 

Cicinho,  passa  para  Juninho,  Gilberto  Silva,  Robinho,  e  percorre  a  fila  dos  jogadores 

brasileiros no momento do hino nacional antes da partida. 

Bial: Tá no dicionário, substituto é o que supre, reserva é o que se mantém guardado para ser 

usado no Futuro. O país do futuro chegou ao futuro? (imagem exclusiva da emissora, em 

câmera lenta ) Ronaldinho Gaúcho anteviu onde só se via o espaço vazio. Qual aparição, 

Gilberto entra em transe, olha, procura, e se dá conta de que só lhe resta fazer o gol... A bola 

ia  sair,  Cicinho  acredita,  dispara,  Robinho  recebe,  Gaúcho  deixa  passar,  Gilberto,  passa, 

Juninho (pequena pausa) a bola, bala? Não gira, fixa e turbulenta. O goleirão entra sem bola e 

tudo...Gaúcho vê Ronaldo, num passe de balé se livra,  o Fenômeno devolve por entre as 

pernas  do  japonês,  Gaúcho  calcanhar  de  primeira...(imagem  de  Robinho  fintando  um 

adversário) Isto não é um drible, é apenas mudança de direção, Robinho sabe ser simples, 

(imagem de outro drible) Robinho sabe ser abusado, caneta de letra. Robinho sabe..Parreira 
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desabafa, parece dizer vai tirar o Ronaldo, vai tira ele! Tinha razão, Professor, e agora? Quem 

você não vai tirar?

Brasil e França.

Bial: Meio minuto é tempo suficiente para se perder. Menos, 20 segundos. 10 minutos e 20 

segundos da etapa final. Os dois protagonistas do drama de hoje dividem uma bola no meio de 

campo. (imagens repetidas de ângulos diferentes do lance em que Ronaldo é driblado por 

Zidane com um lençol) Zinedine Zidane, o maestro Zizou dá um chapeuzinho fenomenal. 

Sem deixar a bola cair, emenda de cabeça para Abidal, que passa para Malouda. Cafu faz 

falta. Cafu fez falta. Sobre a linha da grande área brasileira, Roberto Carlos põe as mãos nos 

joelhos. Dos 9 jogadores brasileiros à espera da cobrança apenas Gilberto Silva, Juan e Lucio 

se movem e tentam interceptar a bola. Roberto Carlos estava ao lado de Tierry Henry. Henry 

dispara para classificar a França. Roberto Carlos para. 15 segundos. Durante 15 segundos fica 

estático, sem sair do lugar. Vamos botar na balança, de um lado, a tristeza de outro, (outra vez 

o lençol de Zidane sobre Ronaldo) a beleza. (outra vez a imagem do cruzamento de Zidane 

para o gol de Henry) A terrível oportunidade de ver um dos maiores de todos os tempos jogar 

bonito, lindo, dá show, um espetáculo. Foi um Francês, Jean Paul Sartre que disse, o inferno 

são os outros.

A derrota da seleção brasileira finaliza também a apresentação do Jornal dividida entre Brasil 

e Alemanha, embora a cobertura fosse continuar com os repórteres até o encerramento do 

torneio. 

Considerações finais de impressões iniciais

Muitos dos aspectos aqui discutidos precisam e serão aprofundados com a continuidade da 

pesquisa que teve início há pouco mais de 5 meses. No entanto, considera-se ter alcançado a 

meta proposta de aproximação do corpus de pesquisa, de sistematização da decupagem do 

material,  de  apropriação  da  bibliografia  utilizada  nas  disciplinas  do  Programa  de  Pós-

Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas. Buscou-se realizar um exercício ao 

mesmo tempo interpretativo e analítico a partir da discussão do futebol como elemento da 

identidade nacional brasileira, que remete ao início do século XX e se estende aos dias de 

hoje, e da discussão entorno da noção de gênero. Procurava-se por conteúdos/narrativas sobre 

o futebol brasileiro e a identidade nacional que pudessem caracterizar a crônica esportiva no 
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Jornal Nacional e possibilitasse a comparação com o estilo de jogo brasileiro proposto por 

Gilberto Freyre.  Como conclusão preliminar,  considera-se que um estudo mais rigoroso e 

detalhado pode revelar mais explicitamente que o Jornal Nacional não pode prescindir  da 

crônica esportiva para realização de sua cobertura da copa e corrobora, a partir dela, para a 

atualização das tradições  sobre o futebol  brasileiro.  Por fim,  o sentimento de que é  só o 

começo.

