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RESUMO 

 

A pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Comunicação da 

Universidade Federal Fluminense (PPGCOM – UFF) apresenta o panorama e os aspectos 

históricos socioculturais do futebol e os mass medias no Brasil. Observamos inicialmente 

a introdução do esporte (futebol) no país até sua consolidação enquanto um fenômeno 

sociocultural e político, além das relações que tangenciaram seu fomento 

enquanto elemento cultural para a formação de uma identidade nacional. Identificamos 

uma "complexa teia" de disputas entre os agentes do campo esportivo: empresas, 

clubes, entidades paraestatais e até o governo, em uma reconfiguração do futebol 

midiatizado enquanto um programa midiático convergente com a Indústria Cultural. 

Assim, o programa futebol torna-se uma moeda valiosa para as operações das empresas 

do ramo de comunicação na convergência com as indústrias culturais. Por isso, 

apresentamos o contexto historial da modificação do futebol enquanto um elemento 

relacionado aos bens culturais do país, substituído na contemporaneidade, enquanto 

“produtos" de bens de consumo. Apontamos essa modificação ao investigar o cenário de 

“exclusividade dos direitos de transmissões” durante as Copas do Mundo e do 

Campeonato Brasileiro. Em especial, investigamos a edição do Campeonato Brasileiro 

de 2019 no qual houve o rompimento do monopólio instituído pelo Grupo Globo desde o 

final dos anos de 1980. A globalização do futebol influenciado pela economia capitalista 

somada a ampliação das plataformas de transmissão esportivas estimularam um novo 

cenário competitivo entre os conglomerados midiáticos na busca pela exclusividade dos 

direitos de transmissão das competições esportivas. Essa relação apresenta inúmeras 

consequências, uma delas é: a não transmissão de partidas de futebol no país. Diante do 

cenário de invisibilidade das partidas transmitidas, analisamos o contexto da estatização 

das transmissões esportivas do Campeonato Argentino, consolidado após a promulgação 

da Ley de Medios (2009). Uma breve apreciação do caso argentino possibilita novos 

horizontes em busca de estratégias democráticas e enraizadas nos princípios dos Direitos 

Humanos (ONU) na tentativa de diminuir o oligopólio midiático esportivo constituído na 

América Latina ao longo dos anos, em específico nesta pesquisa, no Brasil. 

 

Palavras-Chave: Radiodifusão. Mass Medias. Futebol. Brasil. Argentina. 
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ABSTRACT 

 

The research developed in Postgraduate Program in Communication of the Fluminense 

Federal University (PPGCOM – UFF) presents the panorama and the sociocultural 

historical aspects of football and the mass medias on Brazil. Initially, we observe the 

introduction of the sport (football) in the country until its consolidation as a sociocultural 

and political phenomenon, beyond the relations that have influenced its development as 

a cultural element for the formation of a national identity. We’ve identified a “complex-

web” of disputes between the agents of the sport, companies, clubs, parastatal entities and 

even government in a reconfiguration of mediatized football as a media program in 

convergence with the Cultural Industry. This way, the football program becomes a 

valuable currency to the operations of communication companies converging with the 

cultural industries. Therefore, we present the historical context of football’s modification 

as an element related to the country’s cultural assets, substituted in contemporaneity as 

“products” of consumer goods. We point out this modification by investigating the 

scenary of “exclusivity in broadcasting rights” during World Cups and Campeonato 

Brasileiro (brazilian national championship). In particular, we’ve investigated the 2019 

edition of Campeonato Brasileiro, in which the monopoly established by Globo Group 

since the late 80s was broken. Football’s globalization influenced by capitalist economy 

added to the enlargement of sportive broadcasting platforms stimulated a new competitive 

scenary between media conglomerates searching for exclusivity in broadcasting rights of 

sportive competitions. This relation presents many consequences, one of them is: the non-

transmission of football matches in the country. Facing the scenary of invisibility of 

broadcasted matches, we’ve analyzed the context of statization of sportive broadcasts of 

Campeonato Argentino, consolidated after the promulgation of Ley de Medios (2009). A 

brief appreciation of Argentine case enables new horizons in search of democratic 

strategies and rooted in the principles of Human Rights (UN) in an attempt to reduce the 

sportive media oligopoly constituted in Latin America through the years, specifically in 

this research, in Brazil. 

 

Keywords: Broadcasting. Mass Medias. Football. Brazil. Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS 

 

Figura 1: Mapa indicando a fundação de Clubes por estado. FONTE: Montagem do autor 

sobre arte da Revista Super Interessante - editora Abril (2018). .................pág. 34 

 

Figura 2: Time do Bangu com Francisco Carregal segurando a bola. ..................pág. 38 

 

Figura 3: Imagem utilizada Sieveking durante a transmissão da BBC. ................pág. 61 

 

Figura 4: Quadro - "Futebol" de Francisco Rebolo Gonsales (1936). ..................pág. 113 

 

Figura 5: Propaganda Coca-Cola na Copa União (1987). ....................................pág. 128 

 

Figura 6: Montagem do autor com imagens do álbum da Editora Abril (1987). .pág. 129 

 

Tabela 1: Campeonatos transmitidos pelas emissoras em 2019. ..........................pág. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO.............................................................................................................13 

 

CAPÍTULO 01: FUTEBOL,  MÍDIA E GOVERNO: IDENTIDADE NACIONAL 

NA INDÚSTRIA CULTURAL.....................................................................................26 

 

1.1 LINHA DO TEMPO: DAS ORIGENS AO "FUTEBOL MODERNO" E SUA 

CHEGADA AO BRASIL................................................................................................26 

1.1.1. O FUTEBOL NO BRASIL: OS MISSIONÁRIOS E AS LINHAS DE 

TRENS.............................................................................................................................30 

 

1.2 AMADORISMO VERSUS PROFISSIONALISMO: IDENTIDADE NACIONAL 

NO FOOT-BALL MULATO E FUTEBOL-ARTE........................................................34 

 

1.3 GOVERNO E MÍDIA: FUTEBOL E CULTURA....................................................48 

 

 

CAPÍTULO 02: O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NO BRASIL: RÁDIO E A 

TELEVISÃO TRANSMITINDO O FUTEBOL E OS ASPECTOS 

SOCIOCULTURAIS E POLÍTICOS..........................................................................60 

 

2.1. AS PRIMEIRAS ONDAS DO FUTEBOL NO MUNDO: O RÁDIO.....................60 

2.1.1. AS PRIMEIRAS ONDAS DO RÁDIO BRASILEIRO............................63 

2.1.2. TRANSMISSÕES ESPORTIVAS: O FUTEBOL NO RÁDIO................65 

 

2.2. AS PRIMEIRAS ANTENAS DO FUTEBOL PELO MUNDO: TELEVISÃO......78 

2.2.1. AS PRIMEIRAS ANTENAS DA TELEVISÃO BRASILEIRA..............80 

 

2.3. TRANSMISSÕES ESPORTIVAS: O FUTEBOL NA TELEVISÃO.....................84 

 

CAPÍTULO 03: TRANSMISSÕES ESPORTIVAS E SEUS "DONOS": O CASO 

DO CAMPEONATO BRASILEIRO LUZ O CASO ARGENTINO......................111 

 

3.1 FUTEBOL, UM "PRODUTO CULTURAL": PRODUÇÃO E CONSUMO.........112 

 

3.2 FUTEBOL, UM "PRODUTO MERCANTILIZADO": TRANSMISSÕES 

ESPORTIVAS...............................................................................................................116 

 

3.3 CAMPEONATO BRASILEIRO: MERCADO DE DISPUTA DAS 

TRANSMISSÕES ESPORTIVAS................................................................................122 

3.3.1 TRANSMISSÕES NA TELEVISÃO ABERTA......................................124 

3.3.2 TRANSMISSÕES NA TELEVISÃO FECHADA/CABO.......................133 

3.3.3 TRANSMISSÕES EM OUTRAS PLATAFORMAS..............................134 

 

3.4 CAMPEONATO BRASILEIRO 2019: UM HIATO NAS TRANSMISSÕES AO 

VIVO.............................................................................................................................136 

 

3.5. EMARANHADO DE LEIS: RADIODIFUSÃO E O FUTEBOL NO BRASIL...141 



12  

3.6 UMA LEGISLAÇÃO QUE INSPIRA: ESTATIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES 

ESPORTIVAS NA ARGENTINA................................................................................144 

3.6.1 TELEVISÃO CRIOLLA: OS PRIMEIROS SINAIS DE 

TRANSMISSÃO...........................................................................................................145 

3.6.2 TRANSMISSÕES ESPORTIVAS CRIOLLAS E PRIVATIZADAS.....148 

3.6.3 GOVERNO E MÍDIA: CENÁRIO DA CRIAÇÃO DA LEY DE 

MEDIOS........................................................................................................................153 

3.6.4 LEY DE MEDIOS: UMA ESTRATÉGIA SOCIOPOLÍTICA E 

CULTURAL..................................................................................................................156 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................162 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13  

INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das mais belas partidas de futebol da história não foi televisionada, uma 

vez que a televisão só seria inventada uma década depois daquela quinta-feira, véspera 

de Natal de 1914. De um lado do campo, os ingleses entusiasmados pelas conquistas 

industriais; do outro lado, uma Alemanha vinda de conquistas territoriais importantes. O 

jogo aconteceu em algum lugar dos Flandres belga, entre uma trincheira e outra; o local 

denominado “terra de ninguém” foi palco do duelo – não sangrento –, entre ingleses e 

germânicos com o importante detalhe de que cada equipe tinha o “reforço” de atletas de 

outros países, como França, Bélgica e Escócia.  

O jogo aconteceu no dia 24 de dezembro de 1914, em meio a um dos maiores 

confrontos bélicos da história do mundo. O Futebol, nesse sentido, selou a trégua entre 

britânicos e alemães durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). O então papa Bento 

XV havia tentado, ao conclamar da sua tribuna no Vaticano, que “as armas devem ficar 

silenciosas pelo menos na noite em que os anjos cantam”1. Entretanto, podemos acreditar 

que seria difícil os soldados escutarem a voz do Papa por intermédio do rádio, tendo em 

vista que eles estavam enfiados dentro de trincheiras e buracos asquerosos por causa das 

baixas condições de higiene, além de dividir espaços com corpos em decomposição, 

piolhos e ratos. Provavelmente, nesse local os soldados só escutavam o barulho de tiros e 

granadas; apesar disso, o futebol foi instrumento de paz e confraternização naquele campo 

de batalha2. 

Relatos e reportagens produzidas por intermédio de cartas que os soldados 

enviavam para seus familiares, e estes compartilhavam os conteúdos com os veículos de 

comunicação da época, descreveram e apontaram que a iniciativa, que ficou marcada na 

história como a Trégua de 1914, foi estimulada por um grupo de soldados saxões que 

compunham o exército germânico. Os relatos descreveram que os alemães, em suas 

trincheiras, aproveitaram a pausa das bombas e tiros para cantar músicas natalinas e 

acender velas; a emoção e o sentimento daquele ato ultrapassaram as fronteiras 

geopolíticas, tornando aquele local frio e de guerra o cenário ideal de uma 

                                                      
1 BENTO XV, Papa durante a Primeira Guerra Mundial, e a busca pela paz. Revista IHU, Rio Grande do 

Sul, 22/07/2014. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/533461-bento-

xv-papa-durante-a-primeira-guerra-mundial-e-a-busca-pela-paz>. Acesso em: 01/03/2019. 
2 STEIN, Leandro. O Natal de 1914 deixou evidente a força do futebol para transformar o mundo. Trivela, 

25/12/2016. Disponível em: <https://trivela.com.br/o-natal-de-1914-deixou-evidente-a-forca-do-futebol-

para-transformar-o-mundo>. Acesso em: 01/03/2019. 

http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/533461-bento-xv-papa-durante-a-primeira-guerra-mundial-e-a-busca-pela-paz
http://www.ihu.unisinos.br/170-noticias/noticias-2014/533461-bento-xv-papa-durante-a-primeira-guerra-mundial-e-a-busca-pela-paz
https://trivela.com.br/o-natal-de-1914-deixou-evidente-a-forca-do-futebol-para-transformar-o-mundo
https://trivela.com.br/o-natal-de-1914-deixou-evidente-a-forca-do-futebol-para-transformar-o-mundo
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confraternização entre os dois exércitos, que trocavam tiros dias antes. Em reportagem 

consultada3, encontramos trecho do livro escrito pelo historiador estadunidense Stanley 

Weintraub (2001) no qual apresenta o relato feito pelo 133º Regimento Saxão. Publicado 

primeiramente pelo jornal inglês The Times em janeiro de 1915, o relato descreveu 

detalhes da partida de futebol realizada com uma bola improvisada (por um escocês), 

como o ápice daquela noite de confraternização: “Isto se transformou num jogo de 

futebol, com os gols feitos por chapéus. O terreno congelado não foi problema. Então, 

organizamos cada lado em times diferentes e nos alinhamos em filas, com a bola no 

centro. O resultado: vitória por 3 a 2 dos saxões”. As informações estão contidas no livro 

“Noite Silenciosa: A História da Trégua de Natal em 1914” (tradução livre4).  

O resultado final daquela partida é irrelevante diante da carnificina gerada 

durante a guerra que matou 10 milhões de pessoas em menos de 4 anos. Mas este breve 

relato serve para que possamos começar a discutir a dimensão do poder sociocultural e 

político que envolve o fenômeno do futebol, a ponto de interromper uma guerra5. Com 

base nisso, também podemos nos reportar aos anos 1960, quando a equipe do Santos, 

liderada por Edson Arantes do Nascimento – mais conhecido como Pelé –, em 1969 

realizou uma excursão pela África. Ao chegar ao Congo e à Nigéria, o time alvinegro se 

deparou com duas guerras civis; e em um primeiro momento as partidas foram 

canceladas. Porém, houve um acordo de paz costurado entre o governo e os rebeldes de 

cada país para que fosse possível a passagem do “Rei do Futebol” pelo continente 

africano. 

Os fatos históricos narrados servem para dimensionar a relação intrínseca do 

futebol enquanto processo sociocultural e político na relação dos Estados-Nação. Além 

disso, percebemos a importante participação dos meios de comunicação para que as 

imaginárias fronteiras geográficas fossem diminuindo com o passar dos tempos. Por 

conseguinte, para pontapé inicial da nossa abordagem de aproximação entre o desporto 

(futebol) e a comunicação (transmissões esportivas), abrimos aspas para o escritor e 

jornalista uruguaio, Eduardo Galeano, admirador do futebol. Em seu livro intitulado: 

                                                      
3 SCHMIDT, Felipe. Futebol e 1ª Guerra: batalhão próprio, trégua e um protótipo da Champions. 

Globoesporte.com, Rio de Janeiro, 24/07/2014. Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2014/07/futebol-e-1-guerra-

batalhao-proprio-tregua-e-um-prototipo-da-champions.html>. Acesso em: 01/03/2019. 
4 Cf. WEINTRAUB, Stanley. "Silent Night: The Remarkable Christmas Truce of 1914". UK: Simon & 

Schuster, 2001. 
5 IMPEDIMENTO. 5 momentos em que o futebol parou a guerra. RedBull.com, 16/06/2016. Disponível 

em: <https://www.redbull.com/br-pt/5-momentos-em-que-o-futebol-parou-a-guerra>. Acesso em: 

01/03/2019. 

http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2014/07/futebol-e-1-guerra-batalhao-proprio-tregua-e-um-prototipo-da-champions.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2014/07/futebol-e-1-guerra-batalhao-proprio-tregua-e-um-prototipo-da-champions.html
https://www.redbull.com/br-pt/5-momentos-em-que-o-futebol-parou-a-guerra
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“Futebol ao Sol e a Sombra”6, ele afirma: “hoje em dia, o estádio é um gigantesco estúdio 

de televisão. Joga-se para televisão, que oferece a partida em casa. E a televisão manda” 

(GALEANO, 2004, p.165). Partindo da assertiva do autor, encontramos elo específico 

que relaciona os fenômenos futebol e televisão. A consolidação do futebol como um 

esporte de multidões foi bem documentada em uma indústria global altamente valiosa 

(BOYLE e HAYNES 2000; 2009) e, com isso, o registro do seu desenvolvimento 

enquanto esporte profissional. O futebol na contemporaneidade do mundo globalizado, a 

partir da estruturação do sistema capitalista, transformou-se em mais um importante 

commodity comercializado na estrutura-superestrutura das indústrias culturais 

(BRITTOS, 2001). 

Baseado nas considerações iniciais apresentadas, o objetivo desta pesquisa é 

fomentar uma análise do panorama histórico de forma a considerar o esporte, em 

específico o futebol, um instrumento de construção, compreensão, observação e 

entendimento do processo sociocultural brasileiro (FREYRE, 1933, 1938; DAMATTA, 

1982; GUEDES, 1998; HELAL, 1997). Porém, mercantilizado enquanto um programa 

midiatizado durante os últimos séculos. Observamos assim, os mass medias7 junto ao 

futebol na construção e consolidação de uma identidade nacional, além do papel 

desempenhado desde a integração regional do país à formação de um monopólio de 

exclusividade nas transmissões esportivas. Por isso buscamos apresentar o contexto 

sociocultural da introdução do futebol no Brasil, e aspectos históricos que possam 

demonstrar a “complexa teia” de relações e disputas pelo poder entre: os agentes do 

campo esportivo e os mass medias na indústria cultural fomentada por um sistema de 

economia capitalista e globalizada (GASTALDO, 2011). Nesse cenário contemporâneo, 

descortinamos possibilidades que são tangentes ao processo de democratização da 

informação enraizados na consolidação do Direito à Comunicação8, enquanto Direito 

                                                      
6 Cf. GALEANO, Eduardo. Futebol ao Sol e à Sombra. Porto Alegre, L&PM, 2004. 
7 Nessa pesquisa utilizamos sua dimensão terminológica e semiótica: formada pela palavra latina media 

(meios), plural de medium (meio), e pela palavra inglesa mass (massa). Traduzindo literalmente, os mass 

media são os meios de comunicação de massa (televisão, rádio, imprensa, etc.). Porém, dentro da dimensão 

da Indústria Cultural, sua significação ganha acréscimos de contextos sociopolíticos, socioeconômicos e 

socioculturais. 
8 A Declaração Universal dos Direito do Homem (1948), em seu art. 19, destaca que “[…] todo indivíduo 

tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 

opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente 

de fronteiras” (Assembleia Geral das Nações Unidas, 1948, Art. 19). No âmbito das Américas, a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, declara que “toda 

pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, 

receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente 

ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha” (Organização dos 
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Humano; como o caso de estatização das transmissões esportivas na Argentina durante a 

vigência da Ley de Medios (2009). 

Nosso intuito é contribuir com o campo de pesquisa relacionado às Ciências 

Sociais e Humanas junto ao Desporto, com uma análise crítica à Economia Política na 

consolidação do futebol midiatizado (BRITTOS; SANTOS, 2012) dentro da indústria 

cultural que reconfigura o fenômeno sociocultural no contexto da produção de bens 

simbólicos enquanto mercadorias. À vista disso, é importante destacar que as relações 

entre o desporto e a mídia são objetos de pesquisas científicas e acadêmicas que vêm se 

desenvolvendo ao longo de aproximadamente 30 décadas na América Latina 

(ALABARCES, 2014; HELAL, 2011). O Brasil é visto, dentre os países da América 

Latina, como um dos expoentes na produção científica envolvendo o Desporto e as 

Ciências Sociais e Humanas. Um dos principais autores que deram o pontapé inicial para 

consolidação desse campo é o antropólogo Roberto DaMatta, que considera o futebol um 

fenômeno primordial na compreensão da sociedade e suas relações significantes. Sobre 

seus estudos e o Brasil, comenta o autor: 

Acho que quanto mais estudo o futebol praticado no Brasil, mais terei 

possibilidades de entender a sociedade brasileira, que também se manifesta 

pelo esporte [...] O futebol praticado, vivido e teorizado no Brasil seria um 

modo específico — entre outros — pelo qual a nossa sociedade fala, apresenta-

se, revela-se, exibe-se, deixando-se descobrir (DAMATTA, 1982, p. 55) 

 

Posto a importância do desporto (e no caso da nossa pesquisa, o futebol em 

específico) enquanto fenômeno cultural nas sociedades, lançaremos um breve olhar sobre 

a consolidação desse campo científico. Não temos a intenção nem capacidade de totalizar 

uma mensuração completa do campo, visto que poderíamos cometer algum deslize 

científico. O que tentamos é simplificar e mencionar autores e obras que foram cruciais 

em certo momento para uma estruturação e consolidação deste campo acadêmico. As 

investigações envolvendo esses fenômenos, vale ressaltar, foram em um determinado 

momento estimados como estudos e pesquisas ditos “periféricos” ou considerados 

“clandestinos” pelo meio acadêmico. Diante disso, usaremos neste momento, para ilustrar 

o avanço desse campo científico, o mapeamento realizado por Helal (2011) e Alabarces 

(2014) que descreveram a trajetória e desenvoltura das pesquisas no campo acadêmico. 

O pesquisador argentino Pablo Alabarces, em artigo produzido sobre a construção dos 

primeiros passos dessa ciência, apontou: 

A clandestinidade é uma metáfora política bastante descritiva: naqueles anos 

                                                      
Estados Americanos, 1969, Art. 13). Cf. INTERVOZES. Direito à Comunicação. Disponível em: 

<http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?page_id=28545>. Acesso em: 01/03/2019.  

http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?page_id=28545
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nós a usamos para descrever um campo que era nascente e necessariamente 

periférico, mas que, marcado por uma certa ilegitimidade de um objeto 

supostamente banal, preferia a clandestinidade e a margem. Até então, 

pesquisar temas esportivos em espaços institucionais latino-americanos - 

universidades e centros de pesquisa, não em lares ou bares - enfrentava dois 

problemas complementares: produzir sem bibliografias prévias - o recurso de 

procurar idéias nas quais problemas semelhantes tenham passado - e enfrentar 

o descrédito e a ilegitimidade dos objetos esportivos nas ciências sociais latino-

americanas (ALABARCES, 2014, p. 12) 

 

 Porém, logo em seguida, no mesmo artigo, Alabarces menciona que seria 

perigoso continuar interpretando o campo com olhos periféricos, já que na última década 

a expressiva quantidade de pesquisas, a solidez dos objetos e temas, apoiados por 

categorias e ferramentas contemporâneas dos estudos sociológicos, antropológicos, da 

história e dos estudos culturais consolidaram o espaço fértil para pesquisas relacionando 

desporto e sociedade (ALABARCES, 2014).  

O sociólogo brasileiro Ronaldo Helal também menciona em seu artigo a 

efervescência do campo de pesquisa, em explícito o tripé: futebol – mídia – nação, ao 

fazer um levantamento do crescimento da produção cientifica do campo no Brasil. 

Ronaldo Helal e Pablo Alabarces mencionam que uma das primeiras referências para 

campo de estudo foi o livro Universo do Futebol: esporte e sociedade brasileira9 

publicado por Roberto DaMatta em 1982, e que se tornou umas das primeiras fontes 

bibliográficas. 

