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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade compreender de que forma a edição mineira do 

programa Globo Esporte abordou, durante os períodos de 28 de janeiro a 2 de fevereiro 

de 2013 e 6 a 11 de maio do mesmo ano, as questões referentes aos dois principais times 

de futebol do estado: Atlético e Cruzeiro, a fim de entender como os dois clubes foram 

representados no programa. Para tanto, foram utilizados procedimentos metodológicos 

baseados nos princípios da Análise de Conteúdo, bem como referenciais teóricos do 

jornalismo esportivo e da teoria das representações sociais. 
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Introdução 

 Os meios de comunicação dividem a todo instante a atenção do público, ávido 

por informações sobre esportes (COELHO, 2008). Essa necessidade de se falar do 

esporte, seja pelo especialista ou pelo apreciador do assunto, se justifica pelo fato de que 

os esportes em geral, principalmente o futebol, envolvem diversas questões, muitas 

delas extracampo (dinheiro, poder, fama, paixão), que exigem dos profissionais da 

imprensa esportiva mais do que a simples cobertura das partidas. Em virtude de o 

futebol ser o esporte de maior inserção no Brasil, é inevitável que seja o mais explorado, 

inclusive pelos programas esportivos. 

 O Globo Esporte (GE) é o programa esportivo diário da Rede Globo, bem como 

de suas afiliadas, dentre elas a Rede Globo Minas, localizada na capital mineira. O GE 

tem como base de seu conteúdo a transmissão de informações relacionadas às partidas 

esportivas. A edição mineira do programa destaca a cobertura do cotidiano dos dois 

principais times de futebol do estado: Atlético e Cruzeiro. Os dois clubes contam com 
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as maiores torcidas de Minas Gerais
4
 e possuem grande importância no cenário 

nacional. 

 O GE tem sido objeto de vários estudos, principalmente a edição nacional do 

programa. Porém, as edições regionais necessitam de maiores estudos, já que essas 

edições estabelecem uma relação de proximidade com o telespectador e revelam 

aspectos culturais diferenciados, em virtude de privilegiarem uma abordagem local e/ou 

regional. 

 O objetivo geral desta pesquisa é caracterizar as matérias exibidas pelo Globo 

Esporte Minas que tenham como pauta as questões referentes aos dois principais times 

do estado: Atlético e Cruzeiro, no que se refere ao tratamento dispensado aos dois 

clubes. Para isso, observamos como as matérias sobre Atlético e Cruzeiro, do Globo 

Esporte Minas, se caracterizam e como tal caracterização contribui para a representação 

dos dois clubes no programa. Utilizamos como procedimento metodológico algumas 

ferramentas da análise de conteúdo, inspiradas nos trabalhos de Laurence Bardin. A 

finalidade era encontrarmos elementos que nos ajudassem a compreender como os dois 

clubes foram representados pelo programa. 

 

A representação social do futebol 

 O Brasil é conhecido no mundo inteiro como “o país do futebol”. Para sustentar 

essa representação bem como justificar a importância desse atributo na sociedade 

brasileira, podemos destacar alguns pontos:  

(i) o Brasil é pentacampeão mundial, sendo o maior vencedor de Copas do Mundo;  

(ii) é o único país a ter participado de todos os mundiais já realizados.  

(iii) o país revela jogadores para o mundo inteiro, o que movimenta quantias enormes 

em transações comerciais milionárias. O jogador Neymar, por exemplo, deixou o Santos 

para jogar no Barcelona da Espanha, por 49 milhões de reais.
5
  

(iv) jogadores brasileiros já foram agraciados diversas vezes com o prêmio de melhor 

jogador do mundo.  

                                                 
4
 Segundo dados do IBGE em 2012, o Cruzeiro teria aproximadamente  6,28 milhões de torcedores e o Atlético cerca 

de 3,64 milhões. Disponível em: http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-

mg/1,9,1,168/2012/12/18/noticia_futebol_nacional,237492/pesquisa-aponta-torcida-do-cruzeiro-como-a-setima-

maior-do-brasil-galo-tem-a-10.shtml. Acesso em: 27 jan. 2014. 
5 A informação sobre o valor da venda de Neymar ao Barcelona está disponível em 

<http://oglobo.globo.com/campeonato-brasileiro-2013/neymar-foi-vendido-ao-barcelona-por-49-milhoes-8741608 > 

