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RESUMO 

 

Inspirado no novo formato de programa esportivo da Rede Globo, o Central da Copa 

das Confederações 2013 combina informação, humor e tecnologia para analisar lances e 

destacar as habilidades, a função e a importância de determinadores jogadores para a 

equipe. A atração tenta resgatar a paixão e a comoção do torcedor brasileiro, após as 

vitórias e derrotas da seleção nacional, nas proximidades de uma Copa do Mundo no 

país. 
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1 Introdução 

 

Em meio a duas eliminações precoces em Copas do Mundo seguidas (2006 e 

2010), o torcedor brasileiro parece ter deixado de alimentar a paixão e o envolvimento 

de outrora pela “escrete canarinho”, passando a desacreditar na equipe e nos jogadores 

que a compõe – em muitos casos, por não conhecê-los, uma vez que foram vendidos 

para times do exterior antes mesmo de se firmarem e despontarem nas equipes 

brasileiras. Neste cenário, o programa Central da Copa volta à programação da Rede 

Globo. 

A um ano da Copa do Mundo no Brasil (o que faz recair uma pressão ainda 

maior sobre os jogadores) e com uma equipe ainda em formação, com destaques 

individuais jovens, a estratégia adotada pelo Central da Copa das Confederações 2013 

foi tentar resgatar um pouco dessa confiança na seleção, através da utilização de 

recursos tecnológicos para exaltar a importância tática e habilidades de jogadores.  
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O emprego das tecnologias aliadas às convenções e elementos do jornalismo, 

que auxiliam na construção de narrativas sobre a realidade, e ao novo formato dos 

programas esportivos da emissora, caracterizado pelo hibridismo da informação com o 

entretenimento, a fim de atrair um público mais heterogêneo, têm por finalidade formar 

jogadores referência, ídolos para o esporte nacional. 

A metodologia utilizada, neste trabalho, para analisar o programa Central da 

Copa das Confederações 2013 são os quatro operadores de análise de produtos do 

telejornalismo, formulados por Itânia Gomes (2011): mediador, utilização das marcas 

verbais, pacto sobre o papel do jornalismo e organização temática. 

 

 

2 Convenções e Elementos para Construir a Realidade 

 

As pessoas possuem um instinto de querer se manter informadas sobre os 

acontecimentos a sua volta e também do que se passam para além da sua experiência 

direta (com o grande fluxo migratório atual, alguns indivíduos possuem familiares e 

amigos em outras cidades, estados, países e se preocupam em saber como essas pessoas 

estão, principalmente, após o local ter sido palco de algum episódio violento ou da 

ocorrência de um fenômeno natural em grande escala). 

 

O jornalismo foi o sistema concebido pelas sociedades para fornecer notícias que 

satisfaçam essa vontade das pessoas de estarem informadas sobre os acontecimentos. 

“Precisamos de notícias para vivermos para nos protegermos, para criarmos laços, para 

identificarmos amigos e inimigos” (KOVACH e ROSENSTIEL, 2004, p. 06). 

 

Manter-se inteirado sobre os acontecimentos à volta e além da experiência direta 

também permite a pessoa participar de conversas com outros indivíduos e grupos sem 

que se sinta deslocada dos assuntos discutidos.  

 

Mas como o jornalismo constroi suas narrativas acerca da realidade? Traquina 

(2005) afirma que “poder-se-ia dizer que o jornalismo é um conjunto de „estórias‟, 

„estórias‟ de vida, „estórias‟ de estrelas „estórias‟ de triunfos e tragédias” (TRAQUINA, 

2005, p. 21). Essas „estórias‟ ecoam de narrativas antigas que criaram figuras míticas 
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apresentadas sob a forma de arquétipos como herois, vilões e vítimas inocentes e se 

perpetuam. 

 

Essa definição de arquétipos ajuda a entender o motivo pelo qual, na cobertura 

jornalística dos eventos esportivos, a história do jogo ou da competição seja contada, em 

muitos casos, elegendo o goleiro como o “vilão”, por ter – na linguagem do futebol - 

“frangado”, isto é, falhado em um lance e, por isso, tomado gol.  