Alabarces, por sua vez, menciona como referência na consolidação desse campo 

o antropólogo argentino Eduardo Archetti, que assim como DaMatta se dedicou a 

compreender a relação entre desporto e identidade. Porém, enquanto DaMatta trabalhava 

numa perspectiva de “rituais”, Archetti também observou o fenômeno da violência no 

futebol, como explica Alabarces: 

A explosão dos estudos esportivos na América Latina começou na primeira 

década do século XXI, embora a invenção do campo deva ser datada em 1982, 

quando foi publicada a compilação do antropólogo brasileiro Roberto DaMatta 

(1982), O Universo do Futebol. Nos primeiros dez anos a produção limitou-se 

às obras produzidas pelo próprio Da Matta e pelo antropólogo argentino 

Eduardo Archetti, que se dedicaram especialmente à discussão da relação entre 

esporte e identidade e, no caso do segundo, à fenômenos de violência no 

futebol (apenas Archetti, Da Matta nunca trabalhou o problema) 

(ALABARCES, 2014, p. 11 – tradução livre)10. 
                                                      
9 Cf. DAMATTA, Roberto. (Org.). Universo do futebol: esporte e sociedade brasileira. Rio de Janeiro, 

Pinakoteke, 1982. 
10 NT: La explosión de los estudios sobre deportes en América Latina comenzó a partir de la primera 

década del siglo XXI, aunque la invención del campo debe fecharse en 1982, cuando se editó la compilación 

del antropólogo brasileño Roberto Da Matta (1982), O universo do futebol. En los primeros diez años la 

producción se limitó a los trabajos producidos por el propio Da Matta y por el antropólogo argentino 

Eduardo Archetti, quienes se dedicaron especialmente a la discusión de la relación entre deporte e 

identidad y, en el caso del segundo, a los fenómenos de violencia en el fútbol (únicamente Archetti; Da 
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Ao analisar as contribuições da obra de Roberto DaMatta, notamos nesse 

momento fortes mudanças nas perspectivas dos estudos. Helal (2011) explica que antes 

do livro de DaMatta as pesquisas eram escassas e existia no campo uma “tendência” a se 

utilizar uma perspectiva “apocalíptica”. Segundo ele, eram massificadas as ideias e os 

termos “de Eco (1979)11, influenciada pelo marxismo, que considerava o futebol uma 

variante do ópio dos povos, uma poderosa força de alienação dos dominados” (HELAL, 

2011, p. 2). Segundo Ronaldo Helal, isso era baseado nas ideias althusserianas, cuja base 

era o livro Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado publicado por Louis Althusser 

em 197012. Helal explica que o esquema de Althusser era uma fundamentação bastante 

utilizada no Brasil, em especial pelas escolas de comunicação. Em resumo, o estudo é de 

compreensão do funcionamento do poder e as relações com os aparelhos geradores de 

ideologia. Uma observação do poder nos regimes totalitários e a necessidade da 

emancipação do operariado com a fecundação da “consciência de classes”, formulada 

com apontamentos para teoria marxista, a qual colocava o operário como protagonista 

central da história em um processo de revolução diante do sistema capitalista13 e da 

burguesia que se consolidava nas sociedades. 

Segundo as ideias althusserianas, a escola seria a vilã nesse processo enquanto 

um aparelho ideológico (ALTHUSSER, 1980). Helal exemplifica isso ao citar os estudos 

realizados por Roberto Ramos (1984) intitulado Futebol: ideologia do poder14 que usa o 

esquema althusseriano e o relaciona com o futebol: 

No caso brasileiro e latino-americano, os meios de comunicação foram 

apontados como o principal aparelho ideológico. Já para Ramos, o futebol seria 

um dos aparelhos ideológicos do Estado que contribuiriam para a perpetuação 

do regime, desestabilizando as “contradições do capitalismo”, impedindo a 

consciência crítica e docilizando as massas. Assim, junto com os meios de 

comunicação de massa, o futebol seria um desses aparelhos ideológicos mais 

eficazes do poder (HELAL, 2011, p. 14) 

 

Dentre as primeiras referências para o campo, ainda podemos destacar o trabalho 

realizado por Muniz Sodré, em seu livro O Monopólio da Fala15, publicado em 1977, e 

considerado um dos clássicos na fundamentação de uma Teoria da Comunicação no 

                                                      
Matta nunca trabajó la problemática) 
11 Cf. ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo, Perspectiva, 1979. Obra do italiano, Umberto 

Eco, na qual reúne uma série de artigos a respeito da questão da cultura de massas na era tecnológica. 
12 Cf. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. Lisboa, Presença Martins Fontes, 

1980. 
13 Cf. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto do Partido Comunista. Petrópolis, Vozes, 1999. Para 

análise detalhada dos principais pontos do marxismo. Para uma ampla visão da Economia Crítica ao sistema 

capitalista: MARX, Karl. O Capital: Crítica da economia política. São Paulo, Boitempo, 2013. 
14 Cf. RAMOS, Roberto. Futebol: ideologia do poder. Petrópolis, Vozes, 1984. 
15 Cf. SODRÉ, Muniz. O monopólio da fala. Petrópolis, Vozes, 1977. 
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Brasil; e talvez umas das primeiras obras de análise acadêmica sobre o futebol, enraizadas 

claramente, dentro de uma Teoria de Comunicação (HELAL, 2011). O livro produzido 

por Sodré tem o último capítulo dedicado à relação futebol e mídia, grafado pelo título: 

Futebol, Teatro ou Televisão? Esse artigo relaciona questões envolvendo a relação 

torcedor, televisão e “aparelho esportivo” (SODRÉ, 1977).  

Para Ronaldo Helal, a ideia do título e a menção “aparelho” já era uma clara 

alusão ao esquema althusseriano (HELAL, 2011), e por isso o trabalho de Sodré poderia 

ser configurado nos termos apocalípticos. Entretanto, Helal credita à produção alguns 

lampejos de “otimismo”, como o trecho relacionando o torcedor como parte do 

espetáculo, em uma ideia de “show” (SODRÉ, 1977). Além disso, Helal transcreve o 

seguinte trecho “um grande erro supor que a complexidade do futebol brasileiro possa 

cingir-se à conceituação de um ‘aparelho esportivo’, algo capaz de reproduzir o tempo 

todo, de modo reflexivo, a ideologia ou o sistema de relações do poder dominante” 

(SODRÉ apud Helal, 2011. p. 17), afirmando assim, que a obra de Muniz Sodré já 

amplificava as perspectivas do campo de estudo, para além dos apocalípticos. 

Essa ampliação fica nitidamente introduzida, com os trabalhos de Roberto 

DaMatta em Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro16 

publicado em 1978 e em Universo do Futebol: Esporte e Sociedade Brasileira. Os livros 

de DaMatta trazem uma visão do futebol enquanto “drama social” na vida dos brasileiros, 

compreendidos como processo de “ritualização” eminente de significado. O livro “O 

Universo do Futebol” reúne artigos de outros pesquisadores como Luiz Felipe Baêta 

Neves Flores17, Simoni Lahud Guedes18 e Arno Vogel19. Quem abre a coletânea é o 

próprio Roberto DaMatta com o artigo Esporte na Sociedade: um Ensaio Sobre o Futebol 

Brasileiro, legitimando a observação do futebol como instrumento para compreender a 

formação da sociedade e da identidade brasileira. Podemos notar tal aspecto na seguinte 

passagem do autor: “É parte do meu entendimento que quando eu ganho uma certa 

compreensão sociológica do futebol praticado no Brasil, aumento simultaneamente 

minhas possibilidades de melhor interpretar a sociedade brasileira” (DAMATTA, 1982, 

                                                      
16 Cf. DAMATTA, Roberto. Carnaval, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio 

de Janeiro, Rocco, 1978. 
17 Cf. FLORES, Luis. Na Zona do Agrião: algumas mensagens ideológicas do futebol. In DAMATTA, 

Roberto (org). Universo do Futebol: esporte e sociedade brasileira. Rio de Janeiro, Pinakotheke, 1982. 
18 Cf. GUEDES, Simoni. Subúrbio: celeiro de craques. In DAMATTA, Roberto (org). Universo do Futebol: 

esporte e sociedade brasileira. Rio de Janeiro, Pinakotheke, 1982. 
19 Cf. VOGEL, Arno. O Momento Feliz: reflexões sobre o futebol e o ethos nacional. In DAMATTA, 

Roberto (org). Universo do Futebol: esporte e sociedade brasileira. Rio de Janeiro, Pinakotheke, 1982. 
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p. 21). O autor nitidamente critica a ideia do “futebol como ópio do povo”, e insere seu 

olhar numa análise sobre as dramatizações do futebol no Brasil. Roberto defende a 

hipótese do futebol como: 

Drama da vida social, como um modo privilegiado de situar um conjunto de 

problemas significativos da sociedade brasileira [...] o futebol seria popular no 

Brasil porque ele permite expressar uma série de problemas nacionais, 

alternando percepção e elaboração intelectual com emoções e sentimentos 

concretamente sentidos e vividos (DAMATTA, 1982, p. 40). 

 

Em suma, as teses defendidas nos artigos do livro Universo do Futebol: Esporte 

e Sociedade Brasileira são âncoras para o início científico dos estudos sobre o futebol no 

Brasil. Como bem argumentado por Helal (2011), as contribuições, prosperaram e 

estruturaram os estudos do futebol enquanto “drama social”, estabelecendo um contraste 

com os estudos de perspectivas “apocalíptica” e utilizando-se, em seu lugar, de uma 

perspectiva ritualística. As inspirações para as ideias de “drama social” e “ritualização” 

segundo palavras do próprio DaMatta (1982, p. 55) seguem a noção de: 

[...] drama social, que se inspira na obra de Max Gluckman (1958) e Victor 

Turner (1957, 1974), é o conceito fundamental que permite articular o 

observado no dia-a-dia (os jogos de futebol e a infraestrutura do esporte) com 

valores sociais mais básicos. Isto porque o drama, conforme tem indicado 

Turner, é uma ocasião onde as normas sociais entram em crise e são pensadas 

de forma reflexiva [...] os dramas servem como indicadores de normas, 

relações e instituições nas suas operações concretas e em processos sociais. 

Um dos pressupostos básicos da idéia de drama social é que uma sociedade 

sempre se reproduz a si mesma em quaisquer domínios sociais que institui em 

seu meio. Assim, as dramatizações da esfera econômica se traduzem no plano 

político, religioso e até mesmo na culinária, conforme a demonstração de 

Claude Lévi-Strauss. 

 

Quando pensamos no fim do mito “ópio do povo” instigado pela obra organizada 

de Roberto da DaMatta, podemos retomar o trabalho de Pablo Alabarces (2014), quando 

ele comenta sobre Eduardo Archetti e suas contribuições para também desmistificar o 

mito de alienação, e aprofundar o campo de estudo na interpretação da prática esportiva 

como significado dos nativos. Archetti sustentou que uma identidade nacional está 

vinculada a práticas sociais heterogêneas que se produzem em tempo e espaços 

descontínuos, exemplo disso seriam as ideologias dos partidos políticos, os conflitos de 

guerra, o esporte, a dança. Essas práticas seriam um espaço significativo para discussões 

relevantes para a interpretação de uma nacionalidade. Eduardo Archetti definiu como 

“zonas livres” os espaços estruturados dentro de uma camada da sociedade, no qual essas 

práticas produzem significados para cultura, a exemplo o autor menciona o tango e o 

futebol, como práticas que podem ser compreendidos dentro de uma zona de “liberdade 

e criatividade”, espaços que revelam peculiaridades e diferenças de identidades e se 
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opõem a uma ideologia “oficial”, pois podem ser constantemente recriadas com 

especificidades do “povo” que ocupa esse espaço na estrutura social. 

O tango e o futebol como arenas de identidades “masculinas nacionais” 

revelam a complexidade desses tipos de zonas “livres” em relação à 

“alteridade”. As tendências de ordenação da sociedade estão relacionadas a 

arenas públicas como escola, serviço militar, trabalho, cerimônias públicas e 

rituais de nacionalidade. Zonas “livres” [...] permitem a articulação de 

linguagens e práticas que podem desafiar um domínio público oficial e 

puritano. Zonas “livres” também são espaços para misturar, para o 

aparecimento de híbridos, para a sexualidade e para a exaltação de 

performances corporais. Nas sociedades modernas, o esporte, os jogos e a 

dança são loci privilegiados para a análise da “liberdade” e da criatividade 

cultural. O tango e o futebol podem, portanto, ser conceituados como uma 

ameaça às ideologias oficiais. (ARCHETTI, 1999 apud ALABARCES 2015, 

p.16 – tradução livre)20 

 

As “zonas livre” são possíveis espaços simbólicos que possibilitam compreender 

significados de especificidade nacional. Dialogando com essas questões a antropóloga 

Simoni Guedes21 durante anos sustenta “ser o futebol um significante privilegiado, um 

veículo cuja exigência de significação é tamanha que só não admite a ausência de 

significado (Lévi-Strauss, 1968) ”. Para a autora, o processo semântico gerado pelo jogo 

constrói um campo de discussões no qual se confrontam diversas posições. Guedes (2004, 

p. 7-6) comenta que 

A expansão moderna do futebol é, também, um excelente exemplo de como a 

difusão de práticas e idéias especificas coloca em operação uma complexa 

dialética entre homogeneização e diversificação, alteridade e identidade [...] 

poderíamos também dizer, acerca do futebol, que é por ser tão difundido e 

valorizado mundialmente que se apresenta como um veículo tão significante 

para recriar a totalidade, e ao mesmo tempo, a diversidade nacional. 

 

Essa observação em torno das similaridades e diferenças que são geradas nas 

chamadas “zonas livres”, como no caso do esporte ou da dança, como apontado por 

Archetti, somada as ideias de Roberto DaMatta analisando o futebol enquanto “drama 

social” e suas relações de formação da identidade brasileira enquanto instituição 

secundária, incitou o campo científico a teoria sobre “ritualização” dentro das sociedades 

modernas, como tendências de multiplicar a recriação de uma totalidade social, diante de 

fenômenos esportivos. Diante disso, Guedes (2002, p. 3) afirma: 

                                                      
20 The tango and football as arenas for “national male” identities reveal the complexity of these kinds of 

“free” zones in relation to “otherness”. The ordering tendencies of society are related to public arenas 

like school, military service, work, public ceremonies and rituals of nationhood. “Free” zones […] permit 

the articulation of languages and practices that can challenge an official and puritanical public domain. 

“Free” zones are also spaces for mixing, for the appearance of hybrids, for sexuality and for the exaltation 

of bodily performances. In modern societies sport, games and dance are privileged loci for the analysis of 

“freedom” and cultural creativity. The tango and football can thus be conceptualized as a threat to official 

ideologies. 
21 Cf. GUEDES, 1977; 1998. 
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Neste processo, as mais diversas competições esportivas vêm se constituindo, 

em todo o mundo, em verdadeiros ritos nacionais, operando-se no espaço e 

tempo esportivos, recriações simbólicas das fronteiras e das diversidades 

nacionais colocadas em confronto. Como argumenta DaMatta (1979, p. 26-

27), é exatamente por serem extremamente fragmentadas que as sociedades 

modernas tendem a multiplicar os rituais nacionais – dentre eles, os rituais 

esportivos -, como formas de reforço e recriação da totalidade social, função 

desnecessária,  por exemplo, nas sociedades tribais, já totalizadas [...] Talvez 

pela mesma razão – seu lugar como ritos que recriam a diversidade e a 

especificidade - , os esportes, os jogos e a dança se constituiriam, na 

interpretação de Archetti (1999), em “zonas livres” nas sociedades modernas, 

espaços para a “liberdade e criatividade cultural”. Sob tal perspectiva, uma das 

formas mais importantes de realização da dialética unificação/diversidade, 

seria a acentuação específica dos diversos domínios sociais de modo que 

alguns domínios, em especial os menos “essenciais”, embora igualmente 

penetrados pela internacionalização de mercados, reteriam como propriedade 

básica a contínua reinvenção da diversidade, eventualmente nacional. 

 

Esse ponto de observação dos fenômenos esportivos como um catalizador das 

especificidades de interpretação cultural, marcaram os novos tempos dos estudos das 

Ciências Sociais em reflexão ao desporto (futebol). Segundo Pablo Alabarces, os estudos 

produzidos por DaMatta (1978; 1982), Archetti (1984; 1994), somados as importantes 

contribuições de Simoni Lahud Guedes (1977; 1998) – que apresentou a primeira tese de 

pós-graduação sobre futebol na América Latina – e as pesquisas de Ronaldo Helal (1990; 

1997), foram trabalhos fundamentais para consolidar o campo acadêmico na América 

Latina – em especial no Brasil – e com isso estimularam novas pesquisas e grupos 

científicos (ALABARCES, 2015). 

Em meio a todos os aportes científicos citados, ainda podemos destacar uma 

importante contribuição para o campo: os ensaios e textos produzidos por Gilberto Freyre, 

talvez um dos primeiros a escrever sobre o futebol em uma perspectiva sociológica. Pese-

se também o livro publicado no Brasil, do jornalista Mário Filho, O Negro no Foot-ball 

Brasileiro publicado originalmente em 194722, no qual o jornalista defende a ideia em 

torno da aceitação dos negros no futebol, sendo parte fundamental para identificar a 

popularização do esporte e as nossas características futebolísticas, que cravaram a 

identidade nacional do “futebol brasileiro”, ou como foi chamado, o “futebol-arte”. De 

nítidas inspirações freyreanas, o livro de Mário Filho levanta o debate da “democracia 

racial”, preconizada por Gilberto Freyre em seu livro publicado em 1933, Casa-Grande 

& Senzala23, e em artigos de jornal como o: Foot-ball mulato em 193824. Essas 

contribuições e questões descritas por Mario Filho e Freyre serão melhores observadas 

                                                      
22 FILHO, Mario. O negro no foot-ball brasileiro. Rio de Janeiro, Irmão Pongetti Editores, 1947. 
23 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala. Rio de Janeiro, Maia & Schmidt, 1933. 
24 FREYRE, Gilberto. Foot-ball mulato. Diário de Pernambuco, Recife, 17/06/1938. 
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em nosso primeiro capítulo, quando argumentamos sobre o papel do “futebol-mulato” e 

“futebol-arte” na consolidação da identidade nacional do país. 

Posto isso, o objetivo neste ponto foi introduzir a importância que nos últimos 

anos os fenômenos esportivos, em especial o futebol, ganharam em sinergia com os 

estudos dos mass medias. Nossa pesquisa retoma por meio de uma base histórica a 

importância na investigação do futebol brasileiro como elemento formador de uma 

identidade nacional, e que em determinados momentos o fenômeno foi conduzido por 

interesses dos agentes do campo esportivo, político e os mass medias em atuação dentro 

do processo das Indústrias Culturais (BRITTOS, 2011). Para longe dos estudos 

apocalípticos, entretanto, relativizando o futebol enquanto ritual fundamental em nossa 

sociedade, queremos dialogar com uma perspectiva crítica em torno do domínio 

econômico e social imposto pelos mass medias no controle do programa: futebol 

midiatizado. 

O sistema capitalista tem capacidade de transformar fenômenos socioculturais – 

entre outros – em mercadorias, cuja importância é o seu valor de troca em detrimento do 

seu valor de uso, incluindo aqui os bens simbólicos. Os mass medias serão cruciais em 

colocar o esporte no centro da cultural global, em especial a televisão, isso por que nas 

últimas décadas houve uma transformação tecnológica da infocomunicação que é 

essencial para manutenção do sistema capitalista na reconfiguração dos bens simbólicos 

e culturais em mercadorias globalizadas. A mercantilização é um dos principais objetivos 

do capitalismo na acumulação de capital, e a transformação do valor de uso em valor de 

troca alcança o futebol em participação com a Indústria Cultural. Em virtude do atual 

cenário, os estudos dentro do marco teórico-metodológico da Economia Política da 

Comunicação estão ganhando ressonância importante nas pesquisas. Nesse sentido, e 

como já analisado por Anderson dos Santos em suas investigações, existem três pontos 

de entrada da Economia Política no Futebol: estruturação, espacialização e 

mercantilização. Segundo Santos (2014, p. 573) são pontos que “possibilitaram ver o 

funcionamento da sociedade através de uma estrutura social específica, de forma a 

apresentar como o futebol pode ser estudado de uma maneira crítica, mas para além de 

determinismos ideológicos”. Essa crítica ao monopólio da cultura exercido pela Indústria 

Cultural também pode ser analisada pelas observações de Valério Brittos, que aponta o 

conceito de Indústria Cultural como algo concatenado à cadeia de empresas que 

produzem cultura. Já sua apresentação no plural (Indústrias Culturais) significa o modo 

“hegemônico dos vários setores midiáticos produtores e fornecedores de bens simbólicos, 
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considerando suas lógicas produtivas e valores de uso” (BRITTOS, 2011). Essas 

abordagens que relacionam a mercantilização do esporte em sinergia com apropriação 

dos seus valores culturais, apresentam-nos em determinado momento a televisão 

enquanto elemento primordial da Indústria Cultural (BOLAÑO, 2000). 

Posto isso, voltamos ao diálogo com Eduardo Galeano para identificar uma das 

principais relações que se perpetuou entre o futebol moderno e a televisão, em tempos 

regidos pela globalização: os direitos de transmissão esportiva devem ser considerados 

como uma das estruturas de poder e manutenção de privilégios dos mass media. A 

exemplo disso, o escritor uruguaio descreve o caso ocorrido na Copa do Mundo FIFA no 

México, quando os atletas Valdano e Maradona, com apoio de outros jogadores, 

protestaram em relação ao horário dos jogos. As partidas do Mundial de 1986 ocorriam 

ao meio-dia no horário mexicano, começo do anoitecer na Europa, pois era “o horário 

que convinha à televisão europeia” (GALEANO, 2004, p. 165).  O autor logo em seguida 

indaga “Quem dirigiu o Mundial de 86? A Federação Mexicana de Futebol? ” 

(GALEANO, 2004, p. 165), para em seguida ironizar: “Não, por favor, chega de 

intermediários: quem dirigiu foi Guilhermo Cañedo, vice-presidente da Televisa” 

(GALEANO, 2004, p. 166). O autor comenta também: 

Foi o Mundial da Televisa, o monopólio privado que é dono do tempo livre 

dos mexicanos e também dono do futebol do México.  E nada era mais 

importante que o dinheiro que a Televisa podia receber, juntos com a FIFA, 

pelas transmissões aos mercados europeus (GALEANO, 2004, p. 166). 

 

A utilização da expressão “donos” por Galeano, se referindo à televisão 

enquanto controladora do “tempo livre” e do “futebol” dos mexicanos, enfatiza a sinergia 

que existe entre o futebol moderno e os mass medias naquilo que se materializa enquanto 

capital no mercado global: as transmissões esportivas. 

Os aspectos relacionados às disputas pelos direitos de transmissões do futebol 

são compreendidos como um campo de disputas hegemônicas entre atores e classes 

sociopolítica, além dos agentes paraestatais do campo esportivo. Assim, buscamos ao 

longo da dissertação apresentar a “complexa teia” de disputas aferidas por esses atores. 

Em um primeiro momento, apresentamos no capítulo inicial de nossa investigação o 

caminho histórico de consolidação do futebol enquanto prática esportiva no Brasil, desde 

o amadorismo até o profissionalismo, apontando nessa trajetória aspectos socioculturais 

e políticos que popularizaram o futebol na sociedade, como, por exemplo, as relações 

impostas do futebol junto a mídia e utilizada pelo Governo – inicialmente por Getúlio 

Vargas – enquanto propaganda de um projeto político. Apresentamos no primeiro 
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capítulo fatos históricos que permearam o processo de estruturação e espacialização do 

futebol no Brasil. 

Durante o segundo capítulo, investigamos a consolidação dos mass medias no 

cenário brasileiro em conformidades com o futebol. Assim, destacamos na investigação 

a constituição do sistema brasileiro de comunicação, bem como o início das transmissões 

esportivas no rádio até sua chegada à televisão. Ao final do capítulo, descrevemos o 

cenário historiográfico da cobertura e transmissão das Copas do Mundo de 1938 até 2018, 

notamos como a disputa pelo poder de exclusividade das transmissões esportivas foi se 

consolidando até um formato de monopólio constituído pelo Grupo Globo. Em um 

cenário latino-americano, a empresa carioca e suas emissoras tornaram-se referências nas 

transmissões do evento esportivo. 

O terceiro capítulo da nossa investigação apresenta a relação sociopolítica e 

cultural na disputa das emissoras pelos direitos de transmissão exclusivos do Campeonato 

Brasileiro. Assim, como no tocante ao surgimento do campeonato nacional, em especial, 

observamos o caso da Copa União de 1987 como o primeiro momento de exclusividade 

nas transmissões esportivas adquirido pelo Grupo Globo, que ao longo dos anos se 

consolidou até a chegada de inúmeras plataformas disponíveis para transmissão esportiva. 