.Acesso em: 23 dez. 2013.   
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Todos esses fatos (assim como outros que poderiam ter sido citados) são mobilizados 

pela sociedade como elementos capazes de legitimar a representação de que este é sim o 

país do futebol. Ao tomarmos consciência desse atributo, temos “justificado” nosso 

gosto e nosso talento para o futebol. É como se laços identitários fossem criados entre 

os brasileiros, que permitissem a criação de um atributo comum – o gosto, o interesse e 

em muitos casos o talento para o esporte. Nesse sentido, estaríamos diante de uma 

explicação prática e social da nossa realidade. O antropólogo Roberto DaMatta 

contribui para essa explicação: 

O futebol é um formidável código de integração cultural. Se uma pessoa 

não tem assunto o futebol engendra uma boa conversa. Ela faculta a 

comunicação dentro de uma coletividade altamente dividida. Ademais, 

permite que essa coletividade se leia como capaz de ação concertada ou 

corporada. Trata-se de uma forma de sociabilidade rara no Brasil, um 

mundo cuja (sic) instituições públicas tem (sic) sido desmoralizadas 

pelo clientelismo, pela corrupção galopante, por um legalismo protetor 

dos poderosos e por incompetência (DAMATTA, 2000, p. 34).  

 Assim, o futebol acaba sendo o sonho de muitas crianças e jovens. Esse desejo 

de ser um jogador bem sucedido é alimentado pela mídia. Ao destacar, por exemplo, a 

trajetória de jogadores que tiveram uma vida humilde e ultrapassaram barreiras até 

alcançar o sucesso, a mídia apresenta um modelo de referência, um modo de 

compreender a realidade e de identificação dos telespectadores com o ídolo. 

 Um bom exemplo é a série “Brasileirinhos” exibida pelo programa Esporte 

Espetacular em 2012. A série destacava a trajetória de superação de alguns jogadores da 

seleção brasileira, a infância cheia de privações e todo o caminho que percorreram até 

chegar à seleção. No caso do jogador Oscar, por exemplo, a edição da matéria evidencia 

que o jogador perdeu seu pai quando tinha apenas três anos de idade e procura destacar 

os depoimentos nos quais Oscar relata as dificuldades de começar a carreira esportiva 

sem poder contar com seu pai. Contudo, o final é óbvio: mostrar que com todos os 

percalços, o jogador venceu seus desafios e transformou-se em um grande atleta. 

 Importante dizer que as representações sociais relacionadas ao futebol não são 

apenas positivas. Alguns atletas podem ter a si atrelados imaginários negativos, muito 

em função de comportamentos ou declarações que tenham ganhado destaque. É o caso, 

por exemplo, do jogador Adriano. Em torno de sua figura pública, circulam valores 

como irresponsabilidade e criminalidade em função da divulgação de uma fotografia do 

jogador portando uma arma, das notícias referentes à recusa do jogador em realizar teste 

do bafômetro quando solicitado, do não comparecimento aos treinos, etc.  
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 Vale também destacar que o esporte é um importante fenômeno social de massa 

e no interior das competições, a figura do ídolo e de fundamental importância. “O show 

do esporte nos meios de comunicação também pode ser observado através da construção 

da figura do herói e do mito adjetivando nomes de jogadores como: Imperador, 

Gladiador, Fenômeno, por exemplo.” (CALEGARI, 2012, p.33). Nesse contexto, os 

ídolos passam a ser representados quase como mitos para a sociedade. 

 O uso da imagem do jogador junto ao público contribui para que haja uma 

identificação deste com seus ídolos e com a equipe defendida por eles. Se o time para o 

qual você torce, vence você é também um vencedor, que carrega em si a alegria e o 

status de um vencedor. A existência dessa identificação promovida pelos meios de 

comunicação, que aproxima o público dos personagens do mundo esportivo, é 

consequência da difusão de representações sociais. Podemos perceber que a mídia atua 

como instrumento na construção de representações sociais ligadas ao futebol, aos clubes 

e atletas. Para essa construção são mobilizados fatos e informações acerca dos assuntos 

em potencial, bem como acrescentados valores e modos de leitura dos mesmos. 