 

Já aquele jogador que, nos acréscimos da partida, marca o gol da vitória 

representa a figura do heroi. O mesmo vale para o atleta de basquete que faz a cesta no 

zerar do cronômetro e define a partida para seu time ou aquele que faz o último ponto 

do tie-break, de uma partida de vôlei acirrada. 

 

Além dos “personagens”, a narrativa jornalística é feita com base em 

convenções e elementos/valores que norteiam o trabalho do jornalista. Entre esses 

aspectos estão a objetividade, imparcialidade, interesse público, factualidade, entre 

outros.  

 

Até se chegar a essas convenções narrativas, o modo como a notícia é concebida 

pelos jornalistas foi sofrendo alterações. O sociólogo, Michael Schudson (1993), 

realizou um estudo no qual foi analisado o modo como a imprensa norte-americana 

retratou os discursos anuais do presidente sobre o Estado da união, apresentados perante 

ao Senado e Congresso de Representantes, entre os anos de 1790 e 1978.  

 

O autor notou que durante o período de 1790 até 1850 o registro da mensagem 

presidencial era apenas estenográfico (taquigrafia). Entre os anos de 1850 e 1900, torna-

se um relato cronológico com o acréscimo de alguns comentários – principalmente, 

descrição do ambiente.  A partir de 1900, o sociólogo identifica que são escritas notícias 

interpretativas, baseadas no modelo de pirâmide invertida e abertas por um lead. O 

presidente, inclusive, figura como ator central no acontecimento e a resposta do 

Congresso ao comunicado vai sendo abandonado aos poucos. 

 

A justificativa de Schudson para essa transformação é baseada na teoria do 

espelho, segundo a qual, as notícias se apresentam como reflexos da sociedade. Dentro 
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do cenário político, o presidente representa a figura mais importante da nação, por isso 

ele, e o discurso dele, merecem o destaque na noticia. 

 

A também socióloga, Gaye Tuchman (1978), tentando compreender a relação 

entre a notícia e os fenômenos do mundo social, notou a ocorrência de dois processos. 

No primeiro, a sociedade ajuda a moldar a consciência. Enquanto no outro, os 

indivíduos constroem e constituem coletivamente os fenômenos sociais, através da 

apreensão intencional dos fenômenos do mundo social partilhado.  

 

De acordo com ela, as notícias não espelham a sociedade, mas ajudam a 

construí-la como um fenômeno social partilhado, refletindo as preocupações e interesses 

desta. Sendo assim, a notícia é caracterizada como uma construção social. 

 

 

3 O Futebol Visto no Meio Acadêmico 

 

O futebol, há algum tempo, é tido por muitos como a paixão nacional. 

Entretanto, teve que conviver (e ainda convive) com a rotulação de aparelho de 

alienação a serviço do Estado. Helal (2012) realiza uma pesquisa sobre os estudos 

acadêmicos sobre o futebol brasileiro e sua relação com questões voltadas à formação 

da nação, a partir de sua interface com a comunicação. 

 

Segundo ele, os primeiros estudos de destaque datam das décadas de 1970 e 

1980, período em que o Brasil era dominado pelo Regime Militar e o futebol era uma 

febre nacional. Roberto Ramos e José Carlos Rodrigues, autores da época, 

apresentavam perspectivas pessimistas sobre a relação futebol, mídia e sociedade – o 

esporte seria a forma encontrada para distrair o povo e, consequentemente, afastar a 

consciência crítica acerca do momento atravessado pelo país. 

 

Em seguida, surgiu a perspectiva que associava o futebol ao drama da vida 

social brasileira. Estudiosos como, por exemplo, Roberto DaMatta e Luiz Felipe Baêta 

Neves Flores, produzem análises sobre o futebol e a representação social, a 

identificação dos fãs com os ídolos, a expressão de sentimentos nacionalistas e do 

populismo.  
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Outro trabalho que segue essa visão foi feito por Simoni Lahud Guedes. Ela 

realiza um estudo com operários de uma fábrica têxtil do Rio de Janeiro sobre a 

“carreira de jogador de futebol frustrada”. A análise apresenta “como o sonho de ser 

jogador de futebol de sucesso é alimentado pelos meios de comunicação de massa, que 

difundem a história de vida dos maiores astros do esporte” (HELAL, 2012, p. 147). 