Apontamos a disputa entre clubes e emissoras pelos direitos de transmissão do 

Campeonato Brasileiro de 2019 que gerou um hiato nas transmissões ao vivo das rodadas 

iniciais do torneio. Em seguida, tentamos identificar pontos da legislação brasileira no 

contexto do desporto e comunicação, observando o processo de regulamentação das 

transmissões esportivas. Para efetivar essa análise, recorremos ao Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei nº 4117/1962); Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988; Lei do Audiovisual (Lei nº 12.485/2011) e a Lei do Esporte, ou Lei Pelé (Lei nº 

9.615/1998). 

Esse processo nos leva a uma breve observação do caso ocorrido na Argentina 

após a promulgação da Ley de Medios de 2009: a estatização das transmissões esportivas 

no país. Jogamos luz no caso argentino em busca de entender as similaridades e diferenças 

dos monopólios midiáticos esportivos constituídos no Brasil e na Argentina. 

Sendo assim, montamos adiante uma historiografia do futebol “moderno” e sua 

consolidação enquanto identidade nacional brasileira, difundida pelos meios de 

comunicação de massa e utilizada em determinado momento como projeto nacional de 

Estado. 
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CAPÍTULO 01: FUTEBOL,  MÍDIA E GOVERNO: IDENTIDADE 

NACIONAL NA INDÚSTRIA CULTURAL 

 

Neste capítulo, inicialmente apresentamos um breve olhar em torno do surgimento do 

futebol em um contexto mundial, até sua modernização, se expandindo para outros países 

– em específico o Brasil. Observamos aspectos socioculturais que fundaram o fenômeno 

futebol no país enquanto um elemento de identidade nacional; posteriormente, analisamos 

sua difusão enquanto esporte de massa utilizando estruturas dos mass medias nos anseios 

do projeto de identidade nacional postulado pelo Governo Federal. 

 

 

1.1 LINHA DO TEMPO: DAS ORIGENS AO "FUTEBOL MODERNO" E SUA 

CHEGADA AO BRASIL. 

 

 

Eram doze homens sentados em volta de uma mesa para discutir o futuro de um 

dos maiores fenômenos socioculturais da humanidade na história. Há quem pense, num 

primeiro momento, na imagem de Jesus Cristo sentando com os seus apóstolos, na 

comunhão eternizada como Última Ceia. Se a História não conseguiu comprovar a 

existência de tal acontecimento, registrada na Bíblia por volta do ano de 33 d.C., a cena 

foi imortalizada no famoso quadro de Leonardo da Vinci, pintado em 1498.  

A alusão histórica mais pertinente ao tema e que queremos contar é o fato que 

aconteceu no dia 26 de outubro de 1863, no qual doze representantes de clubes ingleses 

se reuniram bem longe do Monte Sião – na Taberna Freemasons, em Londres. O encontro 

organizado por Ebenezer Cobb Morley deu origem à Football Association - FA25, 

considerada a mais antiga entidade organizadora do futebol, que eternizou as regras até 

hoje praticadas no “Futebol Moderno”. 

A Inglaterra pode ser considerada popularmente o berço do futebol moderno, por 

ter organizado as regras fundamentais dessa prática em 1863, que até os dias atuais não 

sofreram notáveis modificações. Porém, bem antes da modernização desse esporte, 

encontramos resquícios de “tipos de jogos” praticados no mundo que foram fundamentais 

para que pudéssemos ter o futebol moderno. Dos fatos históricos reconhecidos como 

oficiais, a atual entidade máxima do futebol a Fédération Internationale de Football 

Association - FIFA26, reconhece a China como uma das primeiras localidades no qual o 

                                                      
25 A Football Association é a entidade que controla o futebol na Inglaterra. Criada em 1863, é a mais antiga 

associação de futebol do mundo. Foi a FA quem formulou as regras oficiais do esporte, que pouco mudaram 

até os tempos atuais. Disponível em: <http://www.thefa.com>.  Acesso em: 01/03/2019.  
26 A sigla FIFA significa originalmente Fédération Internationale de Football Association (Federação 

Internacional de Futebol) é a entidade que supervisiona diversas federações, confederações e associações 

http://www.thefa.com/
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“tipo de jogo” ao estilo do futebol começou. Estamos falando do Tsu' Chu, uma prática 

militar do século I e II a.C. 

Esse antecessor da dinastia Han do futebol chamava-se Tsu 'Chu e consistia 

em chutar uma bola de couro cheia de penas e cabelos através de uma abertura, 

medindo apenas 30-40cm de largura, em uma pequena rede fixada em longos 

bastões de bambu. De acordo com uma variação deste exercício, o jogador não 

podia mirar em seu alvo sem impedimentos, mas tinha que usar seus pés, peito, 

costas e ombros enquanto tentava resistir aos ataques de seus oponentes. O uso 

das mãos não foi permitido. (FIFA27 - tradução livre). 

 

Esse fato histórico foi oficializado durante o Campeonato Asiático de Futebol de 

2004 em Pequim. O presidente da FIFA na época, Joseph Blatter, na cerimônia de 

abertura, proclamou seu discurso reconhecendo que na China, precisamente em Linzi, 

distrito da cidade de Zibo, atual província de Shandong, como local originário do jogo 

com bola, usando os pés. Em reportagem publicada pela Revista Macau28 aponta que a 

FIFA formulou uma investigação com 36 pesquisadores para que pudesse comprovar este 

fato. Além disso, a reportagem exemplifica como era a prática e as origens do Tsu' Chu 

naquela época. 

Além do Tsu' Chu, podemos citar algumas outras práticas antigas que são parte 

da família genealógica do futebol. No século VIII a.C. temos na Grécia o “episkyros”, 

um jogo que era composto por 12 pessoas de cada lado em um campo retangular e era 

permitido o uso das mãos para conduzir a bola. Existiu durante o império romano no 

século I d.C. o “Harpastum”, assim como o “Tsu' Chu”, era praticado no treinamento 

militar: o jogo também era em campo retangular e tinha o objetivo de chegar à linha de 

fundo adversária para marcar um ponto. No Japão, durante o século II d.C., existiu a 

prática do “Kemari”, um jogo no qual o objetivo era manter a bola – feita de couro de 

veado e geralmente preenchida com grãos de cevada – o máximo de tempo no ar, usando 

os pés ou qualquer parte do corpo: era proibido somente utilizar as mãos29. 

                                                      
relacionadas com o futebol ao redor do mundo. A Federação tem sua sede em Zurique, na Suíça. Disponível 

em: <https://www.fifa.com>. Acesso em: 01/03/2019. 
27 FIFA: History of Football - The Origins. Disponível em: <https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-

are/the-game/index.html>. Acesso em: 01/03/2019. 
28 MORAIS, José. Cuju, o primo direito mais antigo do futebol. Revista Macau, Macau (China), 

14/04/2015. Disponível em: <https://www.revistamacau.com/2015/04/14/cuju-o-primo-direito-mais-

antigo-do-futebol>. Acesso em: 01/03/2019. 
29 Uma prática muito semelhante ao esporte hoje chamado no Brasil de "altinho". Esse esporte é um jogo 

praticado por homens e mulheres, adultos e crianças com um único equipamento: uma bola de futebol. Sem 

vencedores ou pontuação, o objetivo do "altinho" é simplesmente manter a bola no ar, controlando-a com 

a cabeça, pés, coxas e peito, sem deixar cair. Cf. RIO DE JANEIRO (Estado). Lei nº 828, de 08 de maio de 

2018. Declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro, a modalidade 

esportiva denominada altinho. Disponível em: 

<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/52f

50ebadc421c5e8325828f006a02b1?OpenDocument&Start=1.1.1.1>. Acesso em: 01/03/2019. 

https://www.fifa.com/
https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html
https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html
https://www.revistamacau.com/2015/04/14/cuju-o-primo-direito-mais-antigo-do-futebol
https://www.revistamacau.com/2015/04/14/cuju-o-primo-direito-mais-antigo-do-futebol
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/52f50ebadc421c5e8325828f006a02b1?OpenDocument&Start=1.1.1.1
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/52f50ebadc421c5e8325828f006a02b1?OpenDocument&Start=1.1.1.1
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Outra teoria possível do início da prática do futebol é de origem sul-americana. 

Em recente documentário exibido no festival de Mar del Plata, cidade localizada na 

Argentina, levantou-se a hipótese de que o futebol teve resquícios de práticas modernas 

pelos indígenas Guaranis, na atual região do Paraguai. Com o nome “Los guaraníes 

inventaron el fútbol”30. O diretor Marcos Ybáñe documentou a tese defendida pelo 

sacerdote espanhol Bartomeu Meliá, que durante suas pesquisas assinalou a existência da 

prática esportiva desde as missões jesuítas na cidade de San Ignacio Guazú – a primeira 

das missões fundadas pelos jesuítas no Rio da Prata, dois séculos antes daquela noite em 

que doze homens se reuniram em Londres. Para além da consideração popular da 

Inglaterra, ou reconhecimento oficial da FIFA, até mesmo a relação histórica indígena, 

nosso objetivo não é afirmar a “paternidade ou maternidade” do futebol. O intuito 

principal é relativizar os fatos históricos descritos para compreender que “berço” do 

futebol é uma construção de identidade sociocultural de inúmeros povos-nações, que por 

meio dos seus agentes políticos e sociais conduziram seus processos específicos de 

sociabilidade e de modernização do esporte até à contemporaneidade. 

Alguns anos antes a criação da Football Association, existiram as tentativas de 

regulação da prática do futebol. Durante a coleta de dados da pesquisa, consultamos 

algumas reportagens sobre o período, dentre elas vale mencionar a realizada por Leandro 

Stelin31 e também o documentário do jornalista Kiko Menezes32. Encontramos detalhes e 

alguns fatos que marcaram o contexto da regulamentação do futebol na Inglaterra. Os 

autores mencionam em suas matérias a confusão que existia na Inglaterra com a prática 

do futebol, que já se popularizava nas escolas públicas do país sem que houvesse uma 

regra comum. Stelin em sua reportagem descreve que as tentativas de organização do 

futebol começam ainda em 1845:  

Nesta época, entretanto, o futebol era sujeito ao local onde era praticado. A 

primeira codificação das regras só aconteceria em 1845, na Escola de Rugby 

[...] em 1848, os alunos da Universidade de Cambridge resolveram a confusão 

que tomava conta de toda partida que iam jogar. Como seus praticantes vinham 

das mais diferentes escolas, cada um tinha sua maneira de conduzir a bola. As 

Regras de Cambridge foram formuladas a partir de um encontro entre 

                                                      
30 FILME mostra invenção do futebol pelos guaranis; diretor tenta convencer Fifa. Site ESPN, São Paulo, 

13/01/2015. Disponível em: <http://www.espn.com.br/noticia/474729_filme-mostra-invencao-do-futebol-

pelos-guaranis-diretor-tenta-convencer-fifa>. Acesso em: 01/03/2019. 
31 STEIN, Leandro. A criação das regras e a expansão do futebol pelo mundo. Trivela, 23/10/2013. 

Disponível em: <https://trivela.com.br/150-anos-de-futebol-a-criacao-e-a-expansao-das-regras>. Acesso 

em: 03/03/2019. 
32 COMO NASCEU o futebol? EE conta e mostra 1º jogo filmado há 117 anos. Globoesporte.com, 

Inglaterra, 20/09/2015. Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-

espetacular/noticia/2015/09/como-nasceu-o-futebol-ee-conta-e-mostra-1-jogo-filmado-ha-117-

anos.html>. Acesso em: 03/03/2019. 

http://www.espn.com.br/noticia/474729_filme-mostra-invencao-do-futebol-pelos-guaranis-diretor-tenta-convencer-fifa
http://www.espn.com.br/noticia/474729_filme-mostra-invencao-do-futebol-pelos-guaranis-diretor-tenta-convencer-fifa
https://trivela.com.br/150-anos-de-futebol-a-criacao-e-a-expansao-das-regras
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/09/como-nasceu-o-futebol-ee-conta-e-mostra-1-jogo-filmado-ha-117-anos.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/09/como-nasceu-o-futebol-ee-conta-e-mostra-1-jogo-filmado-ha-117-anos.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/09/como-nasceu-o-futebol-ee-conta-e-mostra-1-jogo-filmado-ha-117-anos.html
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representantes das escolas de Eton, Harrow, Rugby, Shrewsbury e Winchester. 

Era a tentativa de unificar o jogo através da conciliação de suas peculiaridades 

[...] já em 1857, nasceram as Regras de Sheffield, que privilegiavam a 

condução da bola com os pés (STELIN, 2013). 

 

As regras de Cambridge e de Sheffield foram fundamentais para embasar o 

famoso encontro, narrado no começo desse capítulo, que originou a criação da Football 

Association - FA. 

O momento-chave para a separação entre os esportes aconteceu na quinta 

reunião da Football Association. A entidade decidiu remover os artigos que 

permitiam condução da bola com as mãos e a liberdade para conter os 

adversários com agarrões, empurrões ou outros jogos de corpo [...] A partir das 

Regras de Cambridge, das Regras de Sheffield e de outras codificações 

esportivas do Século XIX é possível entender algumas máximas do futebol. A 

adaptação desses modelos marcou a cisão do futebol em relação a outras 

modalidades com a mesma origem – o rúgbi sendo a principal delas, além das 

ramificações como o futebol americano, o futebol australiano e o futebol 

gaélico (STELIN, 2013). 

 

As regras criadas “em comum acordo” para o “futebol moderno” foram 

fundamentais para sua expansão e intercâmbio, somado a isso, o momento histórico da 

Revolução Industrial na segunda metade do século XIX. Sendo assim, esses dois fatores 

podem elucidar a consolidação do esporte e a ampliação das suas fronteiras geográficas, 

impulsionados pelo poder econômico e industrial da Inglaterra na época (GASTALDO, 

2011). A transição do processo de produção artesanal ganhou forças e passou a ser 

modificada por meio da produção manufaturada com o advento das máquinas a vapor. 

Houve também a fabricação de novos produtos químicos e o desenvolvimento 

de máquinas e ferramentas. Além disto, outro processo que evoluiu e se expandiu durante 

o XIX foram as ferramentas de comunicação, em determinado momento, fundamental 

para a popularização do futebol. Em cima disso, Édison Gastaldo (2011, p. 41) afirma em 

seus trabalhos que o esporte moderno e a evolução dos meios de comunicação são frutos 

da modernidade, ele descreve: 

O esporte moderno e os meios de comunicação de massa são dois filhos diletos 

da modernidade. Na gênese histórica do mundo contemporâneo, é interessante 

notar seu surgimento quase concomitante em fins do século XIX [...] nesse 

mesmo período, as artes gráficas e as tecnologias de comunicação audiovisual 

experimentaram extraordinários avanços: fotografia, telefone, fonógrafo, 

cinema e impressão offset, ainda no séc. XIX, forneceram condições 

tecnológicas para o surgimento de dois importantes fundamentos da cultura de 

massa no século XX: mídia e esporte. 

 

No contexto da sociedade inglesa, que estava imersa nas transformações 

causadas pelo advento da Revolução Industrial, podemos citar o êxodo rural, no qual 

camponeses e trabalhadores artesãos tiveram sua lógica de trabalho modificada. Em 

determinado momento, passaram de detentores da matéria-prima para trabalhadores 
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operários e assalariados. Isso gerou um imenso fluxo migratório de pessoas do campo 

para as cidades; como era inevitável, este processo impulsionou mudanças profundas de 

socialização e na cultura, uma constante evolução sociocultural. Com isso, o futebol foi 

utilizado como um “esporte difundido por políticas públicas no Reino Unido, seguindo a 

corrente do darwinismo” (STELIN, 2013). 

Segundo o jornalista Leandro Stelin, o futebol foi amplamente adotado por 

escolas e servia como atividade física e também como um instrumento de transmissão de 

lições morais, éticas e higienista. Com o fluxo eminente da Revolução Industrial (e os 

conflitos gerados), o futebol foi utilizado como “calmante” para diminuir as tensões entre 

operários e patrões. Os donos dos meios de produção encontravam no esporte, em 

específico no futebol, uma forma de recreação que diminuiria os motins e greves dos 

empregados. Conectamos isso na perspectiva do processo civilizador da sociedade 

apresentados nos trabalhos de Nobert Elias33. 

 

 

1.1.1. O FUTEBOL NO BRASIL: OS MISSIONÁRIOS E AS LINHAS DE TRENS 

 

 

A diminuição das fronteiras geográficas por meio da difusão do futebol, vai ao 

encontro da força da Inglaterra enquanto potência mundial do século XIX. O grande poder 

econômico e comercial proveniente da produção industrial e a soberania militar da 

marinha inglesa foram as molas propulsoras para que o futebol ganhasse novos ares – por 

que não dizer, novas identidades. 

Essa posição, enquanto um Império comercial e militar, assumida pelos ingleses, 

reforçou a exportação de tecnologias e empresas para suas colônias. Junto às empresas 

(principalmente das áreas têxtil, energia e ferroviárias) também foi exportado o modelo 

inglês do futebol. Diante desse fato, o antropólogo brasileiro José Sergio Leite Lopes, em 

suas pesquisas menciona que existem três compreensões que podem elucidar a expansão 

e a popularização do futebol por outras terras:  

O transplante do futebol inglês para outros países se dá através das elites locais: 

ao mesmo tempo em que se alcança a popularização e a profissionalização na 

                                                      
33 Cf. ELIAS, Nobert. O processo civilizador: Formação do Estado e Civilização. Rio de Janeiro, Jorge 

Zahar, 1993. ELIAS, Norbet; DUNNING, Eric. A busca da excitação. Lisboa, Memória e Sociedade, 1992. 

Os autores em seus trabalhos lançaram uma reflexão sobre os processos civilizadores da humanidade, 

afirmando que o autocontrole corporal por meio do esporte se constitui em uma mudança fundamental na 

conduta e nos sentimentos humanos, rumo a uma direção mais civilizada do indivíduo dentro da sociedade. 
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Inglaterra, as elites fornecem os meios para a difusão no exterior. A 

apropriação do futebol das elites locais ocorre a) com a frequência e 

coexistência nas escolas de elite inglesas (ou nas escolas europeias onde o 

futebol já era difundido, como na Suíça); b) pelo acesso a esportes organizados 

por empresas inglesas no exterior, ou mesmo em empresas locais de capital, 

onde a presença de técnicos ingleses promove o passatempo entre os 

funcionários da empresa; c) através da convivência inglesa nos clubes, 

originalmente de elite, sejam aqueles dedicados a outros esportes como remo, 

críquete ou atletismo e que mais tarde aderiram à prática do futebol. (LEITE 

LOPES, 1998a, p. 3 – tradução nossa34) 

 

Segundo Leite Lopes, o futebol se popularizou e se profissionalizou rápido na 

Inglaterra na metade do século XIX, algo que demorou acontecer em outras colônias e 

países, como no caso do Brasil, que somente 50 anos mais tarde iria fecundar esse 

processo, já no início do século XX. Essa “exportação” do futebol moderno desembarca 

em terras brasileiras (em uma historiografia amplamente difundida como oficial35) 

quando o jovem paulista Charles Miller retorna ao Brasil em 1894 após seus estudos na 

Inglaterra, e na bagagem traz com ele um livro de regras do futebol, além de bolas, 

camisas e chuteiras (LEITE LOPES, 1998a). Essa chegada de Miller impulsiona a prática 

na cidade de São Paulo, porém, existiram outros “missionários” e “causos” do futebol que 

levaram suas práticas para outras cidades brasileiras. Assim, como na abertura deste 

capítulo, no qual nos colocamos diante de dados e fatos históricos oficiais, retomamos ao 

método de relativizar o processo do surgimento ou origem desse fenômeno, não devendo 

ficar restrito ao que é julgado como “oficial”. 

Esse entendimento nos leva a explorar histórias de que o futebol chegou ao Brasil 

bem antes de Charles Muller (1894), ou próprio Oscar Cox (1897) e Hans Nobiling que 

chegaram ao Brasil, depois de viver em Hamburgo na Alemanha. Sobre a chegada e a 

introdução do futebol no Brasil, Leite Lopes afirma que: 

                                                      
34 NT. El trasplante del fútbol inglés a otros países se da a través de las elites locales: en el mismo momento 

cuando se logra la popularización y profesionalización en Inglaterra, las elites proporcionan los medios 

para la difusión en el exterior. La apropiación futbolística de las elites locales se produce a) con la 

frecuentación y convivência en las escuelas inglesas de elite (o en escuelas europeas donde el fútbol ya 

estaba difundido, como en Suiza); b) a través del acceso a la práctica deportiva organizada por las 

empresas inglesas en el exterior, o incluso en empresas de capitales locales donde la presencia de técnicos 

ingleses promueve el pasatiempo entre los funcionarios de la empresa; c) a través de la convivência inglesa 

en los clubes, originariamente de elite, ya sea aquellos dedicados a otros deportes como el remo, el cricket 

o el atletismo y que después adhieren a la práctica del fútbol. 
35 Na continuidade do processo de relativizar os contextos dito como oficiais, vale mencionar os aspectos 

indígenas no Brasil. Em consulta ao site da Fundação Nacional do Índio – FUNAI eles informam citando 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que "Hoje, segundo dados do censo do 

IBGE realizado em 2010, a população brasileira soma 190.755.799 milhões de pessoas. Ainda segundo o 

censo, 817.963 mil são indígenas, representando 305 diferentes etnias. Foram registradas no país 274 

línguas indígenas"; posto isso, podemos recordar os Povos Guaranis (supostamente “criadores” do futebol 

– fato já narrado aqui) e analisar as fronteiras geográficas do atual território Brasileiro e compreender que 

antes de 1500 éramos “Paraguai” sendo parte integrante desse processo multicultural. Assim, podemos 

elucidar uma ideia: será que o futebol no Brasil tem origens indígenas antes das origens europeias? 
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Foram os jogos realizados como resultado do esforço missionário, de 

convicção, da colônia inglesa local e depois de jovens da elite brasileira por 

ex-alunos da Inglaterra, Suíça ou Alemanha, residentes no Brasil, de volta ao 

país, são aqueles que frutificaram na criação de equipes permanentes em clubes 

preexistentes ou na fundação de clubes de futebol. Se destacam por essa 

iniciativa um filho de inglês com brasileira, Charles Miller, um ex-aluno em 

Southampton, que trouxe de volta em sua bagagem para São Paulo em 1894, 

duas bolas de couro e um uniforme de futebol completo se destacam por essas 

iniciativas; o filho de ingleses que se estabeleceram no Rio de Janeiro por duas 

gerações, Oscar Cox, em 1897, de volta de Lausanne, onde jogou futebol na 

escola; ou mesmo Hans Nobiling, que chegou ao Brasil de Hamburgo naquele 

ano também e foi membro do clube de Germânia naquela cidade. Miller 

conquistou os associados do clube de críquete São Paulo Athletic Club para a 

prática do futebol e é considerado o introdutor do esporte no Brasil, tendo 

conquistado notoriedade como jogador em São Paulo; Cox levou três anos para 

formar uma equipe de brasileiros na Associação Atlética de Críquete do Rio 

fundada por seu pai [...] Nobiling fundou o clube Germânia, em São Paulo, e 

convocou altos funcionários do comércio naquela cidade para jogar contra 

equipes inglesas que surgiram em clubes e faculdades (LEITE LOPES, 1998a, 

p. 4, tradução livre36) 

 

No Brasil o termo “pelada”, pode ter inúmeras conotações. Porém, ao relacionar 

o termo com o futebol, podemos chegar ao senso comum de que seria um “tipo do jogo” 

de futebol no qual as regras “internacionais-oficiais” são seguidas, mas podem ter 

algumas modificações; como o local e formato do “campo”, a quantidade de jogadores e 

talvez até a rígida presença do árbitro, não seja necessária. 