 

Pré – análise 

 Em um primeiro momento, procuramos comparar quantitativamente o espaço 

dado em número de matérias e o tempo de duração das mesmas ao Atlético, ao Cruzeiro 

e aos dois times em conjunto. É importante destacar que as cinco matérias encontradas 

durante o período citado, que tiveram como foco a Copa Libertadores da América, não 

foram levadas em consideração, já que a competição continental não foi disputada em 

2013 pelos dois clubes, apenas pelo Atlético, o que prejudicaria a análise comparativa 

proposta pela pesquisa. 

 

 

SEMANA MATÉRIAS 

ATLÉTICO 

TEMPO 

ATLÉTICO 

MATÉRIAS 

CRUZEIRO 

TEMPO 

CRUZEIRO 

MATÉRIAS 

ATLÉTICO/ 

CRUZEIRO 

TEMPO 

ATLÉTICO/ 

CRUZEIRO 

28/01 à 

02/02 

7 15’15” 8 14’22” 2 4’26” 

06/05 à 

11/05 

2 6’10” 6 11’33” 3 4’47” 
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 Essas primeiras observações nos permitiram perceber que, em termos 

quantitativos os dois clubes mineiros recebem um tratamento bastante parecido, 

equilibrado: se um se faz presente em um maior número de matérias, o outro se 

apresenta em um maior tempo. Quando a diferença numérica se fez presente não foi por 

uma exclusão de um time ou para privilegiar o outro. O time apresentado em menor 

proporção quando se falava do Campeonato Mineiro, recebia o devido destaque na 

cobertura da outra competição. 

 

Exploração do material 

 Nesta etapa realiza-se a descrição analítica do conteúdo, levando-se em 

consideração os primeiros dados obtidos através da decomposição do corpus. Nesse 

ponto, foram definidas as nossas unidades de registro e de contexto que serão 

posteriormente detalhadas.  

 De acordo com Bardin (2011), unidades de registro são unidades de significação 

correspondentes ao seguimento do conteúdo a ser considerado como unidade base. As 

palavras escolhidas como unidade de registro eram representativas de alguns eixos 

temáticos que, a nosso ver, seriam reveladores de como os clubes são representados pela 

mídia mineira em questão. As unidades de registro de nossa análise de conteúdo foram: 

Atlético, Cruzeiro, torcida, Mineirão, Campeonato Mineiro, jogos entre os dois times, 

jogos dos dois times contra outros adversários, jogadores e técnicos. Quando 

assistíamos as matérias ou observávamos a decupagem delas, concentrávamos em 

analisar essas palavras ou temas.  

 Já as unidades de contexto são seguimentos da mensagem essenciais para que 

possa ser compreendida a significação da unidade de registro. 

 Apresentaremos a partir de agora a análise das principais unidades de contexto 

encontradas em cada uma das unidades de registro. Concentraremos nossas observações 

nas relações entre unidade de contexto e de registro que mais contribuíram para a nossa 

percepção das representações. 

 

Atlético  

 A unidade de contexto mais encontrada para a unidade de registro Atlético foi 

“Galo”, estando presente em sete matérias. A palavra Galo é utilizada em substituição 

ao nome do clube como, por exemplo, na matéria exibida em 28/01 sobre a vitória do 

time no jogo amistoso contra o Guarani-MG: 
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No primeiro tempo os titulares do Galo entraram em campo, mas estava 

difícil fazer gol no Leandro. (Matéria Galo vence Guarani-MG em jogo-

treino).  

 Poucos clubes têm uma identificação tão grande com seu mascote como o 

Atlético Mineiro. Segundo a revista Uma história em preto e branco, publicada em 2008 

como suplemento do jornal Estado de Minas para homenagear o centenário do clube, os 

mascotes de vários times mineiros foram criados em 1945 pelo cartunista Fernando 

Pieruccetti, conhecido como Mangabeira. Ainda segundo a revista, o galo se tornou 

mascote do Atlético, pois “além das cores preta e branca, o bicho demonstrava grande 

valentia, parecida com o futebol do Atlético que, em campo, se comporta como um galo 

numa rinha, lutando sempre, sem nunca se entregar.” (UMA HISTÓRIA EM PRETO E 

BRANCO, 2008, p. 57).  