Referências Bibliográficas

Aimée, Aline. A crônica em foco – revisão das características do gênero. Cadernos do CNLF, 
VOL. XII, Nº 07. 22.

ASSAF, Roberto.  Banho de Bola:  Os técnicos,  as táticas  e  as  estratégias  que fizeram 
história no futebol. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.

MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações. RJ: Editora da UFRJ, 2001 

CARDOSO,  Joselina  Alves.  Crônica  Literária  no  Jornal:  História,  estrutura  e 
funcionamento.  (dissertação mestrado)  Programa de Pós-graduação em literatura e  Crítica 
Literária. Universidade Católica de Goiás.

CAPRARO,  Andre.  Identidades  imaginadas:  futebol  e  nação  na  crônica  esportiva 
brasileira do século XX.  Curitiba,  2007. (tese de doutorado apresentada ao Programa de 
Doutorado em História da Universidade Federal do Paraná. 

COELHO, Paulo Vinícius. Jornalismo Esportivo. São Paulo: Contexto, 2003.

DAMATTA, Roberto (org). Universo do Futebol. Antropologia do Óbvio: notas em torno do 
significado social do futebol brasileiro. RJ, Ed. Pinakotheke, 1982.

DAMATTA, Roberto. Explorações: Ensaios de Sociologia Interpretativa.

 RJ: Rocco, 1986.

DAMATTA, Roberto. Relativizando. Uma Introdução à Antropologia Social.

 RJ: Rocco, 1987.

FILHO, Mario Rodrigues. O Negro no Futebol Brasileiro.

Rio de Janeiro, Mauad, 2003.

FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. São Paulo: Círculo do Livro, s.d.

_____. Football mulato. Disponível em http://www.stanford.edu/dept/span-port/cgi-
bin/blackbrazil/2011/05/gilberto-freyre-afro-brazilian-football-is-a-form-of-dionysiac-dance-
text-in-portuguese/ 

18

http://www.stanford.edu/dept/span-port/cgi-bin/blackbrazil/2011/05/gilberto-freyre-afro-brazilian-football-is-a-form-of-dionysiac-dance-text-in-portuguese/
http://www.stanford.edu/dept/span-port/cgi-bin/blackbrazil/2011/05/gilberto-freyre-afro-brazilian-football-is-a-form-of-dionysiac-dance-text-in-portuguese/
http://www.stanford.edu/dept/span-port/cgi-bin/blackbrazil/2011/05/gilberto-freyre-afro-brazilian-football-is-a-form-of-dionysiac-dance-text-in-portuguese/


FRANCO JR, Hilário. A dança dos deuses futebol, sociedade, cultura.

São Paulo, Companhia das Letras, 2007.

FOER,  Franklin.  Como  o  futebol  explica  o  mundo.  Um  olhar  inesperado  sobre  a 
globalização. RJ, Jorge Zahar, 2005.

FLORENZANO, J.P. Afonsinho e Edmundo, a rebeldia no futebol brasileiro.

São Paulo, Musa, 1998.

GOMES, Fernanda Antunes. Crônica: um gênero entre. Rio de Janeiro, v.1, n. 3, p. 98-109, 
jul./dez. 2010.

GOMES,  Itania  Maria  Mota. Modo  de  Endereçamento  no  Telejornalismo do  Horário 
Nobre Brasileiro: o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão. 2007. Disponível em 
galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/.../1/R1315-1.pdf 

______________.  O Jornal  Nacional  e  as  estratégias  de sobrevivência    econômica e 
política da Globo no contexto da ditadura militar.  Revista FAMECOS,  Porto Alegre, v. 
17,  n°  2,  p.  05-14,  2010.  Disponível  em 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/7537

_____________. Questões de método na análise do telejornalismo: premissas, conceitos, 
operadores de análise. E-Compós, Brasília, vol. 8, abr. 2007

_____________. A noção de gênero televisivo como estratégia de interação: o diálogo entre os 
cultural studies e os estudos da linguagem”. In Revista Fronteiras, São Leopoldo, Programa de 
Pós Graduação em Comunicação da UNISINOS, dezembro de 2002.