 

O negro, representando a miscigenação, é exaltado por Mário Filho e Gilberto 

Freyre como o mito do heroi criador de um novo jeito de jogar futebol, caracterizado 

pela malícia e que foi chamado mais tarde de “futebol arte”. Essa valorização tinha 

como objetivo ser um elemento de integração nacional. 

  

Todo o fervor e comoção causados pelo futebol, no Brasil, fizeram que com que 

o escritor Nelson Rodrigues formulasse a célebre frase “a pátria de chuteiras” para se 

referir a esse envolvimento dos brasileiros com esse esporte. 

 

No entanto, com o passar dos anos, a relação de paixão entre torcedor e seleção 

brasileira parece ter sido abalada. Helal (2012) cita a afirmação do pesquisador Hugo 

Lovisolo sobre o impacto que o revés da seleção nacional nos Jogos Olímpicos de 2000 

poderia gerar no país. A resposta foi nenhum, porque “o orgulho nacional não sofre 

mais com as derrotas. Há uma diversificação de interesses em outras modalidades de 

esporte e lazer, o futebol já não tem tanto peso”, e conclui “a pátria calça chuteiras cada 

vez menores” (HELAL, 2012, p. 154). 

 

Além do crescimento de outras modalidades, essa relação pode ter sido afetada 

pela forte comercialização sofrida pelo esporte e pela globalização. Antes mesmo de se 

firmarem em seus clubes, os jogadores são vendidos para times do exterior. Além disso, 

o torcedor pode acompanhar, em tempo real, jogos de campeonatos de outros países e 

idolatrar craques de outras nacionalidades. 

 

4 Reformulação dos Programas Esportivos da Rede Globo  

 

Não basta a notícia apenas ser objetiva, factual e de interesse público, para 

despertar a atenção do público, ela precisa possuir comunicabilidade. Oselame e Costa 
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(2012) classificam a transformação no modo da imprensa esportiva construir narrativas 

sobre eventos futebolísticos em três fases: a do romance, dos primórdios da imprensa 

esportiva à década de 70 (cronistas exaltam os grandes jogadores da época); a da 

realidade, nos anos 80 e 90 (potencial econômico do futebol começa a ser descoberto, 

clubes mais profissionais e negociação de jogadores).  

 

A última fase é chamada de informação-entretenimento, tem início a partir do 

século XXI e está em curso atualmente. “O objetivo já não era buscar, apurar e divulgar 

as informações, mas divertir, distrair e entreter o telespectador” (OSELAME e COSTA, 

2012, p. 07). 

 

Com o intuito de atrair a audiência de um público mais heterogêneo formado, 

principalmente, por jovens e mulheres, a Rede Globo executou uma reformulação nos 

noticiários esportivos que compõem a sua grade de programas. Segundo Melo e 

Oliveira (2011), essas mudanças foram capitaneadas pelos jornalistas, Tadeu Schmidt e 

Tiago Leifert.  

 

O primeiro apresentava os gols da rodada no jornal matinal “Bom Dia Brasil”. 

Os lances mais curiosos da partida também passaram a receber um destaque com 

Schmidt. Por conta dessa descontração, o jornalista foi escalado para exibir os “Gols do 

Fantástico”. Substituindo o texto objetivo e direto, do jornalista Léo Batista, foram 

criados quadros, como o “Bola Cheia e Bola Murcha” e o “Artilheiro Musical”, além da 

utilização de efeitos gráficos para apresentar a tabela do campeonato brasileiro – páreo 

de turfe ou corrida de carros – (MELO e OLIVEIRA, 2011). 

 

Já Leifert foi o responsável pela mudança no Globo Esporte edição de São Paulo 

(GESP). Trocou as vestimentas formais pela calça jeans, tênis e camisa pólo. 

Abandonou o teleprompter – aparelho que projeta o texto que o apresentador lê olhando 

para a câmera – e apostou na espontaneidade das piadas e da conversa informal com 

telespectador e equipe do programa (MELO e OLIVEIRA, 2011).   