 A relação de proximidade do Atlético com o seu mascote é percebida, ainda, 

quando se observa a unidade criada em torno deste, já que, além do mascote ser o galo, 

o centro de treinamento se chama “Cidade do Galo” e o nome da principal torcida 

organizada do time é “Galoucura”. Além disso, no hino do clube consta a frase “Clube 

Atlético Mineiro, Galo forte, vingador”. 

 

Cruzeiro  

 No caso da unidade de registro Cruzeiro, foram poucas às vezes em que está 

esteve associada à unidade de contexto Raposa, o mascote do time. Essa relação foi 

construída apenas quando o Globo Esporte se refere ao centro de treinamento do clube, 

a Toca da Raposa, sendo esta a unidade de contexto mais encontrada. A Toca da Raposa 

é citada em cinco matérias, que noticiam a preparação do time para os jogos, como em 

uma das matérias sobre a preparação do time para o segundo jogo da semifinal do 

Campeonato Mineiro que, logo no início, faz referência à Toca da Raposa:  

O belo visual do céu da Toca da Raposa parece ter inspirado os 

jogadores que têm motivos de sobra para estarem de muito bom humor 

(Matéria Com ampla vantagem, Cruzeiro pega o Villa nova). 

 O Cruzeiro é tratado como uma equipe em que qualquer jogador tem vontade de 

jogar e que, mesmo atravessando uma nova fase, está invicto na temporada de 2013, 

além de estar invicto no novo Mineirão, tendo a melhor defesa do Campeonato Mineiro. 

 

Torcida 

 No que se refere aos torcedores, o programa caracteriza os torcedores do 

Atlético como atleticanos em três matérias, mesmo número de matérias em que os 
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torcedores do cruzeiro são caracterizados como cruzeirenses. O programa procura 

fortalecer a identidade existente entre os torcedores, que se reconhecem ao serem 

chamados pelo substantivo atleticanos ou cruzeirenses. Afonso e Refkalefsky (2012, p. 

3) lembram que “o futebol é criador de identidades e que há entre cada torcida a ideia de 

constituição de uma nação, conceito definido em dicionários como reunião de 

indivíduos que têm os mesmos costumes e que obedecem à mesma lei, como 

pertencimento a um conjunto peculiar.”. Calegari (2012, p. 50) complementa, 

informando que “a torcida serve também como fonte no jornalismo esportivo 

participando ativamente da notícia e afetando a sua produção.”.  

 Assim, essa unidade de registro – torcida – apresenta as características que se 

espera de um torcedor do clube. Nos dois casos, o Globo Esporte procura destacar em 

duas matérias o fato de torcedores dos dois times ficarem vários dias na fila para 

comprar ingressos para o jogo entre Atlético e Cruzeiro. Pelos textos e imagens, o 

programa enfatiza a relação dos torcedores com os clube: trata-se de uma relação de 

entrega, de amor acima de tudo. 

Pode chover canivete, pode chover o que tiver que chover porque daqui 

a gente não sai, a gente só sai com ingresso! (Matéria Cruzeirenses 

levam barracas para a fila da venda de ingressos).  

 

Não tem tempo ruim, não existe nada que impeça a gente de vir ver o 

Galo. (Matéria Galo vence Guarani-MG em jogo-treino).  

 

 Através dos trechos acima, o programa destaca o empenho e a vontade dos 

torcedores de estarem perto dos clubes. “Trazendo o torcedor para a tela, o Globo 

Esporte gera uma aproximação com o telespectador, que se vê representado tendo sua 

fala reproduzida.” (SILVA, 2005, p.8). 

 A reação dos torcedores diante de alguns jogadores também é destacada, já que o 

Globo Esporte cita as vaias dos torcedores para o atacante Guilherme, na matéria sobre 

a classificação do Atlético para a final do Campeonato Mineiro, e também os aplausos 

dos cruzeirenses ao recém-chegado atacante Vinícius Araújo, no jogo amistoso contra o 

Mamoré. As vaias dos Atleticanos a Guilherme estão associadas à rejeição deste por 

parte da torcida. Já os aplausos dos cruzeirenses a Vinícius Araújo se ligam ao fato de o 

jogador ter atuado bem no primeiro jogo como profissional, marcando um gol contra o 

Mamoré. Nesse caso, a torcida assume um papel de julgador; aquela que está 

responsável em fornecer um feedback, uma avaliação. 
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 Ao observarmos as unidades de contexto referentes à torcida, percebemos que 

ela está constantemente associada ao universo semântico da emoção. Vale destacar, que 

dentro desse campo de significados, as palavras “vibração” e “sentimento” estiveram 

mais associadas ao Atlético, como se nota em “Aqui no Estádio Independência o 

sentimento do torcedor do Atlético é ainda mais especial.” (Matéria Com goleada, Galo 

se classifica para a final do Mineiro).  