GUTMANN, J.F.; FERREIRA, T. E. ; GOMES, Itania M. M. Eles estão à solta, mas nós 
estamos correndo atrás: Jornalismo e entretenimento no Custe o que Custar. E-Compós 
(Brasília), v. 11, p. 1-15, 2008.

HELAL, Ronaldo & GORDON Jr, Cesar. A crise do futebol brasileiro: perspectivas para o 
século XXI. ECO-PÓS- v.5, p.37-55, n.1, 2002. Disponível em 
http://www.pos.eco.ufrj.br/ojs-2.2.2/index.php/revista/article/viewArticle/153

HELAL, Ronaldo; Soares, Antonio & Lovisolo, Hugo. A Invenção do país do futebol: 
Mídia, Raça e Idolatria. Rio de Janeiro, Mauad, 2001.

HELAL, Ronaldo. O que é Sociologia do Esporte. São Paulo, Ed Brasiliense, 1990.

______________. Passes e Impasses. Futebol e Cultura de Massa no Brasil.  Rio de 
Janeiro, Ed. Vozes, 1997.

HOLLANDA, Bernardo Buarque de. O descobrimento do futebol.

Rio de Janeiro, Edições da Biblioteca Nacional, 2004.

LEVER, Janet,. A loucura do Futebol. 

Rio de Janeiro, Record, 1983

MOISÉS, M. A criação literária. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 1982.

19

http://www.pos.eco.ufrj.br/ojs-2.2.2/index.php/revista/article/viewArticle/153
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/7537


OLIVEIRA, Cleber Jose de. A crônica brasileira do Modernismo a Contemporaneidade: 
rupturas e continuidades. Disponível em 
http://www.ufvjm.edu.br/site/moebius/files/2011/04/Cleber-Oliveira.pdf 

ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional.  São Paulo, Ed. Brasiliense. 
1985

_____________. A moderna tradição brasileira. Cultura brasileira e indústria cultural. 
São Paulo, Ed. Brasiliense, 1988

PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda Pereira.  Footballmania: Uma história social do 
futebol no Rio de Janeiro, 1902-1938. Rio de Janeiro, Nova Fronteira: 2000.

RAMADAN, M. I. B. A crônica de Armando Nogueira: metáforas e imagens míticas. 1997. 
145 f. Dissertação [Mestrado em Língua Portuguesa] – Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 1997a.

____.  Crônica  de  futebol:  um  subgênero.  Pesquisa  de  Campo:  Revista  do  Núcleo  de 
Sociologia do Futebol/Uerj. Rio de Janeiro, n. 5, p. 45-68, 1997b.

RODRIGUES,  Francisco  Xavier  Freire.  Futebol  e  Teoria  Social:  Uma  introdução  à 
Sociologia do Futebol Brasileiro. Cadernos do Centro de Estudos e Ação Social Maio/Junho 
Salvador Ceas 2002.

RODRIGUES,  Nelson.  A pátria  em chuteiras.  Novas  Crônicas  de  futebol.  São  Paulo, 
Companhia das Letras, 1994.

SÁ, Jorge de. A crônica. São Paulo: Ática, 1997.

SILVA, Fernanda  Mauricio  da.  Dos  telejornais  aos  programas  esportivos:  gêneros 
televisivos  e modos de endereçamento.  Salvador,  UFBA, 2005 (dissertação de mestrado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas).

SILVEIRA, Roberto Azoubel da M.  A crônica esportiva em tempos de jornalismo participativo. 
Artigo científico realizado para o Doutorado em Letras pela PUC-Rio.

TODOROV, Tzvetan. A origem dos gêneros. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martim Fontes, 
1980, pp. 43-58.

TOLEDO, Luiz Henrique de. No país do futebol. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2000

WILLIAMS,  Raymond.  Gêneros.  In:  Marxismo e  Literatura.  Trad.  Waltensir  Dutra.  Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1971, pp. 179-184.

20

http://www.ufvjm.edu.br/site/moebius/files/2011/04/Cleber-Oliveira.pdf