 

O jornalista passeia pelo estúdio, senta em alguma parte do cenário, comenta 

reportagens e desafia jogadores de futebol para partidas de videogame. Também foram 
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criados quadros como o “Troféu Nei Paraíba”, dado ao jogador eleito o mais bonito do 

campeonato paulista.
4
 

 

Esse tipo de cobertura mais voltada para o entretenimento favorece o destaque 

para notícias sobre a vida pessoal dos atletas, o corte de cabelo inusitado, a nova(o) 

namorada(o), o flagra na „balada‟ ou o dia de folga do esportista. Um tipo de abordagem 

em que transforma os atletas em celebridades, por meio da exposição exagerada de sua 

imagem.  

 

A crítica que se faz a esse formato é a sobreposição, em muitos casos, do humor 

a informação. Isso pode ser verificado quando se analisar algumas das matérias exibidas 

nos programas de televisão ou publicadas em site e jornais, tendo como base os 

elementos do jornalismo, por exemplo, o interesse e a relevância.  

 

Outro ponto a ser levado em consideração, este apontado por Leandro (2007), é 

que essa preferência por notícias mais leves, com caráter mais sensacional e de 

entretenimento, causa a falta de notícias mais aprofundadas sobre problemas que 

envolvem, como exemplos, a violência entre torcidas, o horário de partidas no meio da 

semana e esquemas de corrupção dentro de clubes e federações. 

 

 

5 O Humor e a Informação no Central da Copa das Confederações 2013 

 

O programa Central da Copa surgiu no ano de 2010, em meio a esta renovação 

do formato dos programas esportivos da Rede Globo, para integrar a grade esportiva da 

emissora, durante a realização da Copa do Mundo daquele ano, disputada na África do 

Sul. A atração “em clima descontraído e repleto de brincadeiras”
5
 foi comandada por 

                                                 
4 O nome fazia referência ao atacante do Oeste de Itápolis, cuja vasta cabeleira chamava a atenção e que foi apelidado 

por Leifert como o “Deus do Amor”. Disponível em: 

http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/Campeonato_Paulista/0,,MUL1094031-9839,00-

TROFEU+NEI+PARAIBA+ESCOLHA+O+MAIS+BELO+JOGADOR+DO+CAMPEONATO+PAULISTA.html 

Acesso em: 01 mar. 2014. 

 
5 Retirado de Memória Globo. Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/eventos-e-

coberturas/copa-do-mundo-da-africa-do-sul-2010/programas-especiais.htm. Acesso em: 01 mar. 2014 

 

http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/Campeonato_Paulista/0,,MUL1094031-9839,00-TROFEU+NEI+PARAIBA+ESCOLHA+O+MAIS+BELO+JOGADOR+DO+CAMPEONATO+PAULISTA.html
http://globoesporte.globo.com/Esportes/Noticias/Futebol/Campeonato_Paulista/0,,MUL1094031-9839,00-TROFEU+NEI+PARAIBA+ESCOLHA+O+MAIS+BELO+JOGADOR+DO+CAMPEONATO+PAULISTA.html
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/eventos-e-coberturas/copa-do-mundo-da-africa-do-sul-2010/programas-especiais.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/eventos-e-coberturas/copa-do-mundo-da-africa-do-sul-2010/programas-especiais.htm
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Tiago Leifert e tinha os comentários do ex-jogador, Caio Ribeiro, além da participação 

de artistas convidados, da plateia e de telespectadores pela internet. 

 

O Central agradou e ganhou edições extras como no primeiro amistoso da 

seleção brasileira, após a eliminação na Copa de 2010
6
 e durante a Copa das 

Confederações 2013, disputada no Brasil. “Daqui a pouquinho, tem a Central da Copa, 

depois do Zorra Total, com a mesma missão de sempre: informar e divertir vocês. Todo 

mundo é bem vindo à Central, até quem não gosta de futebol”
7
, foi dessa forma que 

Leifert anunciou o retorno do programa, no período da Copa das Confederações. 