 Ainda sobre os torcedores, o programa cita a insegurança na fila da venda de 

ingressos para os cruzeirenses na única matéria de cunho majoritariamente factual 

dentre as matérias analisadas. É importante lembrar que este tipo de matéria não é 

comum no Globo Esporte, que normalmente apresenta matérias leves e descontraídas. 

Contudo, a exibição da referida matéria se justifica pelo interesse dos torcedores que, 

como já mencionado, esperavam na fila para comprar ingresso. Assim, o programa 

deixa de lado, mesmo que momentaneamente, a leveza e a descontração, para abordar 

questões referentes à atos de violência. 

 

Mineirão  

 No que se refere à unidade de registro Mineirão, este é representado como um 

grande estádio, o grande palco do futebol mineiro. O estádio é enfatizado 

principalmente na primeira semana de análise (28/01 a 02/02), já que esta antecede à 

reinauguração do espaço, justamente num jogo entre os dois maiores times do estado. O 

programa destaca as novidades no interior do estádio e as orientações sobre a chegada 

ao local.  

 Para os torcedores, a volta ao estádio é sinônimo de festa, como mostra a matéria 

sobre os cruzeirenses na fila da venda de ingressos, que diz: “e ninguém quer ficar de 

fora da festa”. (Matéria Cruzeirenses levam barracas para a fila da venda de ingressos). 

O vínculo dos torcedores com o Mineirão pode ser explicado pelo fato de que estes 

possuem uma relação de proximidade com o estádio, já que o Mineirão é o local onde 

viveram momentos importantes da história dos clubes. 

 Interessante notar que, embora o estádio seja atualmente administrado pelo 

Cruzeiro e tido como a casa desse clube em Belo Horizonte, observamos uma certa 

neutralidade do programa em relação à essa vinculação do time celeste ao espaço. O 

Globo Esporte não privilegia o Cruzeiro ao falar do Mineirão, embora em 2013 o time 

tenha mandado seus jogos no estádio. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 9 

 Assim, o Atlético encontra-se ancorado tanto ao Independência, estádio 

atualmente sob sua responsabilidade e considerado como sua “casa” em BH, quanto ao 

Mineirão, em função do passado relacionado a esse estádio e da memória esportiva 

vinculada ao mesmo. Com isso, quando se trata de atrelar clubes aos espaços de disputa 

do futebol, isto é, aos estádios, o Atlético parece ter uma pequena vantagem.  

 

Campeonato Mineiro  

 As unidades de contexto que mais se destacaram no que se refere ao 

Campeonato Mineiro são: “título”, “conquista” e “campeão”. Das quatro matérias em 

que aparece a unidade de contexto “título”, três delas se referem ao Cruzeiro. Já 

“conquista” e “campeão” estão distribuídas de maneira equilibrada entre os dois times. 

A competição é tratada, ainda, como “troféu”, “história” e “festa de gala”, o que mostra 

a importância dada pelo programa à competição estadual. 

 Mas o que chama a atenção é que a competição estadual é tratada de forma 

distinta pelos dois clubes, já que a conquista é tida como obrigação para o Atlético e 

como esperança para o Cruzeiro, como se nota em trechos como:  

Eu disse e vou repetir agora: nós temos obrigação de sermos campeões 

2013, isso nós temos obrigação. (Matéria Atlético-MG é o destaque em 

premiação do futebol mineiro.).  

Já o Cruzeiro espera que o Campeonato Mineiro tenha uma história com 

o final escrito em azul. (Matéria Festa de lançamento do Campeonato 

Mineiro.”).  

 

 Isso pode ser explicado pelo fato de o Atlético ter mantido a base do time vice-

campeão brasileiro de 2012 e ter um elenco já entrosado, além de ter conquistado o 

Campeonato Mineiro em 2012, fatos também destacados pelo Globo Esporte. Já o 

Cruzeiro vivia situação oposta, passando por muitas renovações. 