Dito isso, podemos dizer que o registro mais antigo de uma “pelada” no Brasil, 

foi um jogo disputado no ano 1875, na cidade de Curitiba, quase 20 anos antes da antes 

da chegada de Charles Miller ao país, após seus estudos. Três anos depois, houve outra 

disputa de “pelada”, agora o cenário era o Rio de Janeiro, em campo marinheiros ingleses; 

na plateia, até a princesa Isabel esteve presente. Quem apresenta esses fatos é o historiador 

e professor Luiz Carlos Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em 

entrevista dada para Felipe Germano37 o professor explica seu argumento 

                                                      
36 NT. “sin embargo, fueron los partidos jugados como resultado del esfuerzo misionero, de 

convencimiento, de la colonia local de ingleses y luego de los jóvenes de elite brasileños por parte de ex-

estudiantes em Inglaterra, Suiza o Alemania residentes en Brasil, de vuelta en el país, los que fructificaron 

en la creación de equipos permanentes en clubes preexistentes o en la fundación de clubes de fútbol. Se 

destacan por esas iniciativas un hijo de inglés y brasileña, Charles Miller, ex-estudiante en Southampton, 

que trajera em su equipaje de regreso a San Pablo en 1894 dos pelotas de cuero y un uniforme de fútbol 

completo; el hijo de ingleses establecidos em Río de Janeiro por dos generaciones, Oscar Cox, en 1897, 

de vuelta de Lausana donde jugaba fútbol en el colegio; o incluso Hans Nobiling, que llegó a Brasil desde 

Hamburgo también ese año y fue membro del club Germânia de esa ciudad. Miller ganó a los asociados 

del club de cricket São Paulo Athletic Club para la práctica del fútbol y se lo considera introductor del 

deporte em Brasil, habiendo alcanzado notoriedad como jugador en San Pablo; a Cox le llevó tres años 

formar um equipo de brasileños en la Rio Cricket Athletic Association que había sido fundada por su padre, 

y después ayudó a fundar el Fluminense Football Club en Río de Janeiro en 1902, el primer club de fútbol 

de Brasil; Nobiling fundó el club Germânia en San Pablo y convocó a altos funcionarios del comercio de 

esa ciudad para que jugaran contra equipos de ingleses que surgían en clubes y facultades” 
37 GERMANO, Felipe. O futebol chegou ao Brasil de trem – e muito antes de Charles Miller. Revista 

Superinteressante, São Paulo, 29/05/2018. Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/o-futebol-

https://super.abril.com.br/historia/o-futebol-chegou-ao-brasil-de-trem-e-muito-antes-de-charles-miller
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A história é escrita a partir de registros, só que é complicado encontrar 

documentos sobre o futebol brasileiro no século 19. Charles Miller era um 

membro da burguesia paulista – seu pai era diretor da São Paulo Railway, que 

originou o São Paulo Athletic Club –, e as elites são fáceis de registrar: 

aparecem em jornais, se preocupam em guardar documentos. Essa lenda é 

propagada porque os historiadores são preguiçosos ao procurar a origem do 

futebol no Brasil. (RIBEIRO, L. in GERMANO, F. 2018) 

 

Além disso, Ribeiro explica que o futebol chegou ao Brasil por meio da expansão 

ferroviária. Durante o império de Dom Pedro II, o influente empresário Irineu Evangelista 

de Souza, o Barão de Mauá, incentivou e convenceu o Imperador sobre a proposta de 

desenvolvimento do país, que passava pelos trilhos. Com isso, a partir de 1852 (ponto de 

partida da primeira ferrovia) até a Proclamação da República, em 1889, foram construídos 

mais de 9.500 km de trilhos – ainda hoje, essa empreitada desenvolvimentista representa 

um terço total da nossa malha ferroviária – os responsáveis por essas obras, eram as 

empresas e seus funcionários internacionais, na sua maioria de origem inglesa. Como o 

futebol já era popularizado e praticado na “terra da rainha”, os funcionários que chegaram 

ao Brasil para construir as linhas ferroviárias faziam do esporte seu momento de lazer. 

Por isso, o surgimento de inúmeras “peladas” em campos de várzea38. Diante disso, Luiz 

Ribeiro destaca que o futebol foi um esporte que chegou pela abertura das fronteiras e 

que existiram inúmeros “missionários do futebol”  

Houve dezenas, centenas de Charles Millers. O esporte chegou aqui de maneira 

espontânea, praticamente ao mesmo tempo em São Paulo, Minas, no Sul, nas 

capitais litorâneas, no Nordeste. Foi obra dessa rede de imigrantes, todos 

fundadores do futebol brasileiro (RIBEIRO, L. in GERMANO, F. 2018). 

 

Esse fato defendido por Ribeiro também vai ao encontro dos fatos narrados por 

Ernani Buchmann, autor do livro39: “Quando o futebol andava de trem: memória dos 

times ferroviários brasileiros”, um apanhado histórico sobre a memória dos clubes 

ferroviários, que surgiram com a expansão das linhas de trem e foram fundados por 

trabalhadores. Entre as décadas de 1900 até 1970 foram fundados mais de 94 clubes em 

20 cidades diferentes, dentre eles alguns seguem até hoje em atividade e disputando 

torneios de primeira divisão, a exemplo temos: Associação Desportiva Ferroviária Vale 

                                                      
chegou-ao-brasil-de-trem-e-muito-antes-de-charles-miller>. Acesso em: 01/03/2019.  
38 Um significado para o espaço no qual o futebol é praticado em campos que não possuem estrutura 

adequada para prática do esporte oficial, onde os jogadores geralmente não são profissionais do futebol. 

Esse “tipo de futebol” na várzea, também pode ter o significado de “pelada” (“baba”, “rachão”, entre outros 

termos regionais) sendo uma prática do esporte que não segue muitas as regras rígidas (oficiais); sendo 

praticado fora do nível de campeonatos “oficiais/amadores”. 
39 BUCHMANN, Ernani. Quando o futebol andava de trem: memória dos times ferroviários brasileiros. 

Curitiba, Imprensa Oficial, 2002. 

 

https://super.abril.com.br/historia/o-futebol-chegou-ao-brasil-de-trem-e-muito-antes-de-charles-miller
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do Rio Doce, conhecida nacionalmente como Desportiva Ferroviária no estado do 

Espirito Santo; e o tradicional time cearense Ferroviário Atlético Clube. 

 

Figura 1: Mapa indicando a fundação de Clubes por estado. FONTE: Montagem do autor sobre arte da 

Revista Super Interessante - editora Abril (2018)40. 

Outros times deram lugares a novos clubes, ou foram extintos. Um caso de 

mudança apontado pelo próprio Buchmann é o antigo clube Ferroviário de Curitiba, uma 

das agremiações que, anos mais tarde, deu origem ao Paraná Clube, fundado no bairro 

operário da Vila Capanema, local em que até hoje o clube manda seus jogos, no estádio 

que leva o mesmo nome do Bairro. O estádio da Vila Capanema também já foi utilizado 

durante a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. 

 

 

1.2 AMADORISMO VERSUS PROFISSIONALISMO: IDENTIDADE NACIONAL NO FOOT-

BALL MULATO E FUTEBOL-ARTE 

 

 

Após esse breve resumo “não oficial” da introdução do futebol no Brasil por 

meio de operários e ferroviários, voltamos nossos olhos e a pesquisa para os fatos que 

datam o primeiro jogo registrado oficialmente de futebol no país. Em 14 de abril de 1895, 

o então missionário oficial, Charles Miller, reúne em um campo da Várzea do Carmo em 

São Paulo trabalhadores imigrantes e adeptos do futebol. 

Os jogadores vinham das empresas SP Railway, do London Bank e da 

Companhia de Gás da cidade. De um lado “São Paulo Railway”, e do outro “Gás Work 

Team”: uma vitória por 4 a 2 do Railway, clube liderado por Charles, que passaria a ser 

                                                      
40 Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/o-futebol-chegou-ao-brasil-de-trem-e-muito-antes-

de-charles-miller>. Acesso em: 01/03/2019 

https://super.abril.com.br/historia/o-futebol-chegou-ao-brasil-de-trem-e-muito-antes-de-charles-miller
https://super.abril.com.br/historia/o-futebol-chegou-ao-brasil-de-trem-e-muito-antes-de-charles-miller
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reconhecido como o clube mais antigo de São Paulo, e o posteriormente o primeiro 

campeão de futebol em torneio amador organizado no Brasil. Além disso, Miller tornou-

se o primeiro artilheiro “oficial” na história do futebol no país41. 

Inicialmente o futebol no Brasil foi difundido como um esporte elitista, 

característica baseada na aristocracia inglesa. Ronaldo Helal, sobre esta “elitização” da 

chegada do futebol no Brasil, afirma que “de início, logo após a atividade de missionário 

exercida por Charles Miller, o futebol teve como focos de irradiação o meio industrial e 

aristocrático, ligados aos hábitos de lazer da colônia europeia” (HELAL, 1990, p. 38). 

Outro elemento que comprova essa prática elitista no Brasil são as fundações dos clubes 

(club), espaço inicial de prática do esporte. Um dos primeiros registros que temos é da 

fundação do São Paulo Atlhetic Club em 188842. Como já mencionado anteriormente, o 

clube foi originalmente fundado e frequentado por funcionários ingleses da companhia 

de gás da cidade de São Paulo, do London Bank e da Companhia Ferroviária São Paulo 

Railway (CREPALDI, 2009). Logo após, em 1898 é fundado o primeiro clube por 

brasileiros, a Associação Athletica do Mackenzie College. Daniel Crepaldi (2009)43 

afirma que os “atletas jogavam vestindo gravatas brancas, o que mostra o nível social dos 

praticantes”. Ainda sobre o espaço elitista dos clubes que surgiram no Brasil naquela 

época, Leite Lopes argumenta 

Importado como prática e moda da elite inglesa moderna, muitos dos clubes 

de futebol reproduziam em campo e na arquibancada uma seleção social que 

reunia famílias das elites do Rio e de São Paulo. Os clubes eram um lugar 

urbano de sociabilidade onde se prolongava, através de atividades físicas e 

esportivas, o ambiente dos salões e saraus da classe dominante dos 'sobrados' 

do início do século nessas cidades (Leite Lopes, 1998b, p.2-3) 

 

Esse período de formação dos primeiros clubes e sua prática por parte da “elite” 

da sociedade é considerado como o período de introdução e amadorismo do futebol no 

Brasil. Nesse momento histórico que antecedeu o chamado “amadorismo do futebol” no 

                                                      
41 O campeonato foi organizado pela Liga Paulista de Foot-ball (FPF), fundada em 19 de dezembro de 

1901, com objetivo de organizar competições envolvendo os times de São Paulo. O primeiro campeonato 

“oficial” disputado no Brasil foi a Taça Antônio Casemiro da Costa em 1902 (atualmente Campeonato 

Paulista), uma homenagem ao primeiro presidente da FPF. Nesse primeiro campeonato houve a 

participação dos seguintes clubes: Paulistano, Mackenzie, Germânia, Internacional (SP) e o São Paulo AC 

que foi campeão da Taça. Charles Miller foi o artilheiro do campeonato com 10 gols. Cf. ficha técnica do 

campeonato. Disponível em: <https://futebolnacional.com.br/infobol>. Acesso em: 01/03/2019.  
42 São Paulo Atlhetic Club que foi o campeão em 1902 e fundado no mesmo dia da assinatura da Lei Áurea 

(13/05/1888) - não é o mesmo clube, que hoje é tradicionalmente conhecido como São Paulo Futebol Clube, 

esse sendo fundado somente em 1935. 
43 Cf. CREPALDI, Daniel. A participação da Rádio Nacional na difusão do futebol no Brasil nas décadas 

de 1930 e 40. 2009. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Instituto de Ciências Sociais, Universidade de 

Brasília, Brasília, 2009. 

https://futebolnacional.com.br/infobol
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Brasil, ainda temos como exemplo em São Paulo a fundação da Associação Athletica 

Ponte Preta, que reivindica o título de ser o primeiro clube de futebol do Brasil. Segundo 

o site44 oficial do time, desde sua fundação o clube nunca fechou as portas ou deixou de 

disputar alguma partida de futebol; sendo assim, o time existe desde 11 de agosto de 1900 

e está em funcionamento ininterrupto até hoje. A escolha da data para fundação do time 

foi em homenagem à inauguração da Ferrovia Paulista, interligando Jundiaí até 

Campinas. A empresa ferroviária chegou a Campinas na data de 11 de agosto de 1872, 

reforçando a tese de Buchmann, que analisa o futebol viajando pelas “linhas do trem”. 

Entretanto, como vimos ao decorrer deste capítulo, os fatos e os dados oficiais sempre 

encontram uma “nova/outra versão”. 

Sendo assim, durante a pesquisa encontramos registros históricos informando 

que o Sport Clube Rio Grande, da cidade de Rio Grande (RS), fundado em 19 de julho 

de 1900, é considerado o clube mais antigo do Brasil. Existe até o reconhecimento da 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF: a entidade instituiu o Dia Nacional do Futebol 

em 19 de julho, uma homenagem à data de fundação do “vovô”, como é popularmente 

conhecido o clube do Rio Grande. É importante recordar que outros clubes haviam sidos 

fundados, como o já citado SPAC (1888), Mackenzie (1898), Internacional-SP (1899) e 

Germânia (1899) – atualmente conhecido como Clube Pinheiros – porém, estes clubes já 

não possuem departamento de futebol45. 

A “paixão” pelo futebol também criava suas raízes no Rio de Janeiro, fazendo o 

estado ganhar seus primeiros clubes. Em registros “oficiais”, o missionário Oscar Cox, 

ajudou a fundar o Rio Cricket and Athletic Association na cidade de Niterói46. O clube já 

existia desde 1898, porém, a prática do futebol começou somente em 1901, com ajuda de 

Oscar. No mesmo ano de fundação, o clube organizou o primeiro amistoso “oficial” no 

                                                      
44 Hoje com a mudança da nomenclatura do clube, oficialmente se chama: Associação Atlética Ponte Preta. 

Disponível em: <https://pontepreta.com.br/o-clube/historia>. Acesso em: 01/03/2019.  
45 Outros clubes já estavam em funcionamento, em específico no Rio de Janeiro, podemos citar o caso do 

Clube de Regatas do Flamengo, que originalmente surgiu como um clube de remo em 1896 (o remo era o 

esporte mais popular da época). Mas com o passar dos anos, e após uma cisão com Fluminense Football 

Club (primeiro clube exclusivo e dedicado ao Football na cidade e fundado em 21 de julho de 1902), o 

Flamengo decide em assembleia popular, organizada no Largo do Machado em Laranjeiras, criar seu 

departamento de futebol. Assim, tornando-se um clube de remo e futebol, algo muito comum na época, já 

que os clubes congregavam vários esportes. Diante disso, em reportagem da revista Placar foi inumerado 

as primeiras e principais clubes que dedicaram um departamento exclusivo ao futebol. Sobre quais foram 

os primeiros clubes nas 5 regiões do Brasil: <https://veja.abril.com.br/placar/qual-o-primeiro-clube-de-

cada-uma-das-cinco-regioes-do-pais-a-ter-seu-departamento-de-futebol-fundado>. Acesso: 01/03/2019.  
46 Site oficial. Disponível em: <http://riocricket.com.br/wp/sobre-o-rio-cricket/historia>. Acesso: 

01/03/2019.  

https://pontepreta.com.br/o-clube/historia
https://veja.abril.com.br/placar/qual-o-primeiro-clube-de-cada-uma-das-cinco-regioes-do-pais-a-ter-seu-departamento-de-futebol-fundado
https://veja.abril.com.br/placar/qual-o-primeiro-clube-de-cada-uma-das-cinco-regioes-do-pais-a-ter-seu-departamento-de-futebol-fundado
http://riocricket.com.br/wp/sobre-o-rio-cricket/historia
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estado47: em partida realizada na casa do Rio Cricket, o clube empatou em 1 a 1 contra o 

Paysandu Cricket Club. Anos mais tarde, Oscar Cox ajudava também na fundação do 

Fluminense Football Club, considerado o primeiro clube dedicado exclusivamente ao 

futebol no Rio de Janeiro. Tanto o Rio Cricket, Paysandu Cricket ou o próprio 

Fluminense, mantinham os traços elitistas que eram propagados pelos “missionários da 

bola” advindos das influências europeias, em especial inglesa. 

Esse período de chegada das práticas esportivas e do futebol é simultâneo aos 

“ventos da modernidade” como descreve Edison Gastaldo (2011; p. 42), inúmeros 

acontecimentos políticos nesse período, demonstravam os interesses da sociedade 

brasileira na época 

Em menos de 20 anos, a escravidão foi abolida (1888), o Império derrubado 

(1889), a febre amarela erradicada (1904-1908) e o centro do Rio de Janeiro 

reconstruído (pela Reforma Pereira Passos, entre 1902-1906). Nesse período 

efervescente, no Rio de Janeiro conhecido como a “Belle Époque carioca”, 

além da Lei Áurea e da Proclamação da República, também foram fundados 

clubes de remo (como o Clube de Regatas Botafogo, de 1894, e o Clube de 

Regatas do Flamengo, de 1895) e, pouco depois, de futebol (Fluminense 

Football Club, de 1902). 

 

Nesse período de desenvoltura social e cultural que o Brasil vivia, eclodiram 

novas questões socioculturais; no tocante à expansão do futebol, o momento deu espaço 

para o surgimento de inúmeros clubes, alguns mais "democráticos" para participação de 

atletas integrantes, que eram oriundos de camadas sociais mais baixas, além da relação 

de identificação com bairros mais "populares" (periféricos, subúrbios, cidades do 

interior). No Rio de Janeiro, as classes mais populares e os imigrantes vão encontrar 

espaço na prática do futebol com a fundação do Bangu Athletic Club48, em 17 de abril de 

1904, por meio de chefes e funcionários da fábrica inglesa de tecidos, Companhia 

Progresso Industrial do Brasil, que fomentaria no cenário histórico uma característica de 

aceitar jogadores, italianos, portugueses e negros.  

A fundação do Bangu é um registro importante na história do futebol, ao lado da 

Ponte Preta, são considerados os primeiros clubes a aceitarem negros. Em 1905, 

                                                      
47 O registro "oficial" da primeira partida disputada no estado do Rio de Janeiro demonstra a importância 

do Rio Cricket para o futebol local e nacional. Além disso, podemos identificar que o campo no qual ocorreu 

a pioneira partida, existe até os dias atuais, podendo ser considerado o campo de futebol mais antigo "ainda 

em uso" no estado. Em meio a Copa do Mundo FIFA em 2014, o clube inaugurou uma homenagem que 

destaca esse fato. Segundo palavras do seu ex-diretor Marcelo Portugal Fellows em entrevista, ele afirma: 

"Nosso clube faz parte da história do futebol brasileiro. E até hoje existe o campo onde aconteceu aquele 

jogo". Cf. MOREIRA, Marco. Rio Cricket inaugura placas para eternizar partida de futebol histórica. O 

Globo, Rio de Janeiro, 09/06/2014. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/rio-cricket-

inaugura-placas-para-eternizar-partida-de-futebol-historica-12778215>. Acesso em: 03/03/2019. 
48 Cf. site oficial. Disponível em: <https://www.bangu-ac.com.br/bangu/sua-historia>. Acesso em: 

01/03/2019.  

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/rio-cricket-inaugura-placas-para-eternizar-partida-de-futebol-historica-12778215
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/rio-cricket-inaugura-placas-para-eternizar-partida-de-futebol-historica-12778215
https://www.bangu-ac.com.br/bangu/sua-historia
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Francisco Carregal49, era escalado pelo Bangu para disputar uma partida, sendo o 

primeiro negro a entrar em campo “oficialmente”. Mesmo que fosse somente 50% do 

sangue negro como afirmou o jornalista Mario Filho, “o pai, branco, português, a mãe, 

preta, brasileira”. (FILHO, 2010). O Bangu Athletic também foi o primeiro clube a 

disputar o campeonato carioca de 190650 com a participação de jogadores negros. Esse 

pioneirismo de aceitar jogadores negros rendeu ao clube as honras da Medalha Tiradentes 

em 200151. 

 

Figura 2: Time do Bangu com Francisco Carregal segurando a bola. Fonte: Bangu AC. 

Na época, as condições da conjuntura social levaram aos poucos o ingresso de 

jogadores operários, por tendência negros e pobres. O fator racial foi uma das 

especificidades na fundamentação dos valores do futebol no Brasil, durante o seu 

processo de amadorismo até o profissionalismo. A inserção do negro no futebol 

possibilitou analisar um elemento da nossa identidade nacional, como bem assinalado por 

Leite Lopes (1998b, p. 1) 

Foi a entrada no esporte das classes populares, em especial negros e mestiços, 

que marcou a passagem do amadorismo para o profissionalismo e também o 

estilo brasileiro de jogar -- o chamado 'futebol-arte' [...] O futebol brasileiro 

                                                      
49 MOLINARI, Carlos. O banguense Francisco Carregal, o primeiro jogador negro da história do futebol 

carioca. Site Historiadores dos esportes, 21/12/2017. Disponível em: 

<https://historiadoresdosesportes.com/2017/12/21/o-banguense-francisco-carregal-o-primeiro-jogador-

negro-da-historia-do-futebol-carioca>. Acesso em: 05/03/2019. 
50 O primeiro campeonato carioca foi disputado oficialmente em 1906 com a participação dos seguintes 

clubes: Fluminense Football Club; Paysandu Cricket Club; Rio Cricket Athletic and Association; Botafogo 

Football Club; Bangu Athletic Club; Foot-Ball and Athletic Club. O Fluminense foi o campeão, e o 

artilheiro do campeonato foi Horácio Costa com 18 gols. O campeonato era organizado pela Liga 

Metropolitana de Football e recebeu o nome de Taça Colombo. Cf. ficha técnica do campeonato. Disponível 

em: <https://futebolnacional.com.br/infobol>. Acesso em: 01/03/2019.  
51 Cf. RIO DE JANEIRO (Estado). Projeto de Resolução nº 828, de 30 de maio de 2001. Concede a Medalha 

Tiradentes e respectivo diploma, ao Bangu Atlético Clube, ao ensejo dos noventa e sete anos de sua 

fundação, pelo destemor e pionerismo na luta contra os preconceitos discriminatórios ao atleta negro. 

Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/d1b99e6346101855832567040007dd94/9d5b06472529aa8103

256a5d005af5c5?OpenDocument>. Acesso em: 05/03/2019 

https://historiadoresdosesportes.com/2017/12/21/o-banguense-francisco-carregal-o-primeiro-jogador-negro-da-historia-do-futebol-carioca
https://historiadoresdosesportes.com/2017/12/21/o-banguense-francisco-carregal-o-primeiro-jogador-negro-da-historia-do-futebol-carioca
https://futebolnacional.com.br/infobol
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/d1b99e6346101855832567040007dd94/9d5b06472529aa8103256a5d005af5c5?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/d1b99e6346101855832567040007dd94/9d5b06472529aa8103256a5d005af5c5?OpenDocument
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mantém assim conflitos mais ou menos silenciosos, relacionados à presença, 

em uma área valorizada pela identidade nacional, de jogadores vindos 

massivamente das classes populares. 

 

O começo da participação de jogadores negros e pobres, em clubes formados por 

trabalhadores como Bangu e Ponte Preta, descarrilou o trem do “elitismo” nos campos de 

futebol. Com o esporte cada vez mais popular, os clubes começaram a criar alguns 

“privilégios” para os “operários da bola” (FILHO, 2010) que se destacavam no esporte. 