 

A metodologia empregada para a análise do programa serão os operadores de 

análise propostos por Itânia Gomes (2011). Tomando como base as ideias de Raymond 

Williams, para quem a televisão significa, ao mesmo tempo, tecnologia e forma cultural, 

e o jornalismo é uma instituição social (GOMES, 2011, p. 19), a autora considera o 

telejornalismo uma construção social que influencia e é influenciado pelas formações 

econômica, social e cultural do período em que se desenvolve. 

 

Os operadores são: o papel desempenhado pelos mediadores (apresentadores) do 

programa, o contexto comunicativo (marcas verbais de espaço e tempo, postura dos 

mediadores, etc), o pacto sobre o papel do jornalismo (como os valores e convenções 

são trabalhados pelo programa) e organização temática (modo como o tema é abordado 

e se articula com os demais operadores). 

 

Na edição de 2013, Tiago e Caio ganharam a companhia do jornalista Alex 

Escobar, também conhecido pelo estilo irreverente com o qual apresenta o 

“Inacreditável Futebol Clube” e o “Cafezinho com Escobar”, no Globo Esporte edição 

nacional. 

 

Escobar reúne conhecimento de posicionamento tático com descontração, como 

demonstra ao analisar uma jogada do ataque da seleção brasileira na partida contra o 

                                                 
6
 Disponível em http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/central-da-

copa/evolucao.htm. Acesso em: 01 mar. 2014.  
 
7 Chamada do Central da Copa das Confederações no Jornal Nacional. Disponível em http://globotv.globo.com/rede-

globo/jornal-nacional/v/central-da-copa-vai-mostrar-detalhes-da-estreia-do-brasil-na-copa-das-

confederacoes/2637389/.  Acesso em: 01 mar. 2014  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/central-da-copa/evolucao.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/programas-esportivos/central-da-copa/evolucao.htm
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/v/central-da-copa-vai-mostrar-detalhes-da-estreia-do-brasil-na-copa-das-confederacoes/2637389/
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/v/central-da-copa-vai-mostrar-detalhes-da-estreia-do-brasil-na-copa-das-confederacoes/2637389/
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/v/central-da-copa-vai-mostrar-detalhes-da-estreia-do-brasil-na-copa-das-confederacoes/2637389/
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México
8
. Linhas traçadas e uma seta no telão mostram a trajetória feita pela bola após o 

passe de Oscar para Hulk e a distância entre esses dois jogadores no momento do passe. 

A imagem para e o apresentador aponta na tela a área que Hulk tem a sua frente. Neste 

momento, um retângulo com listras vermelhas é desenhado para demonstrar 

graficamente ao telespectador o espaço vazio que o jogador tem para efetuar a jogada.  

 

Escobar „solta‟ a imagem, que para novamente, alguns segundos depois, e um 

novo efeito gráfico mostra o posicionamento de Neymar e Hulk quando estes fazem 

uma tabela (termo futebolístico para definir uma troca de passe rápida entre jogadores). 

Aproveitando a pausa no lance, o apresentador toca na tela para mostrar quantos 

mexicanos marcavam os atletas brasileiros. “Três jogadores mexicanos na marcação, 

todos os três voltados, olhando para o Neymar. Três jogadores marcando e o Neymar 

pensa muito rápido e dá um toque genial”, comenta Escobar. 

 

O lance é pausado outra vez para mostrar as opções de passe do Hulk. “O Hulk 

ainda tem duas grandes opções, Marcius Melhem (humorista e convidado do programa 

naquela noite). Ele tem aqui o Paulinho (o apresentador toca na tela e um feixe de luz se 

acende sobre o Paulinho), iluminado. Igualmente iluminado, ele tem o Fred, mas Hulk 

decide chutar para o gol”, diz o jornalista em tom de descontentamento, “quer dizer... 

chutar para fora”, ironiza.   