 

Jogos entre os dois times  

 Pelo fato de as duas semanas analisadas antecederem a jogos entre Atlético e 

Cruzeiro, consideramos importante perceber como o Globo Esporte encarou o 

confronto. O jogo entre os dois times é prioritariamente encarado como um “clássico”, 

unidade de contexto presente em 12 matérias. Consideramos que o programa trata o 

confronto como “clássico” devido à tradição deste, que acontece desde 1921, ano em 

que o Cruzeiro foi fundado, e também pela rivalidade existente entre os dois clubes.  
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 O confronto é tratado ainda como um jogo especial, decisivo, um grande jogo, 

dentre outros adjetivos. É perceptível, assim, a grande importância dada pelo programa 

ao confronto entre Atlético e Cruzeiro. Em seguida, destaca-se o fato de serem dois 

times de muita qualidade e também a ansiedade para o jogo, ambos encontrados em 3 

matérias, como por exemplo em: 

Um friozinho na barriga acontece e ansiedade também é válida nesse 

momento. (Matéria Torcida do Galo faz fila para garantir o ingresso 

para o clássico.).  

São dois times de muita qualidade, duas equipes que jogam pra frente. 

(Matéria Duelo de quartetos fantásticos.). 

 

 É importante ressaltar que a ansiedade está mais ligada ao Atlético, já que duas 

das três matérias tem o time como foco. Nas duas matérias referentes ao Atlético, a 

ansiedade está relacionada aos jogadores atleticanos, que se dizem ansiosos para jogar o 

clássico. Já na matéria referente ao Cruzeiro, a ansiedade advém não dos jogadores, mas 

sim dos torcedores, ansiosos para a disputa de mais um clássico.  

 

Jogos dos dois times com outros adversários  

 O Globo Esporte trouxe três matérias sobre jogos do Atlético com outros 

adversários, sendo dois amistosos e ainda o segundo jogo da semifinal do Campeonato 

Mineiro. Nas reportagens sobre os amistosos contra Guarani-MG e Betim, o programa 

destaca o fato de serem jogos-treino, ou seja, jogos que visam à preparação para a 

temporada e também a ansiedade para a estreia no Campeonato Mineiro.  

 Já no jogo contra o Tombense, o Globo Esporte enfatiza a superioridade do 

Atlético em relação ao adversário, o que se observa no trecho a seguir: 

No ritmo das palmas, Guilherme foi para a cobrança do pênalti e para a 

festa. 5 a 1. (Matéria Com goleada, Galo se classifica para a final do 

Mineiro). 

 

Em relação ao Cruzeiro, o Globo Esporte também trouxe três matérias sobre jogos do 

time com outros adversários. Na primeira, referente ao jogo amistoso contra o Mamoré, 

o programa destaca a renovação do time e também os dois gols marcados 

irregularmente pelo Cruzeiro. Com a vitória, a matéria é encerrada de forma otimista:  

É o Cruzeiro novo começando a temporada em alta (Matéria Cruzeiro 

vence Mamoré por 4 a 1 em amistoso).  

 

 O jogo do Cruzeiro contra o Villa Nova é tratado em duas matérias. Apesar de o 

primeiro confronto ter acontecido em 28 de abril, o programa se refere a ele nas 

matérias sobre a preparação do Cruzeiro para o segundo jogo, também válido pelas 
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semifinais do Campeonato Mineiro. O programa destaca a vitória do Cruzeiro por 4 a 0 

no primeiro jogo e o fato de o time poupar jogadores no segundo jogo. Assim, o 

programa demonstra a superioridade da equipe celeste, já que a vantagem no placar 

proporciona tranquilidade, refletida no fato de o time poupar jogadores na segunda e 

decisiva partida. 

 

Jogadores  

 Em relação ao conjunto de jogadores, a unidade de contexto mais encontrada foi 

“time”, presente em 14 matérias, o que equivale à metade de todas as matérias 

analisadas. Logo após, encontramos “equipe” (11 matérias), “titular” (8 matérias) e 

“reserva” (7 matérias). É possível encontrar ainda, outras unidades de contexto, como 

“estreante” e “entrosamento”, presentes na matéria sobre a vitória do Cruzeiro no jogo 

contra o Mamoré. Nela, o programa cita a estreia de muitos jogadores no time e a falta 

de entrosamento entre eles.  