O Vasco da Gama foi um dos primeiros times que pagavam, por meio dos seus sócios 

ricos, os jogadores, que já não eram tão operários. Como na época era proibido o 

profissionalismo no futebol, os sócios vascaínos arrumavam empregos de fachada em 

suas empresas, assim o time proletarizou novos jogadores de vários bairros, 

principalmente do subúrbio, convocando negros, brancos, pobres, pessoas de várias 

classes sociais. Assim, em 1923 o time estreou na primeira divisão do Campeonato 

Carioca52, e desbancou os principais clubes considerados da “elite” carioca, marcando 

uma nova conjuntura ao futebol, que culminaria anos depois no profissionalismo 

O segredo do clube foi o recrutamento dos melhores jogadores do subúrbio, 

fossem eles brancos, negros ou mulatos, e sua manutenção em regime de 

quase-internato, com tempo integral dedicado ao futebol. Com um 'escrete' 

típico do subúrbio -- um motorista de táxi no gol e vários ex-operários-

jogadores --, a equipe era sinal da crescente popularização do esporte e do 

processo de emburguesamento e proletarização simultâneos que já havia 

ocorrido na Inglaterra [...] A competitividade dos vascaínos dependia da 

'proletarização', do recrutamento de jogadores das classes populares. Ao 

contrário dos clubes aristocráticos, o Vasco não contava com atletas da mesma 

extração social que seus sócios. (LEITE LOPES, 1998b, p. 3) 

 

Esse momento gerou cisões entre os times do Rio de Janeiro, os times da elite 

(Fluminense, América, Botafogo e Flamengo) criaram uma nova Liga e excluíram o 

Vasco, alegando que o clube não tinha estádio. Então, os sócios – portugueses – 

vascaínos, diante da discriminação elitista e racial (LEITE LOPES, 1998b), além do forte 

crescimento da sua torcida, construíram e inauguraram em 1926 o estádio de São 

Januário, com capacidade para 35 mil pessoas, o maior da cidade naquela época. Após a 

construção do estádio e por questões econômicas, os times cariocas passaram a aceitar o 

                                                      
52 O Campeonato Carioca de 1923 foi organizado pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres - LMDT 

e contou com a participação dos seguintes clubes: América Football Club; Americano Foot-Ball; Club 

Andarahy Athletic Club; Bangu Atlético Clube; Botafogo Football Club; Sport Club Brasil; Carioca 

Football Club; Clube de Regatas do Flamengo; Fluminense Football Club; Sport Club Mackenzie; Sport 

Club Mangueira; Palmeiras Athletic Club; River Football Club São Christovão Athletic Club; Clube de 

Regatas Vasco da Gama; Villa Isabel Foot-Ball Club. O campeão foi o Vasco da Gama, e pela primeira 

vez na história do futebol local, um clube era campeão jogadores negros: os camisas negras. O artilheiro 

do campeonato foi Claudionor Gonçalves da Silva mais conhecido como Nonô, jogador do Flamengo que 

fez 17 gols. Cf. ficha técnica do campeonato. Disponível em: <https://futebolnacional.com.br/infobol>. 

Acesso em: 01/03/2019.  

https://futebolnacional.com.br/infobol
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Vasco, porém, também criaram mecanismos para fiscalizar o processo de proletarização 

e amadorismo dos jogadores. O Vasco não foi o primeiro clube a aceitar negros, e sim, o 

primeiro clube campeão com a maioria dos jogadores sendo negros, mulatos e operários. 

Diante desse cenário, o clube além do banimento inicial da liga, sofreu outras punições. 

A seleção carioca não contava com jogadores do Vasco. A liga formou uma 

comissão de investigação para verificar se os atletas vascaínos eram de fato 

amadores, pois eles recebiam alimentação, moradia, uniformes e equipamentos 

de treinamento, além do bicho (gratificação por boas atuações) e uma 'ajuda de 

custo' para transporte [...] Foi exigido ainda que os jogadores comprovassem 

saber ler e escrever corretamente. Os atletas tinham não só que assinar o nome 

na súmula, mas também preencher uma 'papeleta de inscrição' com vários itens 

(LEITE LOPES, 1998b, p. 4) 

 

Os clubes da elite, apesar de continuarem a conquistar títulos, se incomodaram 

com os feitos das vitórias conquistadas pelo Vasco (1923 e 1929) e de outros clubes 

menores como São Christovão (1926); isso demonstrava o declínio do futebol amador no 

país. Em outras cidades, clubes como Corinthians em São Paulo e o Internacional em 

Porto Alegre, que foram fundados por grupos excluídos das tradicionais elites locais, 

passaram a ser referências para democracia esportiva e racial do futebol. Diante disso, 

crescia o número de jogadores, jornalistas esportivos e mesmo dirigentes de clubes que 

defendiam um formato de futebol mais profissional, colocando fim ao futebol de 

"amadorismo marrom", já que jogadores estava recebendo apoio financeiro indiretamente 

para jogarem pelos seus clubes. 

Vasco integrou tais jogadores baseando-se supostamente em suas qualidades 

como atletas. O mesmo Vasco foi também acusado de promover o 

“amadorismo marrom”, prática em que os bons jogadores eram empregados 

por sócios ou torcedores do clube em seus estabelecimentos comerciais e eram 

“liberados” para treinar a qualquer momento. O Vasco venceu o campeonato 

carioca em 1923, seu ano de estreia na primeira divisão, com jogadores que se 

preparavam e treinavam para as partidas, o que causou revolta dos torcedores 

e dirigentes de outros clubes, que entendiam o gesto como inaceitável para os 

padrões do esporte amador. (MOSTARO et al. 2015. p. 275) 

 

Nas relações e os contextos que envolveram a fase de transição entre o futebol 

amador para o profissional nos anos de 1900 a 1930, encontramos ainda outros capítulos 

de disputas para além da inserção dos negros em clubes, mas ainda na tangência do 

amadorismo. São Paulo e Rio de Janeiro eram os centros efervescentes tanto da política 

como do futebol, e as entidades criadas para organizar o futebol em cada estado 

começavam a se confrontar. As disputas travadas pelas entidades organizadoras do 

futebol no momento dificultavam o profissionalismo dos jogadores nos clubes e também 

na Seleção Brasileira. Durante a preparação para o primeiro Campeonato Sul-Americano 

de Futebol (atual Copa América), em 1916 na Argentina, o cenário político esportivo 
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precisou se reorganizar. Ainda durante a República Velha, o então ministro Lauro Muller 

reuniu as entidades que “tentavam” organizar o futebol no Brasil, Federação Brasileira 

de Sports - FBS e a Federação Brasileira de Football - FBF que mantinham uma disputa 

extracampo entre cariocas e paulistas, para saber quem representaria o Brasil. Entretanto, 

após o encontro organizado por Muller, ficou definida a criação da Confederação 

Brasileira de Desportos - CBD, que seria responsável por unificar o controle do futebol e 

outros esportes e auxiliar na diplomacia nacional. Porém, mesmo com a criação da CBD, 

o cenário de disputa extracampo continuava 

Assim como no âmbito político, social e econômico o país vivia um momento 

de disputas ideológicas, no futebol não era diferente. Antes de seu 

reconhecimento pela FIFA, em 28 de dezembro de 1916, e até mesmo após 

esta data, a entidade permanecia com um embate entre paulistas e cariocas, que 

tentavam estabelecer uma hegemonia dentro da organização. (MOSTARO et 

al. 2015, p. 274) 

 

O pesquisador Carlos Sarmento observou o cenário de formação das entidades 

representativas do futebol e a relação do esporte como identidade nacional. Sarmento 

explica que a realização da terceira edição do Campeonato Sul-Americano de Futebol em 

1919 foi fundamental para o futebol demonstrar seu lugar no anseio popular da sociedade, 

além de se tornar um “meio de expressão das construções imaginárias acerca da 

identidade nacional” (SARMENTO, 2006, p. 20), conduzindo um processo de 

institucionalizar essa identidade nacional.  

A Seleção Brasileira se sagrou campeã no Campeonato, e ainda teve o artilheiro 

da competição, Arthur Friedenreich, que ficaria conhecido como "El Tigre", considerado 

um dos maiores centroavantes que vestiu a camisa da seleção até a atualidade. 

Friedenreich pode ser considerado talvez o primeiro artilheiro negro-mulato da Seleção 

Brasileira; naquela ocasião marcou 8 gols, um deles foi o do título, diante dos uruguaios. 

Esse acontecimento ascendeu de vez a discursão racial no futebol, como afirmam 

MOSTARO et al (2015, p. 275) 

Tal pensamento introduz a ideia do esporte como modelador da raça nacional. 

O autor do gol do título, Friedenreich, tornou-se o primeiro grande ídolo do 

esporte nacional. Filho de um imigrante alemão e mãe brasileira negra, ele foi 

visto como exemplo da mestiçagem e do “embranquecimento” da nação. 

 

A questão racial e os debates em torno do futebol amador e profissional no Brasil 

foram questões de contestações ao logo dos anos, com o futebol cada dia se tornando mais 

popular, e a Seleção Brasileira conquistando destaque nos gramados internacionais. Os 

clubes também se renderam ao populismo “racial e social”, quando identificamos ao 

longo do tempo e já descrito neste capítulo, a fundação de times operários e a aceitação 
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de jogadores negros e pobres, como façanhas dos times do Bangu, Ponte Preta, Vasco, 

posteriormente Flamengo, Internacional, Corinthians, entre outros. 

Em meio a esta disputa ideológica, o futebol ganhava força, cada vez mais o 

esporte ocupava seu espaço na sociedade. No momento em que sua prática ganhava 

lugares mais populares, saindo dos clubes formados pelas elites, chegando até os campos 

de várzea, somado a isso a participação maciça de trabalhadores e operários, em 

específico os negros, encontramos ligações para a formação do ethos de identidade 

nacional do Brasil.  

No contexto da participação dos jogadores negros, mestiços e oriundos de 

classes mais pobres, podemos destacar dois importantes aspectos socioculturais. O 

primeiro é o papel do futebol enquanto “mola propulsora” para um empoderamento dos 

negros e mestiços em uma sociedade elitista e racista. As ideias de integração e 

miscigenação no país eram cada dia mais conflituosas, e o aspecto de uma “democracia 

racial” (FREYRE, 1933 e 1936; FILHO, 1947) por meio do futebol ecoava e se 

consolidava no meio esportivo. O segundo aspecto são as características da corporeidade 

e atitudes inerentes a mestiçagem e miscigenação, as quais possibilitavam jogadores de 

se destacar pela qualidade dos dribles, malandragem e improvisos dionisíacos diante de 

um futebol-força (europeu), ou seja, apolíneo (FREYRE, 1933; 1938). Seguiremos 

observando esse processo de consolidação do futebol “mulato-arte”53 enquanto uma 

identidade nacional, nas relações dos Estados-Nações que emergiram no período. 

Invariavelmente a historiografia tradicional colocou que os filhos de ingleses, 

alemães e outros imigrantes europeus fossem nossos primeiros jogadores nacionais. 

                                                      
53 Ao usar o termo: futebol “mulato-arte”, queremos expressar a junção desses dois conceitos em uma única 

ideia sobre o estilo brasileiro de jogar futebol, e também valorizar o seu sentido enquanto um elemento 

simbólico e cultural. Nesse sentido, entendemos que o conceito de futebol “mulato” introduzido pelas ideias 

de Gilberto Freyre (1938), esteve conectado durante o período inicial do futebol profissional no país, e que 

foi representado especialmente na Copa do Mundo de 1938; essa sentença representava a miscigenação, a 

solidariedade e a diversidade cultural brasileira. Quando pensamos no conceito de futebol “arte” utilizado 

pela imprensa nacional, compreendemos enquanto uma tentativa de oposição ao jogo de “força” do futebol 

europeu. O termo cunhado enquanto “futebol-arte” na imprensa, era uma tentativa de transpassar às 

prerrogativas de um único autor, como era o caso do “futebol mulato” de Freyre; além do mais, os 

jornalistas esportivos buscavam um conceito que tivesse o caráter flexível e que fosse assimilado as 

características culturais e as habilidades naturais do brasileiro em concordância aos novos tempos da 

modernidade esportiva, no qual houveram avanços na preparação dos atletas diante de novas tecnologias e 

da medicina esportiva. Uma metáfora (“futebol-arte”) que ajudou por exemplo o governo militar em 1970 

durante a Copa do Mundo defender seu projeto de Nação moderna. Em nosso entendimento a hegemonia 

cultural é um processo cíclico e mutável ao longo da história, e diante de um novo cenário esportivo e 

globalizado o futebol “mulato-arte” acabou sendo configurado como um “produto” mercantilizado que 

representava o estilo nacional brasileiro, um estilo de miscigenação alinhado com a modernidade atlética 

que resultava em: um futebol artístico, cheios de dribles e com técnica, além do vigor físico. Estilo que 

ficou marcado, especialmente, durante a Copa do Mundo de 1970. 
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Mesmo com todo processo social desenvolvido pela elite durante a chegada do futebol no 

país, houve “a mistura da molecagem baiana e até um pouco de capoeiragem 

pernambucana ou malandragem carioca” enquanto traços de um estilo de jogo 

característico do futebol brasileiro, como bem afirmou Gilberto Freyre (1964). Como já 

destacamos ao logo desse capítulo, a participação dos negros e classes mais populares na 

prática do esporte favoreceu para que pudéssemos tomar o futebol enquanto um fenômeno 

repleto de significados da nossa cultura. 

 Roberto DaMatta (1982), em seus estudos, categorizou o futebol no Brasil como 

um “drama da vida social”, assim como o carnaval e as “religiões afro-brasileiras” na qual 

são momentos ritualizados que colocam questões estruturantes e hierárquicas da 

sociedade brasileira. Essas três instituições culturais têm sido objetos de apropriações 

ideológicas na tentativa de compor uma identidade nacional (DAMATTA, 1982) no qual 

o futebol se torna fundamental em seu papel mobilizador de unificação social (ORTIZ, 

1985). 

Segundo Gilson Gil, o futebol “mulato-arte”, seria compreendido no Brasil entre 

1930 a 1974, logo após sua profissionalização. Uma característica fundamental para 

criação da tradição desse conceito seriam nossos jogadores vitoriosos, negros, inseridos 

depois de 1923 que tiveram a rua como seu espaço de “aprendizagem”. O futebol 

“mulato-arte” era inicialmente o confronto daqueles que jogavam nos clubes (elitistas) e 

os que jogavam na rua. Para Gilson, o negro, o mulato, e até o branco pobre, não tinham 

instrutores, desenvolvendo assim suas habilidades naturalmente, confiando em seu 

talento e ingenuidade natural.  

Associou-se nosso futebol a nossa cultura, identificando-o ao negro e ao 

mulato, especialmente por suas virtudes artísticas e criativas, em contraste com 

uma suporta "rigidez" dos brancos europeus. Por intermédio de nossos atletas 

seria possível que nos fizéssemos representar no cenário mundial, valorizando-

se nossa "essência" dançarina. Assim, a partir do futebol, elaborou-se uma 

visão essencialmente mestiça de nossos jogadores e de nossa cultura. A 

construção do "futebol-arte" foi uma corajosa afirmação do mestiço e do negro 

brasileiro. Teria sido aceita a tese de Gilberto Freyre acerca de nossa "hibridez" 

(GIL, 1994, p. 4) 

 

O autor baliza seu argumenta ao citar Freyre, pois para ele também, o grande 

potencial e inovação que o Brasil poderia oferecer de “especial” ao mundo do futebol era 

o futebol “mulato-arte”, resultado da integração mestiça e distinto do estilo europeu de 

jogar. Isso pode ser notado em suas palavras: “apesar de o futebol ser um jogo, ou seja, 

uma atividade circunscrita a regras, em que se busca a vitória, o que o brasileiro teria a 

oferecer de mais importante como contribuição global seria justamente o não-previsível, 
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diabólico e artístico de sua ‘mulatice’” (GIL, 1994, p. 3). 

Como citado, Freyre seria o percurso dessa ideia e talvez um dos primeiros 

intelectuais a escrever sobre o futebol no Brasil. Ainda em 1929, Gilberto Freyre, sob o 

pseudônimo54 de Jorge Rialto, escreveu o artigo Fair Play55 para o jornal pernambucano 

A Província. Em seu artigo relatava acerca da violência nas partidas de futebol no Rio de 

Janeiro, demonstrando seu interesse pela interpretação do futebol, enquanto elemento 

sociocultural. 

Diante disso, com seus trabalhos voltados para entender a multirracialidade, 

dando destaque para miscigenação brasileira entre brancos, negro e índios, Freyre 

considerava essa hibridez (GIL, 1994) como algo positivo na cultura brasileira; no 

futebol, ele encontrava ressonâncias para sua teoria. Mesmo que não tenha produzido um 

trabalho científico exclusivo sobre o futebol, Gilberto Freyre, em outras obras e artigos 

jornalísticos, sempre menciona a relação do futebol com as questões socioculturais 

brasileiras. Em seu livro Sobrados e Mucambos, publicado originalmente em 193656, as 

ideias freyreanas aparecem ao identificar ascensão do negro pelo futebol, e sua 

fundamental contribuição para nosso representativo futebol “mulato-arte” resultado da 

nossa miscigenação racial 

É curioso observar-se hoje – largos anos depois dos dias de repressão mais 

violenta a tais africanismos – que os descendentes dos bailarinos da navalha e 

da faca como que se vêm sublimado nos bailarinos da bola, isto é, da bola de 

foot-ball, do tipo dos nossos jogadores mais dionisíacos como o preto 

Leônidas. (FREYRE, 2013, p. 411) 

 

Nessa primeira passagem Freyre nos apresenta uma das suas relações lacônicas 

identificadas na relação social entre negros e mestiços, sociabilizados na sociedade 

brasileira, por meio de habilidades específicas para o futebol. A relação do corpo e dos 

aspectos como malandragem, improvisos, “floreios” contextualizam para Freyre a ideia 

de que o futebol é uma dança: dionisíaco57; e o principal expoente dessa dança - desse 

                                                      
54 Talvez a utilização do pseudônimo por Gilberto Freyre fosse motivada ainda pela questão periférica que 

os acadêmicos e intelectuais da época, configuravam aos estudos de futebol como “ópio do povo”. Questão 

detalhado, nas primeiras linhas desse capítulo. 
55 FREYRE, Gilberto. (como Jorge Rialto). Fair play. A Provincia, Recife, 19/12/1929. 
56 O livro utilizado como consulta bibliográfica nessa investigação é uma versão digital de domínio público, 

disponibilizada pelo coletivo Le Livros; sua 1ª edição em 2013. Cf. http://lelivros.love/sobre-nos  
57 Ao adotar esses termos Gilberto Freyre busca uma forma de diferenciar os estilos de jogar futebol, bem 

como estilo de cultura, os colocando em oposição. “Apolíneo” remete ao futebol europeu, mais formal, 

tecnico e racional. “Apolo” na mitologia grega era o Deus da luz, da juventude, puro, construtor da moral 

e esperança. Já o estilo “Dionisíaco” representava o emocional, individualismo, o impulsivo; características 

que refletiam os aspectos do mulato, do "malandro", da ginga da capoeira no Brasil. “Dionisio” na mitologia 

grega era o Deus do teatro, do vinho, das festas de tudo que representa o mais caótico, perigoso, foi um dos 

introdutores dos bacanais. A utilização desses termos seria melhor aprofundada por Freyre em 1945, no 

livro “Sociologia. Segunda Parte: Sociologias e Sociologia”, onde ele desenvolve melhor as interpretações 

http://lelivros.love/sobre-nos
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futebol “mulato-arte” - seria Leônidas da Silva. O autor, assim, buscou relações na 

mitologia grega, para poder categorizar o estilo de jogo brasileiro, que em muito se 

opunha ao estilo de jogo inglês (europeu), algo mais tático e com uso da força. Gilberto, 

no mesmo livro, ainda aponta uma característica física do corpo que diferencia o estilo 

“brasileiro dionisíaco” de dançar e jogar: 

o pé pequeno que o mulato tem certo garbo em contrastar com o grandalhão, 

do português, do inglês, do negro, do alemão. O pé ágil mas delicado do 

capoeira, do dançarino de samba, do jogador de foot-ball pela técnica brasileira 

antes de dança dionisíaca do que de jogo britanicamente apolíneo (FREYRE, 

2013, p. 464) 

 

Em relação ainda aos aspectos brasileiros no “estilo nacional” de jogar futebol, 

Guedes, nos lembra da valorização do uso social do corpo e como valorizamos a formação 

de “craques”, aquele jogador “diferenciado”: 

No futebol à brasileira, por exemplo, situamos o craque e o desempenho 

individual habilidoso no centro de nossas concepções. Em face do modo como 

representamos nosso uso social do corpo através do futebol, valorizamos, 

acima de tudo, uma forma de jogar designada, muitas vezes, como futebol-arte. 

Ensinamos e estimulamos técnicas e habilidades associadas ao desempenho 

individual tais como driblar, fintar, enganar o adversário, ter jogo de cintura, 

ter toque de bola, ter domínio de bola. Investimos, portanto, na produção de 

craques (GUEDES, 2002, p. 9) 

 

Outra contribuição fundamental de Gilberto Freyre foi seu artigo Foot-ball 

Mulato no jornal Diario de Pernambuco, em 17 de junho de 1938, alguns dias após a 

Copa do Mundo na França. Na publicação ele continua a descrever as características do 

estilo dionisíaco do futebol brasileiro. Entre algumas passagens ele descreve: 

Uma das condições dos nossos triunfos, este ano, me parecia a coragem, que 

afinal tiveramos 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 [...] O nosso estilo de jogar foot-

ball me parece contrastar com o dos europeus por um conjunto de qualidades 

[...] Os nossos passes, os nossos pitu’s, os nossos despistamentos, os nossos 

floreios com a bola, o alguma coisa de dança e de capoeiragem que marca o 

estilo brasileiro de jogar foot-ball, que arredonda e adoça o jogo inventado 

pelos ingleses e por eles e por outros europeus jogado tão angulosamente [...] 

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

e esse estilo é mais uma expressão do  nosso mulatismo [...] Sente-se nesse 

contraste o choque do mulatismo brasileiro com o arianismo europeu [...] 

Enquanto o foot-ball europeu é uma expressão apolínea [...] o brasileiro é uma 

forma de dança, em que a pessoa humana se destaca e brilha [...] O mulato 

brasileiro deseuropeisou o foot-ball dando-lhe curvas, arredondados e graças 

de dança. Foi precisamente o que sentiu o cronista europeu que chamou aos 

jogadores brasileiros de “bailarinos da bola”. Nós dançamos com a bola. 

(FREYRE, 1938, s/p)   

 

                                                      
sobre o “mulatismo brasileiro” e os conceitos apresentados no seu artigo em 1938; aproximando-se das 

ideias da antropóloga norte-americana Ruth Benedict: Patterns of Culture (1935). Cf. SOUZA, Denaldo. 

O “futebol mulato” de Gilberto Freyre. Ludopédio, Rio de Janeiro, 19/07/2018. Disponível em: 

<https://www.ludopedio.com.br/arquibancada/gilberto-freyre>. Acesso em: 07/03/2019.  

https://www.ludopedio.com.br/arquibancada/gilberto-freyre
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Os fragmentos selecionados no artigo de Freyre podem ajudar a elucidar um 

pouco do contexto sociocultural que o país vivia, além das nítidas ideias freyreanas em 

relação a “democracia racial”, ascensão e integração por meio da miscigenação brasileira, 

que tornava-se um elemento fundamental para uma identidade do “povo brasileiro”. 

Podemos mergulhar profundamente nas narrações e ideia freyreanas rebuscando as 

contribuições de Roberto DaMatta (1982) quando afirma que o processo de identidade 

nacional se dá por meio de instituições secundárias, como: samba, futebol e religiosidade. 

Nesse momento a sociedade brasileira buscava construir particularidades para 

formação de uma identidade diante das nações mundiais, era preciso consolidar um 

“Novo-Estado”, diante do processo imposto por Getúlio Vargas por meio do governo 

militar nos anos de 1930. Havia a tentativa naquele momento de superar a estrutura das 

oligarquias latifundiárias, as relações raciais e ainda integrar a população; as ideias de 

Gilberto Freyre encontraram junto ao futebol uma estratégia para superar as disputas 

ideológicas no Brasil. Diante disso, Soares e Lovisolo (2003, p. 135) afirmam sobre o 

casamento entre “futebol e política”, à época numa aspiração freyreana: 

O sucesso do futebol, sua massificação e a necessidade da construção de uma 

narrativa positiva sobre o Brasil deram um belo casamento. O futebol passa a 

ser visto como um desses espaços de sintetização da cultura nacional, isto é, 

local de assimilações, de encontro entre classes antagônicas, de cadinho das 

diferentes raças e tradições culturais que diferenciavam o Brasil das outras 

nações (Freyre, 1981) [...]Afinal, o futebol estava no povo e apresentava bons 

resultados perante a outras nações, cabendo aos intelectuais e jornalistas 

explicarem o sucesso de nosso futebol pelo olhar da diferença, da 

singularidade, da miscigenação. 