 

Alex Escobar ainda cumpre o papel de informar ao público os números do 

jogador que foi escolhido o melhor da partida (quantas faltas cometeu e sofreu, chutes a 

gol e avaliação dada pelos telespectadores ao desempenho do atleta), além de conversar, 

do estúdio do Central, com Galvão Bueno e o time de comentaristas da Globo no 

estúdio montado no hotel onde a seleção estava hospedada.
9
  

 

Dentro dessa lógica do programa de enxergar no telespectador um amigo – 

expressa no uso de gírias e da linguagem informal - Tiago Leifert representa o papel do 

amigo mais brincalhão e extrovertido, que gosta de „pegar no pé dos outros‟. Entre uma 

análise de lance e outra, o jornalista faz comentários sobre alguma situação inusitada, 

                                                 
8 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=MdeWJg9OWBs. Acesso em: 31 jan. 2014 

 
9 Retirado de http://blogplantaoaudiencia.wordpress.com/2013/06/15/hoje-no-central-da-copa-15062013-volta-neste-

sabado-com-tudo-sobre-o-jogo-do-brasil/. Acesso em: 01 mar. 2014 

http://www.youtube.com/watch?v=MdeWJg9OWBs
http://blogplantaoaudiencia.wordpress.com/2013/06/15/hoje-no-central-da-copa-15062013-volta-neste-sabado-com-tudo-sobre-o-jogo-do-brasil/
http://blogplantaoaudiencia.wordpress.com/2013/06/15/hoje-no-central-da-copa-15062013-volta-neste-sabado-com-tudo-sobre-o-jogo-do-brasil/
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como ocorreu no Central após a estreia do Brasil na Copa das Confederações. Depois da 

análise de Caio Ribeiro do primeiro gol brasileiro na competição, o apresentador chama 

atenção para um torcedor na arquibancada que aparece na tela, enquanto Neymar (autor 

do tento) comemora e a câmera „passeia‟ pelo estádio flagrando a reação do público.
10

  

 

“Muita gente também, depois desse gol do Neymar, „tava‟ dizendo que um 

torcedor chamou a atenção de todo mundo, que assim que saiu o gol, ele já apareceu 

fazendo assim (Tiago imita o gesto do torcedor, colocando as mãos no ar em posição 

paralela uma a outra e movimentando- as em sentidos opostos). „Pra‟ ele (torcedor) 

acabou a Copa das Confederações com três minutos de jogo”, brinca Leifert. 

 

A imagem do torcedor continua sendo repetida e o apresentador agora faz piada 

com a quantidade de cerveja que o rapaz derrama em sua comemoração. “E olha lá, 

„cabou‟, „cabou‟... perdeu metade da cerveja ali e „cabou‟”, diz. 

 

Em momentos semelhantes a esse que o programa se afasta das palavras-chave e 

dos valores do jornalismo (objetividade, interesse, relevância e etc.) - citados aqui por 

Gomes (2011), através das ideias de Raymond Williams, e também no tópico que expôs 

as convenções e elementos do jornalismo para construir a narrativas sobre a realidade - 

caminhando apenas para o entretenimento, a diversão, além de demonstrar exagero no 

destaque à situação – repetida diversas vezes. “O espetáculo nada mais seria do que o 

exagero da mídia, cuja natureza, indiscutivelmente boa, visto que serve para comunicar, 

pode às vezes chegar a excessos” (DEBORD, 1997, p.171). 

 

Apesar de toda essa liberdade em recorrer ao humor, o papel de representante do 

público e de fornecedor de informações claras não é esquecido pelos apresentadores. 

Alex Escobar analisa, detalhe por detalhe, para o lance por diversas vezes e utiliza 

grafismo (setas, feixes de luz, retângulos) para destacar as opções de passe dos 

jogadores, a quantidade de defensores marcando os atletas brasileiros e o espaço vazio 

para a realização da jogada. Tiago Leifert faz perguntas (que podem ser possíveis 

dúvidas de quem acompanha a análise de casa) a Caio Ribeiro, durante a utilização da 

                                                 
 
10 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=5TNDkE7rxko. Acesso em: 31 jan. 2014. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5TNDkE7rxko
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mesa tática. Ele questiona o comentarista para que a informação chegue bem clara e 

com fácil compreensão ao telespectador. 

 

O Central da Copa também oferece bastante do caráter informativo ao apresentar 

as impressões dos comentaristas sobre as partidas do campeonato, desempenho das 

seleções e de jogadores, bem como as análises táticas feitas com a ajuda dos recursos 

tecnológicos (mesa tática, campo virtual e telão touch). A utilização da tecnologia será o 

tema do próximo tópico. 