 No Atlético, os jogadores são tratados pelo programa como um grupo já 

formado, com características já conhecidas. No Cruzeiro, o programa trata-os como um 

grupo ainda em formação.  

 Os jogadores são ainda tratados pelo programa como “estrelas” na matéria sobre 

os melhores do futebol mineiro, como observado no trecho a seguir: 

No domingo as estrelas vão vestir outros trajes, que ficarão ainda mais 

bonitos no novíssimo tapete verde do Mineirão (Matéria Atlético-MG é 

o destaque em premiação do futebol mineiro). 

 Ao utilizar o termo “estrelas”, o Globo Esporte se refere ao fato de os jogadores 

estarem recebendo uma premiação, o que demonstra fama e prestígio. Entendemos que 

o termo “estrelas” está majoritariamente relacionado ao Atlético, pois a maioria dos 

prêmios foi entregue aos jogadores do time, que tiveram boas atuações em 2012, sendo 

campeões estaduais e vice-campeões brasileiros.  

 Algumas matérias destacam determinados jogadores. Assim, notamos que em 

relação a Diego Souza (Cruzeiro), é destacado o fato de este ter sido jogador do 

Atlético. Paulão, zagueiro estreante do Cruzeiro, é considerado forte, viril, jogador que 

cativou o torcedor logo na chegada. Já em relação ao goleiro Rafael (Cruzeiro), apesar 

de estar ligado a elementos positivos como “trabalho” e “dedicação”, o programa deixa 

claro que a titularidade do jogador é momentânea e que ele é reserva de Fábio. Como já 

mencionado, os jogadores do Cruzeiro, em seu conjunto, são tratados como um time 

ainda em formação. 
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 Jogadores atleticanos como Bernard e Ronaldinho Gaúcho, cujas características 

são apresentadas em duas matérias, são representados de forma positiva, principalmente 

Ronaldinho, considerado um gênio da bola reverenciado pela torcida. Em relação a 

Bernard, o que pode ser considerado negativo é o fato de este não estar no peso ideal. 

Contudo, o fato de Bernard não estar no peso ideal é minimizado pelo programa, que 

caracteriza o jogador como jovem e eficiente dentro de campo.  

 O destaque dado aos jogadores durante o período analisado reforça o que diz 

Fernanda Maurício (2005, p. 124): “o principal ator do espetáculo esportivo é o atleta. 

Ele é o responsável pelo sucesso das partidas, pelas vitórias e pelas derrotas e por isso é 

o foco de atenção dos jornalistas do Globo Esporte.”. 

 

Técnicos  

 Em relação aos técnicos Cuca (Atlético) e Marcelo Oliveira (Cruzeiro), as 

unidades de contexto “dúvida” e “dor de cabeça” são usadas para os dois técnicos, já 

que estes precisam escalar os times para os jogos e contam com vários jogadores à 

disposição. Todavia, algumas diferenças foram observadas.  

 O técnico atleticano é caracterizado de forma mais séria e formal, como “chefe”, 

“senhor”, “professor”. Já o técnico cruzeirense é caracterizado por meio de elementos 

positivos, como “calmo”, “um treinador fantástico”. Além disso, o Globo Esporte 

destaca o fato de Marcelo Oliveira disputar o primeiro clássico como treinador do 

Cruzeiro: 

Às vésperas do primeiro clássico como técnico do Cruzeiro, Marcelo 

Oliveira não mede esforços para sair todo orgulhoso do jogo de amanhã 

(Matéria Marcelo Oliveira tem dúvida entre Vinícius e Anselmo 

Ramon).  

 

 Percebemos que o Globo Esporte busca apresentar o treinador aos torcedores e 

construir uma imagem positiva do técnico recém-chegado ao clube. 

 

As representações de Atlético e Cruzeiro no Globo Esporte Minas 

Atlético  

 A mídia atua como instrumento na construção de representações sociais ligadas 

ao futebol, aos clubes e atletas.  