 

O futebol era o campo de jogo que Gilberto Freyre usava para reforçar sua teoria 

diante do paradoxo de formação da identidade nacional do “Novo-Estado”, que buscava 

constituir uma visibilidade internacional. Talvez o primeiro expoente desse futebol 

“mulato-arte”, que encantava Freyre e o mundo naquele período da história, era Leônidas 

da Silva, já conhecido e admirado pelos brasileiros; Leônidas foi artilheiro da Copa de 

1938 e escolhido o melhor jogador naquele mundial, seus gols e dribles foram aclamados 

pela imprensa internacional, fazendo render a ele apelidos como “homem-borracha”; 

“diamante negro”; “bailarino”. Em publicação na revista Paris Match o jornalista 

Raymond Thourmagen descreve: 

O comandante brasileiro avança como um raio, infiltra-se como uma flecha e 

lança bólidos contra o arco contrário. Leônidas não pesa 60 quilos e pouco que 

seja atirado ao solo pelo inimigo. Esse homem de borracha, na terra ou no ar, 

possui o dom diabólico de controlar a bola em qualquer posição, desferindo 

chutes violentos – não importa de que forma – quando menos se espera [...] 

Quando Leônidas faz um gol, pensa-se estar sonhando, esfregam--se os olhos. 

Leônidas é a magia negra! (THOURMAGEN apud MORAIS e RATTON, 
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2011, p. 100)  

 

O sucesso de Leônidas durante o mundial reforça as ideias freyreanas, mostrando 

a relação individual da “miscigenação” como um fator que poderia ser benéfico ao 

coletivo, nesse ponto florescendo as questões da identidade brasileira. Em outro artigo, 

Freyre utiliza o nome de Leônidas como um plural de significado do futebol brasileiro, 

conotando sua teoria. 

E o que fazem no futebol brasileiro os Leônidas que assim procedendo, 

procedem sob o impacto da herança africana de cultura, que tende a fazer dos 

jogos, danças e até bailados. Aquêle em que o indivíduo não se dissolve de 

todo no grupo, mas conserva certas e essenciais liberdades de expressão 

heróica e de exibição dramática (FREYRE, 1955, s/p) 

 

Essas características típicas do futebol “mulato-arte” cunhadas por Gilberto 

Freyre e difundidas por Leônidas nos campos internacionais do futebol, favoreceram uma 

ideologia de integração social no país, como potencializava uma visão do novo, diante de 

outros Estados-Nações. O status de “artístico” idealizado por Freyre diante de elementos 

socioculturais institucionalizados e ritualizados (DAMATTA, 1978; 1982), em zonas 

livres (ARCHETTI, 1999) como o futebol, ganhava significados para uma identidade de 

“povo brasileiro”, podemos embasar isso na afirmação de Guedes (2000, p. 1-2) 

Num mundo em que as fronteiras nacionais são, cada vez mais, questionadas 

pelos movimentos do mercado intensificados por novas temporalidades e 

espacialidades propiciadas pelos avanços tecnológicos, especialmente na área 

das comunicações, a construção social das diferenças tende também, cada vez 

mais, a deslocar-se, dos domínios sociais valorizados, como a política e a 

economia, situando-se, com mais clareza, em alguns domínios sociais 

relativamente “residuais” da estrutura social. Tais domínios configuram-se 

como espaços nos quais a peculiaridade e a diferença – muitas vezes 

entendidas como “nacionais” – podem ser continuamente recriadas. É 

assumindo esta perspectiva que Archetti (1999) denomina os esportes, os jogos 

e a dança, por exemplo, como “zonas livres”. Seriam, sob tal ponto de vista, 

redutos das emoções patrióticas, dos estilos nacionais, das especificidades da 

nação e do “povo” que a habita. 

 

Esse processo, ao receber aporte dos meios de comunicação, em especial o 

surgimento de uma impressa esportiva, reconfigura o elemento da cultura, para uma 

difusão de massa. O advento da modernidade acelerado pelo capitalismo liberal faz 

florescer relações diretas de modificação da cultura, organizada em determinado 

momento por agentes da Indústria Cultural. A apropriação dos valores culturais pelas 

empresas – em um mundo globalizado – transnacionais leva a transformar o fenômeno 

futebol e seus signos, para um campo midiatizado, tornando-o mais um produto 

reconfigurado pelas indústrias culturais (BRITTOS, 2010a).  

Podemos perceber isso, quando o “garoto-propaganda” do futebol “mulato-arte” 
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(mesmo que involuntariamente naquele período) Leônidas da Silva, se torna um dos 

primeiros jogadores a ter sua imagem esportiva ligada a um produto comercial. Após 

voltar da Copa de 1938 com apelido de “Diamante Negro”, a empresa Lacta lançou um 

chocolate em homenagem a Leônidas, marcando “um gol de placa” como consta em 

descrição no site58 da própria empresa.  

Essa transformação nos signos do futebol enquanto mercadoria industrial será 

objeto de nossa investigação mais adiante; queremos, por ora, com esse exemplo, 

demonstrar que após a profissionalização do futebol “mulato-arte” criado no Brasil, 

sempre houve disputas socioculturais, por meio dos seus atores do campo esportivo e 

políticos que tendem a buscar uma ideologia cultural e hegemônica na superestrutura do 

Estado (GRAMSCI, 2004). 

 

 

1.3 GOVERNO E MÍDIA: FUTEBOL E CULTURA 

 

 

O futebol brasileiro tentava superar o abismo traumático entre o seu período de 

transição do amadorismo para a profissionalização. Da participação sem brilho nas Copas 

do Mundo de 1930 e 1934 no qual a Seleção Brasileira foi representada por jogadores 

amadores; alguns dos jogadores burlaram esse contexto, um deles, Leônidas da Silva, que 

fez parte do grupo que recebeu “para defender o Brasil na competição e se desligaram de 

seus clubes, onde eram profissionais, para se tornarem “amadores” (MOSTARO et al. 

2015, p. 276). Somente na Copa da França em 1938 que a Seleção Brasileira é 

representada por uma equipe profissional, em virtude da regulamentação e intervenções 

realizadas no esporte pelo governo brasileiro em 1933; isso é decorrente das ações de 

Getúlio Vargas, ele havia notado a força mobilizadora que existia no futebol dentro da 

sociedade. 

Diante disso, após as vitórias do Brasil na Copa Rio Branco59, o presidente 

                                                      
58 Trecho descrito pela empresa: “1938 o lançamento do diamante negro foi um gol de placa. Era ano de 

copa e o Brasil encantou o mundo com o melhor jogador do campeonato: Leônidas da Silva. Além de vários 

gols, ele foi o primeiro a pedalar no ar, quase fazendo um gol de bicicleta contra a Tchecoslováquia. A 

Lacta, que também já se mostrava craque na propaganda, aproveitou a fama do moço e usou o seu apelido 

para dar nome à um dos seus chocolates mais famosos: o Diamante Negro. Uma jogada de mestre que 

trouxe para ela o público masculino, encantado pelo nome e pela embalagem negra”. Disponível em: 

<https://www.lacta.com.br/sobre>. Acesso em: 01/03/2019.  
59 Copa Rio Branco foi uma competição disputada entre as seleções do Brasil e Uruguai criada em 1916. 

Entretanto, sua primeira edição só aconteceu em 1931. Foram disputadas 10 edições da Copa entre os anos 

de 1931 e 1976; foram 6 títulos brasileiros, 3 uruguaios e uma divisão de título; 1967 após três jogos e três 

empates o título desse ano foi dividido pelas duas seleções. Disponível em: 

https://www.lacta.com.br/sobre
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Vargas recebeu no Palácio do Catete os jogadores da seleção; atitude repetida durante o 

processo preparatório para Copa do Mundo de 1934, quando Vargas discursou no Palácio 

Guanabara, diante dos jogadores e imprensa, pronunciando que a missão dos atletas 

extrapolava o cunho esportivo e tocava também as questões cívicas e patrióticas 

(MOSTARO et al. 2015), deste modo, demonstrando expectativas de utilizar os triunfos 

da seleção enquanto benefícios políticos para o seu governo, que tentava criar uma 

identidade nacional por meio do processo de integração sociopolítica e cultural. 

O futebol ao longo desse período ainda tentava superar o remo enquanto esporte 

mais popular (JESUS, 1999), porém, os clubes que inicialmente eram fundados para o 

desporto aquático ou cricket, começavam a incorporar o futebol enquanto modalidade 

esportiva. Era um período no qual o Brasil passava por inúmeras transformações sociais 

e culturais, como já apontado pelas palavras de Gastaldo (2011). Além disso, outras 

questões, merecem um recorte especial; a industrialização no Brasil era acelerada e 

moldava uma nova configuração nas cidades, o próprio café, nosso maior produto de 

exportação naquela época, perdeu sua força comercial. O sistema político que 

privilegiava os donos de terras e a manutenção no poder de oligarquias fundiárias de São 

Paulo e Minas Gerais (a famosa política café-com-leite60), também declinava e 

demonstrava o caráter de renovação nas disputas sociopolíticas na época, que culminaram 

com o fim da República Velha. 

Como já demonstramos, essa tradição do futebol “mulato-arte” fomentada 

inicialmente por Gilberto Freyre – entre outros61 – caminhou em conjunto com os anseios 

do governo de Getúlio Vargas, e encontrou respaldou junto a uma impressa esportiva que 

começava a surgir no país. Dentre alguns nomes podemos citar Armando Nogueira62, 

Nelson Rodrigues63, José Lins do Rego64, João Saldanha65 e Mario Filho66, este último 

                                                      
<http://www.rsssf.com/tablesr/riobranco.html>. Acesso em: 01/03/2019. 
60 Era um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o Governo Federal durante a República Velha. 

Era estabelecido um rodízio no cargo de presidente da República, entre os políticos de São Paulo 

(produtores de café) e Minas Gerais (produtores de leite). 
61 Cf. ANTUNES, Fátima. Com Brasileiros, não há quem possa! Futebol e Identidade Nacional em José 

Lins do Rego, Mário Filho e Nelson Rodrigues. São Paulo, SciELO – Editora UNESP, 2004. 
62 Cf. NOGUEIRA, Armando. Na Grande Área. Rio de Janeiro, Edições Bloch, 1966; NOGUEIRA, 

Armando. Bola na Rede. Rio de Janeiro, José Olympio, 1974. 
63 Cf. RODRIGUES, Nelson. À Sombra das Chuteiras Imortais. São Paulo, Companhia das Letras, 1993; 

RODRIGUES, Nelson. A Pátria em Chuteiras. São Paulo, Companhia das Letras, 1994; RODRIGUES, 

Nelson. O Profeta Tricolor. São Paulo, Companhia das Letras, 2002. 
64 Cf. REGO, José Lins do. Água-mãe. Rio de Janeiro, José Olympio, 1941; REGO, José Lins do. Flamengo 

é puro amor. José Olympio, Rio de Janeiro, 2002. E também em suas crônicas e artigos no Jornal dos 

Sports entre 1945 e 1953 na coluna “Esporte e Vida”. 
65 Cf. SALDANHA, João. Subterrâneos do Futebol. Rio de Janeiro, José Olympio, 1980. 
66 Mario Filho para além do O negro no foot-ball brasileiro. Cf. FILHO, Mario. O sapo de Arubinha: os 

http://www.rsssf.com/tablesr/riobranco.html
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em especial, foi um dos principais personagens para incentivar a profissionalização do 

futebol brasileiro (HELAL, 1997). 

Mario Filho lançou em 1947 o livro O negro no foot-ball brasileiro que na 

primeira edição contava com o prefácio assinado por Gilberto Freyre, dando claras 

demonstrações de assimilação das teorias freyreanas sobre “democracia racial”. O livro 

de Mario Filho é por muitos e principalmente pelo meio acadêmico67, utilizado como 

fonte para inúmeras relações e questões estabelecidas pelo futebol diante da sociedade 

naquela época, em especial, as relações de inserção dos jogadores negros. O livro trata 

com especificidade o Campeonato Carioca de 1923, vencido pelo Vasco da Gama que 

tinha seu elenco repleto de jogadores negros e operários oriundos do subúrbio carioca. 

Com a vitória do Vasco podemos notar um dos fatores que culminariam na popularização 

e no profissionalismo do futebol, em um primeiro momento no Rio de Janeiro, 

posteriormente influenciando outras cidades pelo Brasil. Como bem narrado por Mario 

Filho em seu livro, o sucesso relâmpago do Vasco — que em seu primeiro ano foi 

campeão da segunda divisão e chegou na primeira — não chamou tanta atenção, como 

afirma FILHO (2010, p. 121): 

Ninguém ligou para importância à ida do Vasco para a primeira divisão. Que 

é que podia fazer um clube da segunda divisão contra América, campeão do 

Centenário, contra um Flamengo, bicampeão, contra um Fluminense, 

tricampeão? O Vasco que bostasse quantos mulatos, quantos pretos quisesse 

no time. Tudo continuaria como dantes, os brancos levantando os 

campeonatos, os mulatos e os pretos nos seus lugares, nos clubes pequenos. 

 

Todavia, o sucesso do Vasco contagiava a cidade, a cada jogo do time mais 

pessoas se juntavam nos estádios para assistir os jogos. Mario Filho destaca que em um 

momento de “jacobinismo no futebol” (FILHO, 2010) todos queriam vencer o Vasco —

de origem portuguesa — acabou gerando uma disputa entre brasileiros contra 

portugueses. 

Outro fator nesse período, era o processo de divulgação dos resultados dos jogos, 

com o clamor popular e a rivalidade estabelecida, a imprensa esportiva, acabou ganhando 

                                                      
anos de sonho do futebol brasileiro. São Paulo, Companhia das Letras, 1994; FILHO, Mario. Histórias do 

Flamengo. Rio de Janeiro, Pongetti, 1945. 
67 Mesmo sendo considerado uma obra clássica e utilizado por inúmeros pesquisadores; outros autores e 

investigadores, levantaram questionamento a utilização do livro como uma fonte verídica da história; ou se 

seria somente mais um romance, um ensaio jornalístico. Para mais detalhes sobre essas diferenciações, 

verificar os trabalhos: SOARES, Antonio Jorge. Futebol raça e nacionalidade no Brasil: releitura da 

história oficial. 1998. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Educação Física, Universidade 

Gama Filho, Rio de Janeiro, 1998; SOARES, Antonio Jorge. História e a invenção de tradições no campo 

de futebol. In HELAL, R.; SOARES, A. J.; LOVISOLO, H. A Invenção do País do Futebol: mídia, raça e 

idolatria. Rio de Janeiro, Mauad, 2001. 
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um destaque “necessário” e mudando a forma de informação da população. Como bem 

lembrando por Mario Filho, as vitórias do Vasco lotavam os estádios, “até o estádio do 

Fluminense ficou pequeno” (principal estádio carioca na época). Além disso, os carros e 

bondes eram os principais “veículos de informação”, após as partidas era comum o 

“buzinaço” feito pela cidade e os chauffeur passavam informando o resultado 

E, depois, os automoveis de praça, parecia que só havia chauffeur português, 

vinham tocando buzina por aí afora, anunciando mais uma vitória do Vasco. 

Também anunciava mais uma vitória do vasco a cara de festa das cervejarias: 

a Capela do Largo da Lapa, a Cervejaria Vitoria da Praça Onze. (FILHO, 2010, 

p. 122) 

 

Esses detalhes sobre as vitórias do Vasco, como a forma que a informação e as 

notícias das partidas circulavam movimentando a população na cidade, são fundamentais 

para compreender o papel da imprensa esportiva. Mario Filho, teve um papel importante 

nesse momento de junção do futebol e mídia, já que aos vinte três anos de idade já era 

considerado um veterano do jornalismo esportivo (CAPRARO, 2011). 

Em 1931, Mario Filho foi chamado por Roberto Marinho, para ser responsável 

pelo caderno de esportes do jornal “O Globo”, além disso, no mesmo ano ele fundou o 

jornal “O Mundo Esportivo”, de curta duração na publicação, todavia, foi um dos 

primeiros jornais esportivos (CAPRARO, 2011). Já em 1936, com ajuda financeira de 

Marinho, tornou-se proprietário do “Jornal dos Sports”, principal veículo de comunicação 

esportiva na época. Além do apelo esportivo, Mario Filho, também organizava inúmeras 

atividades culturais, destaque para o fomento no surgimento dos desfiles das Escolas de 

Samba no Rio de Janeiro (CAPRARO, 2011). 

Mario Filho com certeza foi um dos pioneiros na reformulação do jornalismo 

esportivo profissional, ele remodelou as notícias esportivas que saíam das colunas sociais 

e passavam para um jornalismo especializado tendo um caderno-editoria (no linguajar do 

jornalismo). Entretanto, todos os créditos não devem ficar com Mário Filho, pois 

compreendendo a rápida massificação do futebol em um país de fronteiras continentais, 

somado ao nosso papel de relativização dos contextos canonizados como “oficiais” ao 

longo dessa pesquisa, usamos as palavras do pesquisador André Capraro, que analisou a 

“invenção” do jornalismo esportivo na trajetória de Mario Filho. 

[...] mesmo sendo um dos primeiros cronistas dedicados exclusivamente  ao  

futebol,  e  notoriamente  um  engajado  no desenvolvimento esportivo do país, 

paralelamente em outros estados, principalmente São Paulo e Rio Grande do 

Sul, vários outros jornais também  renovavam  a  forma  como  o  esporte  

aparecia  nas  suas edições diárias [...] o alcance das ideias de Mario Filho se 

acentuou rapidamente, mas sua concepção de jornalismo esportivo era 

praticamente circunscrita ao estado do Rio de Janeiro e à região nordeste  -  

devido  as  suas  origens  e  o  contato  com  José  Lins  do Rego  e  Gilberto  
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Freyre,  referências  do  movimento  regionalista nordestino. Por outro lado, 

tinha pouca difusão em São Paulo - o jornalista de maior destaque na época era 

Tomaz Mazzoni (WITTER, 1996) - e nos estados da região sul. Sendo assim, 

o jornalista era um dos agentes mais eficazes e de forte alcance, mas, de longe, 

pode ser considerado o "inventor" do jornalismo especializado em esportes. 

(CAPRARO, 2011, p. 221)  

 

Encontramos na relação sinérgica entre o futebol e os mass medias, o papel 

primordial da radiodifusão. Assim, como o futebol, o rádio também nasceu no “berço da 

elite” (GUERRA, 2006), e com o passar do tempo tornou-se o principal veículo de 

informação no país. O futebol crescia como cultura popular no Brasil e o rádio 

amplificava suas vozes (ou resultados dos jogos) na época. Nesta relação entre o futebol 

e o rádio, podemos relembrar o papel fundamental do “speak metralhadora”, como ficou 

conhecido os locutores de rádio. Em especial, Nicolau Tuma, por causa da sua habilidade 

em pronunciar quase 250 palavras em um minuto (ORTRIWANO, 2000), na tentativa de 

narrar “lance a lance”. Tuma é considerado um dos pioneiros na transmissão esportiva 

via rádio, pois em 1931, ele narrou a partida entre a Seleção Paulista contra a Seleção 

Paranaense pela Rádio Sociedade Educadora Paulista (SOARES, 1994). Os 10 gols da 

vitória paulista marcaram época na voz de Tuma, que realizou um trabalho fundamental 

na propagação do futebol pelas ondas do rádio. 

Posto isso, e como já havíamos afirmado no começo desse tópico, Getúlio 

Vargas usou o rádio como ferramenta de propagação das suas ideias nacionalistas e viu 

no futebol, uma estratégia de mobilização para elevar a integração das massas ao encontro 

das suas ideias de um “Novo-Estado”. Entre essas disputas no cenário político e 

futebolístico, o papel de Getúlio Vargas tornava-se fundamental na busca pela construção 

de uma identidade nacional, que aglutinasse inúmeras camadas sociais, e que pudesse 

demonstrar um “Novo Brasil” diante de um cenário nacional e internacional de Nações. 

Após suas ações em torno da implementação das leis trabalhistas, dos investimentos nas 

indústrias nacionais e a participação de um grande quadro de militares em seus 

ministérios, suas bases estratégicas eram de tentar unificar um ethos nacional integrador 

da sociedade, como afirmam MOSTARO et al. (2015, p. 276):      

Era necessário romper com a “cópia” do imaginário da metrópole; assim, 

elementos que atuariam como diferenciadores de nossa cultura e 

estabeleceriam uma distinção frente a outros povos passaram a ganhar força. 

O futebol, como elemento popular e de profunda mobilização social, aparece 

como um dos pilares desta construção. Sua principal contribuição seria para a 

questão racial no país.  
 

As ações de Getúlio Vargas tocaram diretamente o cenário do futebol e da 



53  

radiodifusão, como o Decreto Nº 21.111 de 1 de março de 193268, que regulamentava o 

serviço de radiocomunicação no território nacional e autorizava a veiculação de 

publicidade no rádio. Além do mais, no "Programa de Reconstrução Nacional" proposto 

por Vargas, tinha itens específicos que impediam os anseios dos cartolas em manter o 

futebol como esporte amador (CALDAS, 1994). 

As propostas de Vargas foram fundamentais para regulamentação da profissão 

do jogador de futebol em 1933; essas ações deram início ao futebol profissional no país, 

massificado pelas ondas do rádio, que encampava um projeto de “identidade nacional” 

formulado pelo governo com objetivo de integrar a população e consolidar um Estado-

Nação. 

Todavia, o grande momento que envolve Vargas, o futebol e a identidade 

nacional brasileira, permeiam o cenário da Copa do Mundo de 1938. Momento esse no 

qual Getúlio utilizou ao máximo o poder do futebol e dos mass medias para tentar unificar 

o país. O seu governo assumiu o controle da Confederação Brasileira de Desportos - CBD 

com a presença de Luís Aranha, irmão de Oswaldo Aranha, ministro naquela época. Essa 

manobra foi uma tentativa de Vargas em reduzir as disputas políticas dentro da 

administração da Seleção Brasileira; com isso, pela primeira vez foi formada uma seleção 

com os melhores jogadores que existiam no país; reforçando a ideia de que finalmente o 

Brasil seria representado sem restrições entre amadores e profissionais, algo que não 

aconteceu durante a Copa do Mundo de 193469 e 193070 (momento que existia uma 

disputa entre paulistas e cariocas). Além disso, foram colocados alto-falantes nas praças 

das principais cidades (ORTRIWANO; 2000), funcionários eram liberados mais cedo 

para torcer pela seleção. Um clima de nacionalismo tomou conta do país e os brasileiros 

se aproximaram da seleção via ondas do rádio que transmitia os jogos diretamente da 

França. 

A Copa do Mundo na França em 1938 seria marcada por dois fatores importantes 

no projeto nacionalista na “Era Vargas”; pela primeira vez o Brasil seria representado em 

                                                      
68 BRASIL. Decreto nº 21.111, de 01 de março de 1932. Aprova o regulamento para a execução dos serviços 

de radiocomunicação no território nacional. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-

publicacaooriginal-81840-pe.html>. Acesso em: 15/03/2019. 
69 RACHA ENTRE AMADORISMO e profissionalismo prejudica a Seleção, que é eliminada na primeira 

partida. Site CBF, Rio de Janeiro, 06/10/2015. Disponível em: <https://www.cbf.com.br/selecao-

brasileira/torcedor/jogos-inesqueciveis/mundial-da-italia>. Acesso em: 05/03/2019. 
70 NO URUGUAI, SELEÇÃO BRASILEIRA acabou derrotada por 2 a 1 pela Iugoslávia e goleou a Bolívia 

por 4 a 0. Site CBF, Rio de Janeiro, 05/10/2015. Disponível em: <https://www.cbf.com.br/selecao-

brasileira/torcedor/jogos-inesqueciveis/o-brasil-na-primeira-copa-do-mundo>. Acesso em: 05/03/2019.  

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21111-1-marco-1932-498282-publicacaooriginal-81840-pe.html
https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/torcedor/jogos-inesqueciveis/mundial-da-italia
https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/torcedor/jogos-inesqueciveis/mundial-da-italia
https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/torcedor/jogos-inesqueciveis/o-brasil-na-primeira-copa-do-mundo
https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/torcedor/jogos-inesqueciveis/o-brasil-na-primeira-copa-do-mundo
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uma Copa do Mundo por uma seleção profissional e mestiça, capitaneada por Leônidas 

da Silva e Domingos da Guia. E ainda havia participação de um novo integrante no dia-

a-dia da seleção, o locutor Leonardo Gagliano Neto, titular do Departamento de Esportes 

da PRA-3 - Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro. Gagliano foi à voz que ecoava 

diretamente dos campos franceses para as cidades brasileiras, pela primeira vez a 

população poderia acompanhar em tempo real uma transmissão esportiva. 