 

 

6 A Pátria Volta a Calçar Chuteiras Maiores? 

 

A pergunta que dá nome ao tópico é inspirada na resposta do pesquisador Hugo 

Lovisolo, quando foi questionado sobre os possíveis impactos gerados pela derrota de 

seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2000, em Sidney, e que foi mencionada no 

estudo de Helal (2012) citado neste trabalho.
11

 Essa provocação é feita a partir da 

análise da utilização dos recursos tecnológicos no programa Central da Copa. 

 

Além do telão touch, uma dessas ferramentas tecnológicas são os hologramas 

dos 23 jogadores convocados por „Felipão‟ para o campeonato. A equipe de arte da 

emissora escaneou os atletas para reproduzi-los em hologramas em tamanho natural. 

Além de serem exibidos no campo virtual, eles aparecem no estúdio, durante o 

programa, para que Escobar revele os números (finalizações, faltas, nota do público) do 

esportista na partida. 

 

Outro recurso é a mesa tática, que faz projeções dos jogadores em miniaturas e 

permite manuseá-los pelo campo com um toque na estrutura. Esse parece ser o „xodó‟ 

do comentarista Caio Ribeiro. É sempre o comentarista quem comanda o recurso 

tecnológico e, por isso, costuma usar o termo “minha mesa tática”, explicitando bem 

essa relação de posse que tem com o “brinquedo de gente grande”.  

 

                                                 
11

 Ver página 05. 
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Junto com a mesa tática, o campo virtual tem grande espaço no programa. Caio, 

literalmente, entra no gramado durante uma jogada para mostrar ao telespectador 

detalhes do lance analisado. 

 

O comentarista sempre começa o quadro narrando a jogada escolhida como 

objeto de análise. No momento decisivo, ele pede para pausar e entra no gramado 

tecnológico com uma corrida em ritmo lento. Durante a explicação da jogada, aparecem 

setas indicando a trajetória da bola ou do atleta, além de ser possível mudar o ângulo da 

imagem e ter a visão dos jogadores. Enfim, ter acesso a detalhes que, muitas vezes, 

passam despercebidos durante a transmissão da partida. “A sensação é que „cê‟ „tá‟, 

realmente, fazendo parte da jogada”, afirma Caio Ribeiro em matéria do programa 

dominical, Fantástico
12

. 

 

As eliminações precoces do Brasil nos últimos mundiais (2006 e 2010), caindo 

nas quartas-de-final quando era esperado mais, parecem ter afastado os torcedores e 

trouxe descrença na seleção, já que os times eram compostos por atletas como, por 

exemplo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Júlio César, entre 

outros. 

 

Nesse período entre eliminações, com uma equipe ainda em formação e sem a 

presença de um grande craque – Kaká e Ronaldinho Gaúcho perderam espaço após o 

Mundial de 2010 – parecia necessária a formação de um ídolo do futebol nacional, a fim 

de aproximar e resgatar o apreço dos torcedores brasileiros pela “seleção canarinho”, 

tendo em vista a Copa do Mundo que seria realizada no país em 2014. Quem seria o 

atleta da equipe brasileira que a torcida verde e amarela iria gritar o nome nos estádios? 

Quem seria o craque “da casa” a fazer frente aos craques estrangeiros, aquele que 

comandaria a seleção? 

 

Ao que indica a análise do programa Central da Copa 2013, o escolhido para 

ocupar esse posto de principal estrela da equipe é o jovem atacante Neymar. “Badalado” 

pela imprensa desde o tempo em que atuava no Santos – o mesmo time onde jogou Pelé, 

apelidado de Rei do Futebol, mais uma razão para ser o selecionado – ele é o jogador 

                                                 
12   Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=tapmd9fOchw Acesso em: 02 mar. 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=tapmd9fOchw
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mais elogiado na atração. Seus lances são analisados e suas habilidades comentadas 

pelos apresentadores, convidados e comentaristas. 