 Assim, no que tange as representações sociais do Atlético Mineiro, observamos 

que o mascote Galo é de fundamental importância na constituição da identidade do 

clube. Dizer “Galo” é a mesma coisa que dizer “Atlético”.  
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 Nas matérias analisadas, o Atlético é representado como o time que manteve a 

base da equipe campeã mineira e vice-campeã brasileira em 2012, considerada uma das 

melhores equipes do país. Os jogadores atleticanos são conhecidos pelos torcedores, 

bem como o técnico Cuca, seu jeito de ser e de trabalhar. Portanto, o Atlético está 

relacionado às ideias de estabilidade e continuidade do trabalho. “A familiaridade do 

público com os signos da mensagem (elementos culturais de um programa de televisão) 

aumenta o grau de comunicação pela existência de uma ressonância com o repertório do 

público”. (OLIVEIRA, 2004, p.65)  

 A relação do Atlético com o estádio Independência também é citada pelo 

programa, já que o time adotou o estádio como sua “casa”. Existe assim, uma 

identificação do clube e da torcida com o estádio.  

 

Cruzeiro  

 Ao contrário do Atlético, o Cruzeiro não tem uma relação de proximidade 

intensa com o seu mascote. A Raposa é mencionada apenas quando o programa se 

refere ao centro de treinamento Toca da Raposa.  

 Nas matérias analisadas, o Cruzeiro é representado como uma equipe em que 

qualquer jogador tem vontade de jogar. O programa destaca a nova fase do time, que 

contratou 13 jogadores para a temporada de 2013, além do técnico Marcelo Oliveira. O 

programa busca tornar os jogadores e o técnico conhecidos pelos torcedores e apresentar 

boas perspectivas para a temporada de 2013.  

 Logo, o Cruzeiro está relacionado às ideias de mudança e renovação. 

 Contudo, é importante ressaltar algumas representações comuns aos dois clubes, 

já que o foco da grande maioria das matérias é os dois times. Atlético e Cruzeiro são 

representados como os times que detém os maiores contingentes de torcedores em 

Minas Gerias e convivem com uma intensa rivalidade, sendo o confronto conhecido 

como um clássico. 

 

Considerações Finais 

 Nas 28 matérias analisadas, percebemos claramente características da produção 

jornalística esportiva, como o tom informal da linguagem, que aproxima o conteúdo das 

matérias ao público de uma maneira geral.  

 Nas duas semanas analisadas, as matérias exibidas no Globo Esporte, em geral, 

se referiram à preparação dos times para os jogos. Contudo, o foco das matérias foi 
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diferente quando comparamos as duas semanas analisadas. Na semana correspondente 

aos dias 28 de janeiro a 2 de fevereiro, o programa privilegiou a cobertura dos amistosos 

disputados por Atlético e Cruzeiro, bem como a montagem dos times para o início da 

temporada. Outra temática muito presente nas matérias foi a reinauguração do Mineirão, 

já que o programa destaca as novidades no estádio, os modos de acesso e a venda de 

ingressos para o jogo de reinauguração entre Atlético e Cruzeiro. Já na segunda semana, 

correspondente aos dias 6 a 11 de maio, o foco do Globo Esporte é a disputa da final do 

Campeonato Mineiro. Nas matérias, o programa exalta os pontos fortes dos dois times, 

reiterando sempre a promessa de um grande jogo. 

 Uma observação importante acerca das matérias analisadas durante as duas 

semanas citadas é que o Globo Esporte busca, a todo momento, manter o público 

informado sobre todos os aspectos que envolvem o dia a dia dos dois clubes, como 

treinos, jogos, premiações, dúvidas dos treinadores, jogadores lesionados, venda de 

ingressos, etc.  

 No que se refere às diferenças de abordagem entre os dois clubes e à construção 

de suas representações, entendemos que ambas estão associadas ao momento vivido 

pelos dois clubes e também à elementos típicos do futebol, como a rivalidade e a 

competitividade. Dessa forma, o programa aborda os fatos relativos ao Atlético 

enfatizando a base construída no ano anterior e a continuidade do trabalho de Cuca e 

seus comandados. Já em relação ao Cruzeiro, ao abordar os fatos, o programa destaca, 

principalmente na primeira semana analisada, a renovação tanto no comando, como no 

elenco do time.  

 Consideramos ainda a existência de um equilíbrio no tratamento das 

informações, ainda que, em alguns momentos, como na caracterização de alguns 

jogadores, tenha havido um favorecimento ao Atlético. Todavia, entendemos que esse 

favorecimento está relacionado ao momento vivido pelo time, e não a uma suposta 

parcialidade do programa. 
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