A participação do locutor foi possível por meio da formação de uma cadeia de 

emissoras da empresa Buyngton, composta pelas rádios: Clube do Brasil e Cruzeiro do 

Sul do Rio de Janeiro; rádios Cosmos e Cruzeiro do Sul de São Paulo; Rádio Clube de 

Santos, e que foram financiadas pelo Cassino Urca (ORTRIWANO, 2000) comprando os 

direitos de transmissão da Copa do Mundo, as emissoras ainda contavam com a parceria 

dos jornais “O Globo” e “Jornal dos Sports”. O sucesso da Seleção Brasileira nos 

gramados ecoava pelos rádios e cada jogo fazia o país parar, para acompanhar o futebol 

“mulato-arte” de Leônidas e cia. 

Notícias dão conta de que em 1938 o Brasil parou para ouvir as irradiações de 

Gagliano Neto. O povo, incrédulo e fascinado com os sons vindos do outro 

lado do oceano, vibrava. Quem não tinha rádio em casa, se aglomerava no 

Largo do Paissandu em São Paulo ou diante da Galeria Cruzeiro, no Rio de 

Janeiro. Por esse país afora, onde fosse viável, as pessoas se reuniam para não 

perder as transmissões ampliadas pelos alto-falantes que as emissoras 

espalhavam em lugares estratégicos, inclusive os estádios de futebol: os fans 

da pelota não queriam perder a façanha dos footballers patrícios nos campos 

franceses. (ORTRIWANO, 2000, p. 2) 

 

Na partida de estreia na Copa 1938, os brasileiros puderam escutar e imaginar 

os seis gols que deram a vitória ao time do Brasil diante da seleção da Polônia, um jogo 

decidido na prorrogação com 3 gols de Leônidas da Silva. Desde o brasileiro mais 

operário, passando pelos negros, índios, brancos e até o próprio Vargas escutaram a 

mesma narração de Gagliano Neto, um momento que demonstrava os ideais do governo 

em aproximar a sociedade de um sentimento único de “pátria” e “nação”. Essa unidade 

do discurso, criado pelo monopólio do Grupo Buyngton na transmissão da Copa do 

mundo, ficou marcado pelo incentivo durante o governo de Getúlio Vargas. Podemos 

refletir sobre as inspirações de Vargas neste momento, ao pensar no sucesso conquistado 

pelo projeto do fascismo italiano e alemão na mesma época — Benito Mussolini utilizou 

a Copa do Mundo de 1934 em favorecimento explícito ao seu governo; como também fez 

Adolf Hitler durante as Olimpíadas de 1936 em Berlim — para realizar o casamento entre 

o futebol (esporte) e o rádio em favorecimento do seu projeto de governo nacionalista. 

A Seleção Brasileira não saiu campeã da Copa do Mundo em 1938. Entretanto, 
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o estímulo do governo em encontrar elementos totalizantes para configurar uma 

identidade nacional saiu vitorioso por meio do futebol jogado, principalmente pelos 

jogadores negros, em campos franceses. A “paixão” pelo futebol, que começava a ser 

considerado um futebol “mulato-arte”, ganhava ascensão e público via ondas do rádio 

que foi institucionalizado pelo governo. Nesse sentido, Vargas cria o Departamento de 

Imprensa e Propaganda – DIP em 1939 órgão fundamental na propagação dos discursos, 

notícias e ações do governo. O DIP era composto por veículos de comunicação como 

revistas, jornais e principalmente o rádio, que faziam chegar um único discurso a toda 

população. Um dos principais objetivos do órgão era incentivar e organizar atividades 

cívicas populares e propagar os jogos de futebol. 

Por meio da Rádio Nacional, houve a transmissão dos jogos de clubes cariocas 

para todo Brasil, como isso há “a dispersão de torcedores dos clubes cariocas por todo o 

interior do Brasil” (GASTALDO, 2011, p. 43); em qualquer parte do país se escutava o 

mesmo jogo, como o mesmo discurso presidencial. Sobre essa relação do futebol, mídia 

e governo na busca pela “identidade nacional”, Fábio Franzini71 resumiu esse contexto 

do período: 

Os anos 30 são um momento decisivo na relação entre o futebol e a sociedade 

brasileira. Enquanto o meio político-cultural começa a redefinir as concepções 

acerca do ‘nacional’, a popularidade do futebol é impulsionada tanto pelo 

desenvolvimento do rádio como meio de comunicação de massa quanto pela 

oficialização do profissionalismo dos jogadores, fato este que transforma o 

jogo em trabalho [...] As diferenciações sociais tão explícitas em outros níveis 

vão se minimizar sob o efeito aglutinador do futebol, abrindo espaço para a 

formação de um sentimento comum de pertencimento à sociedade brasileira, o 

que foi de encontro ao processo de reelaboração de elementos de apelo popular 

promovido pelo governo de Getúlio Vargas com vistas à unificação cultural do 

país, estabelecendo uma homogeneidade em meio à diversidade [...] Se o 

futebol já era popular e mobilizador, a partir dos anos 30 passa a ser utilizado 

de modo sistemático pelos governantes como forma rápida de atingir “as 

massas”. (FRANZINI, 1998, p. 1-2) 

 

Em artigo realizado por Filipe Mostaro, Ronaldo Helal e Fausto Amoro eles 

apresentam a mudança do cenário político brasileiro que levou o futebol a se tornar um 

papel fundamental da identidade brasileira. Ao analisarem a chegada de Getúlio Vargas 

ao poder e sua intenção de construir uma identidade nacional que pudesse representar o 

país internacionalmente e integrar a população, os autores afirmam que: 

É importante salientar que, ao se pensar uma nação, trava-se uma disputa 

ideológica entre diversas correntes sociais, cada uma com a sua ideologia. No 

Brasil, não foi diferente. As oligarquias perderiam seu poder com a Revolução 

                                                      
71 FRANZINI, Fábio. Futebol, identidade e cidadania no Brasil dos anos 30. Revista Lecturas: Educación 

Física y Deportes, Buenos Aires, ANO 3, nº 10/03/1998. Disponível em: 

<https://www.efdeportes.com/efd10/anos30.htm>. Acesso em: 08/03/2019. 

https://www.efdeportes.com/efd10/anos30.htm
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de 1930, liderada por Getúlio Dornelles Vargas, que chegou ao governo em 3 

de outubro do referido ano.  Com o apoio de vários setores da sociedade, que 

pretendiam estabelecer uma nova visão do país, o governo Vargas encontrou 

uma conjuntura política e social onde se fazia necessário construir um novo 

pensamento do que vinha a ser brasileiro e, além disso, acomodar diferentes 

grupos sociais neste novo panorama. Era preciso edificar uma identidade 

nacional que abarcasse diferentes pensamentos em um único, formando uma 

identidade legítima do que viria a ser o nacional. (MOSTARO et al. 2015, p. 

274) 

 

Essa construção da identidade nacional e suas disputadas ideológicas também 

podem refletir nos apontamentos de Renato Ortiz ao mencionar suas ideias acerca da 

consolidação da identidade brasileira 

Na verdade, a luta pela definição do que seria uma identidade autêntica é uma 

forma de se delimitar as fronteiras de uma política que procura se impor como 

legítima. Colocar a problemática dessa forma é, portanto, dizer que existe uma 

história da identidade e da cultura brasileira que corresponde aos interesses dos 

diferentes grupos sociais na sua relação com o Estado (ORTIZ, 1985, p. 9) 

 

Seguindo os apontamentos de Ortiz (1985), podemos aludir que nesse momento 

da história, o futebol era um fenômeno sociopolítico que intensificava relações de 

disputas entres classes sociais e grupos políticos que permeavam o Estado. Percebemos 

nesse sentido o uso político e o controle hegemônico do rádio na gestão de Getúlio Vargas 

e de seus sucessores durante os anos de 1950; o período conhecido como “Era de Ouro” 

do rádio, seria gradativamente substituído por um novo fenômeno comunicacional que 

começava a surgir no país: televisão. 

Não diferente do rádio, a televisão foi ferramenta fundamental para propagação 

dos objetivos governistas durante o período que ficou marcado pelo golpe militar de 1964. 

O futebol durante o regime militar, também era utilizado como propagada do governo, e 

a Copa do Mundo de 1970 era a primeira transmitida pela televisão nacional ao vivo; com 

isso, os militares tentaram retomar o sentimento nacionalista, similarmente ao processo 

realizado por Vargas ao utilizar o rádio. O militar-presidente Emílio Garrastazu Médici, 

agora tinha o rádio e a televisão para usar em benefício próprio 

No ano da Copa, o Brasil vivia o auge da ditadura militar, com o governo do 

general Emílio Garrastazu Médici. A conquista da Seleção Brasileira foi usada 

pelos militares para mostrar à população a imagem de um país forte e vitorioso, 

que mascarava o terror da censura. Enfim, um país glorioso, até no esporte. O 

governo procurava ir ao encontro das aspirações do povo, que desejava a 

conquista da Copa de 70. Uma conquista que servia para ocultar os problemas 

do país, como as torturas de presos políticos e as mazelas sociais 

(SAVENHAGO, 2011, p. 26). 

 

A brasilidade da sociedade demonstrada pelo futebol “mulato-arte” e 

amplificada pelas ondas do rádio e posteriormente pela televisão, foram elementos 

fundamentais para consolidação da cultura e de uma política hegemônica no país. 
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Percorremos até este momento na pesquisa, por contextos e fatos sociopolíticos e 

culturais que demonstraram a importância de investigar o futebol como elemento 

fundamental do ethos da cultura brasileira. 

Diante disso, é importante pontuar as disputas de agentes, entidades estatais e 

paraestatais que mediaram o “campo” de surgimento do futebol em um período de 

expansão de políticas liberais. Não somente o futebol, mas outros esportes como turfe, 

boxe, o remo, o tênis e o atletismo também se desenvolveram na Inglaterra durante a 

expansão da sociedade de massa e a consolidação da Indústria Cultural; esses esportes 

foram dotados com características capitalistas: “a função do esporte, na vida moderna, 

estaria relacionada, assim, a dois aspectos fundamentais da vida burguesa – a disciplina 

das massas (que precisam obedecer a horários e a regras) e o fair-play, ou seja, o saber 

ganhar e o saber perder” (MARQUES, 1998, p. 2). 

Entendendo esse contexto, podemos refletir sobre a industrialização da produção 

cultural, que perpassou por três fases dentro do sistema capitalista. Em um primeiro 

momento o sistema capitalista se apropriou de bens simbólicos e culturais, porém, não 

afetou sua própria produção. Já em uma segunda fase, estimulado pelo contexto 

econômico liberal, a cultura e o setor comunicacional passaram por influências diretas 

das determinações econômicas e sociopolíticas, assim modificaram seu modo de 

produção 

[...] inclusive no setor comunicacional, a cultura passará de um momento em 

que recebe os reflexos das determinações econômicas, enquanto elemento da 

superestrutura – em termos marxianos –, para outro, em que se torna base de 

produção material. As demais atividades produtivas, inclusive as industriais, 

progressivamente passam a ser informacionalizadas [...] imersa na lógica do 

lucro, como as demais atividades sociais sob este modo de produção, a cultura 

passa ser entendida não só pelas características de lazer ou míticas que 

historicamente as definiam, mas, principalmente, como uma das coisas a ser 

apropriada para a produção de mercadorias. [...] neste novo processo social é 

que de elementos apropriados pela Indústria Cultural para gerar audiência, os 

meios de comunicação podem criar uma nova ambiência sociocultural, 

apontada através do conceito de midiatização (BRITTOS e SANTOS, 2012, p. 

176). 

 

A midiatização é a reconfiguração da forma de dependência do sujeito no uso 

das tecnologias comunicacionais na sua apresentação e comunicação com outros sujeitos 

e o mundo. Valério Brittos, nos explica que devemos considerar as disputas por 

hegemonia em uma sociedade de economia capitalista, pois: 

A midiatização generaliza-se quando a mediação social, a publicização do 

longínquo e do próximo, dá-se precipuamente via mídia. Há uma paulatina 

absorção das funções de mediação, sempre existentes, pelo campo 

comunicacional. Companhias privadas absorvem os modos de vida das 

comunidades, as práticas laborais dos trabalhadores, os conhecimentos 
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universais e as informações relativas aos acontecimentos de todo tipo. […] por 

sua função, privilegiada na conformação de imaginários e realidade, a mídia é 

alvo de disputa pela diversidade cultural, sendo apropriada principalmente 

pelos capitais em concorrência e pelo Estado, para difusão de modelos de 

consumidor e de cidadão (BRITTOS, 2010a, p. 64). 

 

O processo de midiatização é fecundado pela moldagem do sistema capitalista 

para se manter, e está envolvido enquanto instrumento direto na Indústria Cultural. Em 

uma terceira fase, o novo processo de globalização midiática influenciará o futebol 

(cultura) intrinsicamente com a comunicação (mass media) diante do capitalismo 

configurado pós os anos de 1970. 

De tal modo, apresentamos o conceito de midiatização numa tentativa analítica 

que supere a limitação dos estudos apocalípticos; mas, que não perca a referência das 

disputas sociopolíticas no contexto capitalista que cercam o futebol e a mídia (mass 

media), determinadas pelas relações econômicas enquanto elemento de superestrutura 

que materializam os bens simbólicos e culturais em “produtos” mercantilizados. Por isso, 

buscamos adiante em nossa investigação, compreender a “complexa teia de relações de 

poder entre clubes, federações, emissoras de rádio e tevê” (GASTALDO, 2011, p.49). 

Posto isso, Valério Brittos nos chama atenção para a importância em investigar 

essa situação com análises econômicas, políticas e ideológicas, numa observação crítica 

ao modelo estrutura-superestrutura na sociedade capitalista (BRITTOS, 2001). Ele 

explica que os meios de comunicação passam a ser fundamentais para prolongar o 

capitalismo, mediante a três processos de aparição midiática: a publicidade, a propaganda 

e o programa, que servem como vínculo para um público consumidor de mercadorias e 

com fascínio pelo espetáculo midiatizado. 

Neste primeiro momento, analisamos as características de introdução do futebol 

no país, bem como seu processo inicial de relação mútua com a radiodifusão; 

prosseguimos com a pesquisa esboçando um caminho histórico do fomento inicial do 

sistema de comunicação do país, o começo do rádio e da televisão enquanto ferramentas 

de comunicação de massa. 

Dessa forma, notaremos a importância da televisão nesse processo de 

reconfiguração do futebol como um programa midiatizado enquanto mercadoria 

globalizada, já que pelas suas características intrínsecas: pode transmitir inúmeras 

partidas ao-vivo; conseguir mais torcedores para este programa; além de atrair capitais 

financeiros locais e transnacionais para os jogos e seus atores. Com isso, fortalecendo as 

indústrias culturais na geração de produtos e de espetáculos esportivos mercantilizado em 
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uma sociedade globalizada. César Bolaño explica isso, ao analisar a importância que a 

televisão teve junto a crescente capitalização dos esportes de massa imersos na indústria 

cultural: “o que permitirá ao esporte capitalizar-se não só pela via da venda direta de 

ingressos e de espaço publicitário, mas também, e de forma crescente, através da sua 

situação na fileira audiovisual” (BOLAÑO, 1999, p. 53). 
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CAPÍTULO 02: O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NO BRASIL: RÁDIO E A 

TELEVISÃO TRANSMITINDO O FUTEBOL E OS ASPECTOS 

SOCIOCULTURAIS E POLÍTICOS. 

 

Neste capítulo, apresentamos o histórico das primeiras transmissões esportivas do futebol 

e a formação do sistema de radiodifusão brasileiro. Explicamos o contexto sociocultural 

e político durante a implantação do rádio e da televisão, identificando a conjuntura do seu 

processo de desenvolvimento no país. Além disso, fazemos uma historiografia dos mass 

medias na cobertura do evento esportivo: Copa do Mundo FIFA. 

 

 

2.1. AS PRIMEIRAS ONDAS DO FUTEBOL NO MUNDO: O RÁDIO  

 

 

De dentro de uma cabana de madeira que mais parecia um galpão de jardim, 

próximo ao campo de futebol no antigo estádio do time do Arsenal, no distrito de 

Highbury, local que era popularmente chamado de Casa do Futebol (home of football)72 

saíram as primeiras ondas de transmissão do futebol por meio do rádio. No dia “22 de 

janeiro de 1927, ouvintes do serviço de rádio da British Broadcasting Corporation - BBC 

testemunharam a experiência única de ouvir comentários de futebol no conforto de suas 

próprias casas”73 o jogo era entre o time da casa o Arsenal contra Sheffield United valendo 

pela primeira divisão do Campeonato Inglês e o placar final foi de 1 a 1. 

Independentemente do resultado, ou dos times envolvidos nesse jogo, o que foi 

evidenciado era o protagonismo da BBC enquanto emissora de rádio ao transmitir pela 

primeira vez o futebol via ondas do rádio. Dias antes, em 1 de janeiro de 1927 a BBC 

recebeu a Carta Real que a autorizava funcionar enquanto emissora pública no país, assim 

sendo o primeiro aporte para as coberturas e transmissões de eventos esportivos. 

O produtor da época, Lance Sieveking, elaborou um plano do campo dividido 

em oito partes numeradas, publicado na revista Radio Times. A imagem era uma tentativa 

                                                      
72 Hoje o local se tornou um conjunto de apartamentos, pois o Arsenal mudou de “casa” e agora seu estádio 

é: Emirates Stadium. 
73 NT: “On 22nd January 1927, listeners of the BBC's radio service witnessed the unique experience of 

hearing football commentary from the comfort of their own homes” (tradução livre). Cf. RADIO 

FOOTBALL down the years. BBC-SPORT, Londres, 14/01/2002. Disponível em: 

<http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/1760579.stm>. Acesso em: 06/03/2019.   

http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/1760579.stm
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de ajudar os ouvintes a escutarem o jogo e a "visualizar" o campo. Segundo informações 

do próprio site da BBC a narração contou com a participação de Henry Blythe Thornhill 

Wakelam, um ex-jogador de rúgbi sendo o primeiro comentarista esportivo do rádio 

durante uma transmissão ao vivo. 

 

Figura 3: Imagem utilizada Sieveking durante a transmissão da BBC. Fonte: Arquivos BBC. 

Essa poderia ter sido mais uma invenção à moda inglesa, assim como o futebol 

moderno, já narrado no começo de nossa pesquisa. Bem como fizemos com a 

historiografia do futebol, apresentamos a seguir outro fato que pode relativizar o dado 

descrito acima como o começo oficial das transmissões esportivas via rádio. Alguns anos 

antes, em 1922, o uruguaio Claudio Sapelli entusiasta e pioneiro do rádio no país sul-

americano, instalou no terraço do prédio do jornal Diario del Plata, próximo ao famoso 

Teatro Solís, um equipamento com transmissor portátil que serviu para transmitir 

informações do V Campeonato Sul-Americano de Futebol74, disputado no Rio de Janeiro. 

No dia 1 de outubro de 1922 o Brasil entrou em campo contra o Uruguai, a partida 

terminou empatada em zero a zero. Todavia, o clima da disputa foi transmitido para os 

uruguaios. 

Centenas de aficionados se concentraram na esplanada do Teatro Solís para 

acompanhar a partida, cujos detalhes eram anunciados através de um 

megafone, ficando espantados ao descobrirem que a competição também 

estava sendo divulgada inteira, jogada por jogada, para os privilegiados que 

contavam com receptor de galena (MOREIRA, 2015, p. 5) 

 

Sapelli em nenhum momento esteve no estádio das Laranjeiras naquele dia, mas 

durante 90 minutos "relatou" lance a lance do jogo por intermédio de telegramas que 

chegavam ao Diario del Plata via Western Union e as cópias eram imediatamente 

                                                      
74 O Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1922, era a sexta edição da competição. Na disputa do 

torneio cinco seleções participaram: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. A disputa ocorreu em 

turno único todos contra todos, Brasil e Paraguai acabaram empatados, houve a necessidade de um jogo 

desempate. A Seleção Brasileira venceu o Paraguai por 3 a 0 e foi a campeã, pela segunda vez da 

competição. O artilheiro do torneio foi o argentino Julio Francia com 11 gols. 
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entregues a Sapelli, tornando realidade o seu sonho de realizar a primeira transmissão de 

futebol por ondas do rádio75 (MOREIRA, 2015). Segundo o pesquisador uruguaio 

Leonardo Moreira, o Uruguai foi um dos países pioneiro na transmissão esportiva, mesmo 

não sendo in loco76, porém, utilizando as estruturais arcaicas do rádio 

De certa forma, Claudio Sapelli foi o primeiro “relator” de futebol que houve 

no Uruguai, e a sua transmissão esportiva, a primeira da América Latina e a 

segunda realizada no mundo, precedida unicamente pelo combate de boxe 

Dempsey-Carpentier em 2 de julho de 1921 [...] independentemente das 

polêmicas, não há dúvidas de que o ano do começo da rádio no Uruguai foi 

1922 e de que, dentre outras curiosidades, nossa primeira estação 

radiotelefônica precedeu em alguns dias à BBC de Londres (MOREIRA, 2015, 

p. 5)  

 

Assim como a transmissão do futebol por meio do rádio gera o conflito entre os 

fatos considerados oficiais, o próprio surgimento da transmissão radiofônica também é 

motivo de contestação. O reconhecimento do italiano Guglielmo Marconi como inventor 

do primeiro sistema de telegrafia sem fios em 1896, e que retirou a famosa patente nº 

7777 para “tuned or syntonic telegraphy”, o rendeu anos mais tarde o prêmio Nobel de 

Física em 1909. Segundo consta informações no site do prêmio Nobel: 

Em um dia histórico em dezembro de 1901, determinado a provar que as ondas 

sem fio não eram afetadas pela curvatura da Terra, ele usou seu sistema para 

transmitir os primeiros sinais sem fio do outro lado do Atlântico entre Poldhu, 

Cornwall e St. John's, Newfoundland, a uma distância de 2100 milhas (Nobel 

Lectures, 1967 – tradução livre)77. 

 

Entretanto, essa façanha de Marconi pode ser contestada quando investigamos a 

história do Padre brasileiro Roberto Landell de Moura, que por alguns é considerado o 

pioneiro na invenção do rádio por meio das transmissões via ondas eletromagnéticas 

(ALMEIDA, 2006; VISONI, 2018)78. Alguns registros apontam que Landell, reuniu a 

imprensa e autoridades na Avenida Paulista em São Paulo no dia 3 de junho de 1900 para 

demonstrar publicamente seu invento científico. O aparelho construído por ele enviou 

sinais telegráficos e transmitiu a voz humana em uma distância de aproximadamente 8 

                                                      
75 A Confederação Sul-Americana de Futebol - CONMEBOL em seu site oficial, reconhece a façanha de 

Sapelli que naquele momento irradiou sua voz somente para 75 receptores que existiam em todo Uruguai 

(lembrando que a multidão presente na porta do jornal El Plata, também escutava a narração). Disponível 

em: <http://www.conmebol.com/es/la-primera-transmision-radial-de-la-copa-america-en-1922-desde-la-

azotea-del-diario-el-plata-de>. Acesso em: 01/03/2019.  
76 A primeira transmissão in loco foi em 2 de outubro de 1924, a LOR Radio Argentina transmitiu Argentina 

2x1 Uruguai em Buenos Aires. 
77 NT: “on an historic day in December 1901, determined to prove that wireless waves were not affected 

by the curvature of the Earth, he used his system for transmitting the first wireless signals across the 

Atlantic between Poldhu, Cornwall, and St. John’s, Newfoundland, a distance of 2100 miles”. Disponível 

em: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1909/marconi/biographical>. Acesso em: 01/04/2019.  
78 Cf. ALMEIDA, Hamilton. Padre Landell de Moura - Um Herói sem Glória. Rio de Janeiro, Record, 

2006; VISONI, Rodrigo. Roberto Landell de Moura: O Precursor do Rádio. São Paulo, Tamanduá Arte, 

2018. 

http://www.conmebol.com/es/la-primera-transmision-radial-de-la-copa-america-en-1922-desde-la-azotea-del-diario-el-plata-de
http://www.conmebol.com/es/la-primera-transmision-radial-de-la-copa-america-en-1922-desde-la-azotea-del-diario-el-plata-de
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1909/marconi/biographical
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km, algo sem precedentes naquele período. A invenção do Padre não ganhou o merecido 

reconhecimento e financiamento do governo brasileiro à época, e Landell tentou o registro 

de patentes dos seus inventos nos Estados Unidos em 1904 

Landell teria lançado o rádio um ano antes de Guglielmo Marconi. Seu invento 

cobria o dobro da distância do aparelho do físico italiano. Em 14 de junho de 

1899, o Jornal do Comércio noticiava um invento de Landell utilizado nas 

telecomunicações: o teléforo. Essas experiências não estão documentadas. 