 

“Será que ele leva a bola para a linha de fundo para tentar o escanteio ou „então‟ 

tenta cavar uma falta para segurar o 1X0? Isso os jogadores normais. Neymar é craque e 

o craque encontra soluções diferentes”, “humilha eles, Neymar”, “parabéns, Neymar, o 

nome do jogo” e “jogou muito, „tá‟ dando gosto de ver o Neymar. Aliás, „a gente‟ 

sempre acreditou nele, „né‟, „Tiagão‟?” são algumas das exaltações feitas por Caio 

Ribeiro ao jogador durante uma das análises do campo virtual.
13

 

 

O goleiro Júlio César também merece destaque. No Central que foi ao ar na 

noite de 26 de junho de 2013, data em que o Brasil passou pelo Uruguai e alcançou a 

final do campeonato, o campo virtual analisou o pênalti defendido pelo goleiro.
14

  

 

Em 2010, ele foi apontado, por parte da imprensa e dos torcedores, como uma 

dos vilões da derrota brasileira para a seleção holandesa. O jogador não era mais 

convocado para atuar pela seleção brasileira e não renovou contrato com seu clube, o 

Inter de Milão, indo jogar no Queens Park Rangers, da Inglaterra. O goleiro só voltou a 

fazer parte da equipe quando Luiz Felipe Scolari assumiu a seleção brasileira, após a 

demissão de Mano Menezes, porém seu time lutava contra o rebaixamento no 

campeonato inglês, por isso suas convocações e sua titularidade eram questionadas. 

 

Destacar a defesa de Júlio César, além da intenção de erguê-lo a condição de 

herói, tem por trás o pensamento expresso pelo chavão futebolístico de que “um grande 

time começa com um grande goleiro”, ou seja, um atleta capaz de fazer defesas 

salvadoras e que passe confiança ao torcedor. 

 

É dessa forma que o Central da Copa age, tentando resgatar a confiança dos 

torcedores no goleiro e na seleção brasileira, através do uso dos arquétipos de Traquina 

(2005). De vilão (derrota na Copa de 2010) a herói (defesa do pênalti que ajudou o 

                                                 
13   Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=CeyX7JlX9Rk. Acesso em: 31 jan. 2014. 

 
14   Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=LFcZ2ObKsLQ. Acesso em: 31 jan. 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=CeyX7JlX9Rk
http://www.youtube.com/watch?v=LFcZ2ObKsLQ
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Brasil na Copa das Confederações), da derrota a vitória, Júlio César aparece como um 

personagem perfeito. 

 

Todo esse engrandecimento tem por objetivo resgatar ideias como “Brasil, o país 

do futebol” para tentar reestabelecer aquela paixão e envolvimento do torcedor com as 

vitórias e derrotas da seleção brasileira, que fizeram Nelson Rodrigues criar a célebre 

frase “a pátria de chuteiras”. 

 

 

7 Conclusão 

 

A utilização das tecnologias, principalmente, do campo virtual transporta o 

público para dentro do acontecimento. “Uma das consequências da prática de apresentar 

o jornalismo como o „show-rnalismo‟ é o enfraquecimento ou o total apagamento da 

fronteira entre o real e o fictício” (ARBEX JUNIOR, 2001, p. 32). 

 

Além disso, a mesa tática e o campo virtual auxiliam na exaltação do jogador 

pela forma como ele desempenha sua função em campo; na formação de um ídolo, a 

partir do elogio a suas habilidades e jogadas e no destaque para um improvável heroi, 

visando a resgatar a confiança do torcedor nele. 

 

A utilização do humor no programa pode ter um significado de resgate do 

“futebol-arte” da seleção (arte tanto no âmbito de um futebol mais plástico de belas 

jogadas e dribles quanto no uso dos recursos tecnológicos). O divertimento vem trazer 

de volta a “alegria” do futebol brasileiro, o “futebol moleque”. 

 

Esse tipo de produto do telejornalismo apresenta uma proposta bastante 

interessante em tentar se adequar ao gosto de um público heterogêneo, com elementos 

do universo dessas pessoas (videogame, humor, internet, linguagem e roupas), porém é 

preciso dosar esse lado divertido com o lado informativo, a fim de que o assunto 

principal (esporte) não seja esquecido e tenha-se um debate, não só sobre a competição, 

mas também dos temas problemáticos e sérios que envolvam as modalidades. 
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