Somente em 3 de junho de 1900, com a presença de autoridades, incluindo o 

cônsul inglês em São Paulo e a imprensa, foi feita a transmissão e recepção de 

sinais de voz entre a avenida Paulista e o alto do bairro de Santana [...] diante 

das dificuldades financeiras para desenvolver seus inventos, Landell decidiu ir 

para os Estados Unidos em 1901. Em 1904 conseguiu as patentes para um 

transmissor de ondas, para um telefone sem fio e para um telégrafo sem fio. 

[...] em 1984 a Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), em Porto Alegre, 

construiu uma réplica daquele que pode ser considerado o primeiro aparelho 

de rádio do mundo: o transmissor de ondas (wave transmitter), patente nº 

771.917, de 11 de outubro de 1904. (ABREU, A. 2011, s/p.)79 

 

Após identificar e observar o contexto no surgimento das primeiras ondas de 

rádio junto ao futebol; além da breve disputa sobre a paternidade do invento radiofônico, 

começamos a aproximar nosso debate do cenário brasileiro. Como registrado no capítulo 

anterior, o “casamento” do futebol com os mass medias, tornaram e ajudaram a consolidar 

as relações socioculturais e políticas do Brasil no começo do século. Por isso, 

consideramos importante o registro histórico narrado para que pudéssemos aprofundar 

nossa pesquisa no contexto de consolidação dos veículos de comunicação de massa em 

nosso país; e demonstrar como os mass medias foram utilizados para fomentar a 

expansão, consolidação e organização do nosso futebol “mulato-arte” — considerado um 

elemento simbólico que ajudou a formatar e categorizar uma identidade nacional no país. 

Isso foi possível por meio da imprensa esportiva em seu início, e contou com o suporte 

do rádio e da televisão que estabeleceu relações diretas com o futebol e a cultura 

brasileira. 

 

2.1.1. AS PRIMEIRAS ONDAS DO RÁDIO BRASILEIRO 

 

O Brasil estava entre os pioneiros nas experiências com o rádio em meados de 

1920; à frente, o antropólogo Edgard Roquete-Pinto, quem comandou a primeira 

transmissão radiofônica no país. Segundo inúmeras fontes, o dia 7 de setembro de 1922 

                                                      
79 Cf. ABREU, Alzira. MOURA, Ladell de. In acervo de verbetes do CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC, 2011. Disponível 

em:<https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-epublica/MOURA,%20Landell%20de.pdf>. 

Acesso em: 01/04/2019. 

https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-epublica/MOURA,%20Landell%20de.pdf
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é considero como o início das primeiras ondas brasileiras. Neste dia foi comemorado o 

centenário de Independência do Brasil, e durante uma Feira Internacional organizada no 

Rio de Janeiro (Capital Federal na época) empresários americanos demonstraram o novo 

advento tecnológico: o Rádio. Um transmissor de 500 watts fornecido pela empresa norte-

americana Westinghouse e instalado no alto do Corcovado, possibilitou irradiar o discurso 

do presidente Epitácio Pessoa, realizado durante a abertura da feira e captado por 

aproximadamente 80 receptores espalhados pela Capital e nas cidades de Niterói e 

Petrópolis (AGÊNCIA BRASIL, 2012)80. 

A inauguração do rádio foi ao som da ópera “O Guarani”, composição de Carlos 

Gomes; e Roquete-Pinto demonstrando entusiasmo com a transmissão, proferiu sua 

famosa frase: “Eis uma máquina importante para educar nosso povo" (CARNEIRO, 2008, 

p. 4)81. Após a transmissão e somado ao seu entusiasmo, Roquete-Pinto tentou convencer 

o governo brasileiro a comprar todo o equipamento americano da Westinghouse; o 

governo comprou, mas, fez a doação para a empresa estatal dos Correios, para que 

operassem como telégrafos. Edgard Roquete-Pinto não desistiu e conseguiu apoio junto 

Academia Brasileira de Ciências, da qual era secretário, e com o apoio de Henrique 

Morize presidente da Academia, Roquette-Pinto fundou a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, com fins exclusivamente educacionais e culturais no dia 20 de abril de 1923 

(CARNEIRO, 2008). Rádio Sociedade do Rio de Janeiro entrou em definitivo no ar no 

dia 7 de setembro de 1923 com o objetivo de promover a “educação em massa” 

(CARNEIRO, 2008, p. 5). 

Essa poderia ser a história oficial das primeiras ondas do rádio brasileiro, bem 

como o começo da primeira emissora. Mas, alguns anos antes daquela transmissão do 

discurso de Epitácio Pessoa, em Pernambuco, um pequeno grupo de amadores da 

eletricidade (Telegrafia Sem Fio, a TSF), em especial o radiotelegrafista Antônio Joaquim 

Pereira, fundaram a Rádio Clube de Pernambuco (PRA-8) no dia 6 de abril de 1919. 

Considerada por alguns pesquisadores como a primeira emissora de rádio do Brasil, e que 

teve seu registro de fundação noticiado no dia seguinte pelo o Jornal de Recife, que 

                                                      
80 VIRGILIO, Paulo. Primeira transmissão de rádio no Brasil completa 90 anos. Agência Brasil, Brasília, 

07/09/2012. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/2012/09/primeira-transmissao-de-radio-no-brasil-

completa-90-anos>. Acesso em: 07/04/2019. 
81 Cf. CARNEIRO, Alan. ROQUETTE-PINTO. In acervo de verbetes do CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC, 2008. Disponível 

em: <https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ROQUETTE-PINTO.pdf>. 

Acesso em: 01/04/2019. 

http://www.ebc.com.br/2012/09/primeira-transmissao-de-radio-no-brasil-completa-90-anos
http://www.ebc.com.br/2012/09/primeira-transmissao-de-radio-no-brasil-completa-90-anos
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ROQUETTE-PINTO.pdf
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publicou a reportagem intitulada: “Rádio Club”82. 

Para além das Rádios Clube de Pernambuco e Sociedade do Rio de Janeiro, outro 

marco importante para radiodifusão no país, foi a criação da Rádio Nacional do Rio de 

Janeiro em 1936, pelas Organizações Victor Costa, que mantinha um perfil diferente da 

emissora idealizada por Roquette Pinto. A Rádio Nacional começou como uma emissora 

privada, porém, foi incorporada pelo governo do presidente Getúlio Vargas em 1940 

como parte do plano de governo para difundir as ideologias ligadas ao projeto de Estado-

Novo (JAMBEIRO et al., 2004). No entanto, de acordo com o averiguado por Jonas 

Valente83, isso não impediu que a emissora fosse mantida com o perfil comercial, seja na 

programação, seja no modelo de financiamento que permitiu a venda de publicidade. 

Esse período de efervescência na criação de emissoras de rádio e proliferação 

das ondas pelo país, culmina exatamente com a popularização do futebol após sua 

profissionalização. Em um cenário de transformações socioculturais e política que vivia 

a sociedade brasileira, o rádio juntamente com o futebol vão ganhando destaque e 

celebram um casamento perfeito diante dos interesses do governo de Getúlio Vargas. 

 

  

2.1.2. TRANSMISSÕES ESPORTIVAS: O FUTEBOL NO RÁDIO 

 

 

No começo o esporte, e principalmente o futebol, não tinha muito espaço no 

jornalismo, segundo Ribeiro (2007, p. 26) “o jornalismo esportivo brasileiro teria nascido 

em 1856, com o periódico O Atleta, passando receitas para o aprimoramento físico dos 

habitantes do Rio de Janeiro”, logo em seguida, o futebol começou a ocupar pequenas 

colunas dos jornais, que divulgavam a realização da partida ou o resultado final dos 

match84, é importante lembrar que o turfe, remo e ciclismo eram os esportes mais 

populares da época (JESUS, 1999). 

                                                      
82 BESSA, Silvia. Rádio Clube, a pioneira do Brasil, comemora 100 anos. Diario de Pernambuco, Recife, 

06/04/2018. Disponível em: 

<https://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/04/06/internas_viver,747739/radio-

clube-a-pioneira-do-brasil-comemora-100-anos.shtml>. Acesso em: 07/04/2019. 
83 Cf. VALENTE, Jonas. Sistema Público de Comunicação no Brasil. In: INTERVOZES. Sistemas públicos 

de comunicação no mundo: experiências de doze países e o caso brasileiro. São Paulo, Paulus, 2009, p. 

270-289. 
84 Expressão estrangeira utilizada nos jornais daquela época. Tradução livre do inglês: jogo/partida. 

https://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/04/06/internas_viver,747739/radio-clube-a-pioneira-do-brasil-comemora-100-anos.shtml
https://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/04/06/internas_viver,747739/radio-clube-a-pioneira-do-brasil-comemora-100-anos.shtml
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No dia 3 de maio de 1902, o jornal85 “Estadão”, na seção ‘Sport’ divulga uma 

nota sobre a realização do primeiro campeonato paulista de futebol organizado na época 

pela Liga Paulista de Foot-ball - FPF, esta nota foi uma das primeiras a ocupar as páginas 

dos jornais. Além disso, antes de uma imprensa esportiva especializada, as notícias e 

divulgação das partidas bem como os resultados, eram entoados pelos torcedores que se 

reuniam em praças, bares e até mesmo pelo buzinaço que faziam os carros e os bondes 

após as partidas, divulgando o resultado das partidas (FILHO, 2010). 

O rádio já acompanhava os eventos esportivos, principalmente o futebol, mesmo 

ainda na sua fase de transição entre o amadorismo e o profissionalismo. A divulgação dos 

resultados, andamento das partidas e principalmente os gols, eram feitas pelos repórteres 

in loco por meio do telefone, que informavam os fatos aos locutores que depois as 

transmitiam direto do estúdio. A transmissão completa “lance a lance” de uma partida 

igual conhecemos hoje, aconteceu no dia 19 de julho de 1931, quando Nicolau Tuma 

realizou uma transmissão para a Rádio Educadora Paulista (ORTRIWANO, 2000), da 

partida entre as Seleções de São Paulo e do Paraná diretamente do campo da Chácara da 

Floresta. Tuma naquele dia fez um verdadeiro malabarismo, pois não contava com os 

repórteres de campo (algo normal nos dias de hoje) para ajudar com informações, além, 

dos jogadores não possuírem numeração nos seus uniformes. Por esse motivo, antes da 

partida ele foi ao vestiário anotar características físicas dos jogadores, e depois ao voltar 

para o gramado, tentou ajudar o ouvinte a imaginar o campo de futebol, algo parecido 

com a transmissão realizada pela BCC em 1927. Tuma comenta como ocorreu esse 

episódio: 

Eu precisava dar ao ouvinte que estava ligado com seu rádio galena à minha 

transmissão a idéia do que ia acontecer. Não imaginava como poderia fazer 

isso até que cheguei ao estádio e busquei em uma caixinha de fósforo a melhor 

forma de descrever o campo de jogo. Falei: imaginem ouvintes uma caixa de 

fósforo ou pensem num retângulo. Ao abrir o microfone disse: estou aqui no 

reservado da imprensa, contemplando as arquibancadas. Estou ao lado das 

gerais e vou transmitir para vocês que me ouvem o relato fiel do que irá 

acontecer no campo. Do lado direito da caixinha estão os paulistas e do 

esquerdo os paranaenses (TUMA, 1981 apud GUERRA, 2002, p. 4) 

 

Nicolau Tuma é considerado por alguns autores (TOTA, 1990; ORTRIWANO, 

1985; GUERRA, 2002) entre outros, como o primeiro radialista esportivo do país. 

Todavia, a pesquisadora Edileuza Soares, em seu livro: A bola no ar: o rádio esportivo 

                                                      
85 LEITE, Edmundo. Há 110 anos, futebol entrava no calendário esportivo paulista. Estadão, São Paulo, 

21/01/2012. Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/blogs/arquivo/ha-110-anos-futebol-entrava-
no-calendario-esportivo-paulista>. Acesso em: 08/04/2019. 

https://brasil.estadao.com.br/blogs/arquivo/ha-110-anos-futebol-entrava-no-calendario-esportivo-paulista
https://brasil.estadao.com.br/blogs/arquivo/ha-110-anos-futebol-entrava-no-calendario-esportivo-paulista
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em São Paulo, publicado em 199486, aponta outras informações sobre os pioneiros do 

rádio esportivo, afirmando que: 

É possível que outros locutores tenham feito transmissões de futebol antes de 

Tuma, mas não com toda a descrição da partida, lance por lance, desde o início 

até o final [...] outros autores, como Maria Elviera Bonavita Federico, 

sustentam que Amador Santos, do Rio de Janeiro, foi o primeiro a irradiar 

futebol [...] Embora fuja da definição precisa da data, o documentário do 

Serviço Brasileiro da BBC de Londres atribui o pioneirismo ao locutor 

Oduvaldo Cozzi [...] A dúvida sobre o pioneirismo de Nicolau Tuma poderia 

surgir também de uma entrevista do empresário de comunicações Paulo 

Machado de Carvalho ao programa "São Paulo Agora" [...] em resposta a uma 

pergunta sobre a primeira transmissão esportiva do rádio e São Paulo, o 

empresário afirmou: "A primeira transmissão, foi feita na Rádio Record, na 

Praça da República". (SOARES, 1994, p. 18-22) 

  

Entretanto, Soares (1994) ao final do seu texto também afirma: "data do jogo, da 

primeira transmissão direta de futebol pelo rádio e do início da história do radiojornalismo 

esportivo no Brasil: 19 de julho de 1931”. Em nossa investigação percebemos que 

Amador do Santos, enquanto radialista da Rádio Clube do Brasil no Rio de Janeiro, 

realizava as narrações das partidas em um estilo mais sóbrio, lento, mais parecido com o 

estilo da televisão de hoje em dia; ademais não existe uma data oficial sobre suas 

transmissões. Já Nicolau Tuma, irradiou a primeira partida no estilo “lance a lance”, do 

começo ao fim, dando novas características para as transmissões do rádio, algo que até 

hoje é seguido por outros radialistas. 

Tuma também foi responsável pela “invenção” do termo radialista, que segundo 

o próprio, significava: “radi viria de rádio, e alista de idealista” (ADAMI, 2007, p. 7), 

talvez um imaginário do que significava a profissão na época; ainda nos tempos, em que 

o rádio tentava se consolidar como ferramenta de comunicação de massa. E nesse cenário 

Tuma e Amador foram os pioneiros das duas primeiras escolas de narração esportiva do 

Brasil (GUERRA, 2006). 

Gisela Swetlana Ortriwano (2000, p. 6-7) nos conta em seus trabalhos que 

“locutores e técnicos excediam-se para colocar no ar uma partida de futebol” já que no 

começo da década dos anos de 1930 o aparato tecnológico ainda era arcaico. Além do 

mais, a infraestrutura na época era precária e por isso era preciso subir em telhados de 

casas vizinhas aos estádios com binóculos para poder ver o campo, como também, pedir 

o telefone emprestado ao vizinho para informar a equipe que fica no estúdio. Os 

microfones eram grandes, pesados e funcionavam a carvão, para trabalhar era preciso dar 

socos e murros para fazer o microfone pegar no tranco (ORTRIWANO, 2000). Mesmo 

                                                      
86 SOARES, Edileuza. A bola no ar: o rádio esportivo em São Paulo. São Paulo, Summus, 1994. 
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com toda essa dificuldade o rádio ganhava cada vez mais espaço dentro das casas, se 

tornando um objeto de notoriedade para o ambiente familiar 

Qualidade das transmissões não era boa, sempre sujeitas a muitas e diferentes 

interferências. Mas o rádio ocupava lugar de destaque, merecendo inteira 

atenção dos ouvintes que se esforçavam para decifrar as palavras entre chiados 

e estalidos. O receptor Capelinha, instalado na sala, em lugar de honra, era um 

verdadeiro oratório familiar. (ORTRIWANO, 2000, p. 7) 

O período inicial da irradiação do futebol por meio das ondas do rádio era um 

momento em que a sociedade e a política brasileira estavam em profundas mudanças. 

Como já explicamos anteriormente, o fim da chamada República Velha e as novas ações 

e medidas realizadas por Getúlio Vargas em uma consolidação do Estado-Novo, foram 

fatos que contribuíram para uma apropriação do futebol enquanto elemento da nossa 

cultura. E o rádio naquele momento tornou-se agente propagador das ideias do governo, 

que usava o futebol na tentativa de consolidar elementos totalizante de uma “nova” 

cultura social diante de um cenário nacional e internacional. Isso fica claro durante a 

“Época de Ouro” do rádio e do futebol “mulato-arte” que seguiram entrelaçados durante 

as décadas seguintes; sobre esse contexto do início dos anos de 1930 os pesquisadores 

Helal e Gordon afirmam que: 

Os anos 30 marcam o fim da chamada República Velha e o início do Estado 

Novo, liderado pelo presidente Getúlio Vargas. Esse período caracterizou-se 

por forte centralização política e grande preocupação com o desenvolvimento 

nacional, com a idéia de integração e com a fortificação da presença do Estado 

no papel de promotor tanto do desenvolvimento econômico, quanto da 

integração nacional [...] é justamente neste contexto que presenciamos a 

ascensão do futebol. Dos anos 30 aos 50, de fato, a popularização do futebol 

acelerou-se de modo notável, efeito da profissionalização, mas, sobretudo, 

graças à atuação de setores da intelectualidade e da imprensa, que ajudaram-

no a se constituir num espetáculo de massa e num elemento da cultura popular 

(HELAL e GORDON, 2002, p. 42) 

 

Como descrevemos durante o primeiro capítulo de nossa pesquisa, o futebol após 

seu processo de amadorismo, foi regulamentado enquanto profissão em 1933 e; diante 

disso, o esporte acabou cada vez mais atraindo público, praticantes e “apaixonados”. 

Dentre as disputadas travadas em campo, para que o negro (mestiço) tivesse espaço, ou 

as questões socioculturais das disputas ideológicas no que tange a “democracia racial” 

das ideais freyreanas, é notável o papel da imprensa e do rádio esportivo, fosse por Mario 

Filho ou por Nicolau Tuma; o futebol ganhava força com atuação dos veículos de 

comunicação. 

Diante desse panorama e com adoção das políticas da Era Vargas em utilizar 

tanto o futebol como o rádio, Getúlio em 1932 autorizava a publicidade no rádio, o que 

gerou uma nova fonte de renda para as emissoras que intensificaram sua programação 
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para atrair mais audiências, e assim mais patrocinadores e ouvintes, como nos explica 

Igor Savenhago (2011, p. 24) 

Em 1932, o governo de Getúlio Vargas autorizou a veiculação de publicidade 

no rádio. A partir daí, as emissoras tiveram que reformular a programação e 

criar formas para atrair mais ouvintes. Com essa reformulação, a transmissão 

esportiva surgiu como um bom apelo para conquistar a audiência, ainda mais 

porque o crescimento da divulgação do futebol no rádio coincidiu com o início 

da profissionalização do futebol no Brasil, em 1933, e o conseqüente 

crescimento do interesse da população pelo esporte. O futebol, naquele 

momento, passava a representar uma fonte de receita para o rádio. 

 

Nesse cenário, alguns clubes começaram a proibir as emissoras de rádio de 

acompanhar e transmitir as partidas. Havia o medo de perder o público dos estádios e com 

isso sua fonte de renda (bilheteria), os clubes ainda não tinham ganhos financeiros com 

as transmissões esportivas do rádio naquele momento. No começo os diretores das rádios 

alugavam o “telhado” das casas para poder acompanhar o jogo e assim evitar o pagamento 

de qualquer taxa para os clubes, essa estratégia motivou a Associação Paulista de Esportes 

Atléticos – APEA, entidade que representava o futebol em São Paulo no ano de 1933, a 

enviar uma carta para Rádio Record, informando seu desagrado com as transmissões e 

alegando prejuízos na arrecadação (SOARES, 1994). 

No entanto, o que ocorreu, foi a formação de um monopólio nas irradiações do 

futebol pela cidade, já que a Rádio Cruzeiro do Sul passou ser a única emissora autorizada 

a transmitir os jogos. A Rádio Cruzeiro do Sul era de propriedade das Organizações 

Byington, que também era dona de mais duas emissoras em São Paulo e outras duas no 

Rio de Janeiro. Segundo Soares (1994) o Grupo Byington fabricou o primeiro aparelho 

de Rádio da indústria brasileira, e posteriormente obteve o direito de transmissões 

esportivas mediante a troca de materiais para iluminação dos estádios a preço de custo e 

outros benefícios aos clubes e a APEA; tal como, também oferecia aos radialistas salários 

até seis vezes maiores do que eles recebiam, em rádios concorrentes. 

Com o cenário de exclusividade e poder do Grupo Byington, outros jornalistas e 

empresários tentaram frear esse monopólio, Paulo Machado, dono da rádio Record 

começou a dobrar o salário oferecido pela emissora Cruzeiro do Sul. Além de tudo, 

naquele período também surgiram novas rádios: a Cultura, Cosmos, Difusora e Excelsior, 

esse quadro de novas emissoras se completou com a Tupi e Bandeirantes, totalizando dez 

estações em 1937 que perdurariam por quase uma década (SOARES, 1994). Outro 

personagem que desafiou o monopólio das emissoras Byington e dos cartolas na época, 

foi Nicolau Tuma, que antes de um jogo organizado no campo do Palestra Itália (atual 

Palmeiras), foi até a Confederação Brasileira de Desportos para solicitar uma autorização 
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que permitia ele transmitir aquele jogo. Autorização foi dada, mas, na véspera do jogo ele 

foi informado que não poderia trabalhar, pois o Palestra havia assinado contrato de 

exclusividade das transmissões esportivas com a Rádio Cruzeiro do Sul. Mediante a isso, 

Nicolau Tuma se revoltou e fez de tudo para transmitir o jogo; num domingo de frio e 

chuva, ele posicionou uma escada de 14 metros ao lado do campo e transmitiu dali mesmo 

a partida (SOARES, 1994), Tuma mostrava suas habilidades de radialista para superar o 

monopólio e a falta de apoio “a exclusividade era um absurdo. Dela se apoderou a Rádio 

Cruzeiro do Sul. Somente a esta estação era facultado irradiar a qualquer partida esportiva 

e daí podem-se calcular as dificuldades em que me encontrei" (TUMA apud SOARES, 

1994, p. 40). 

Neste caso, notamos um cenário de disputa dos direitos de transmissão, e 

somamos a isso: a profissionalização do jogador de futebol em 1933, juntamente com a 

popularização dos clubes e da Seleção Brasileira como elementos chaves para transformar 

o futebol unido aos mass medias em um “produto” mercantilizado dentro da indústria 

cultural; assim, se reconfigurando como um “espetáculo”, principalmente, durante os 

jogos de Copa do Mundo, como bem argumentado por Gastaldo (2005, p. 3-6) 

Originalmente uma atividade para ser “praticada”, o esporte tornou-se, com o 

surgimento e o crescimento da comunicação de massa, cada vez mais um 

“espetáculo” para ser “assistido”, visando a um consumo massificado [...] O 

interesse social pelo futebol no Brasil durante a Copa é apropriado pela mídia, 

que, em princípio, atende a uma “demanda social” pré-existente, produzindo 

peças de comunicação e criando um circuito de produção e consumo motivado 

pelo evento em curso, no qual se inserem, além da cobertura dos jogos, 

cadernos especiais nos  jornais  e  revistas,  longas  matérias  nos  telejornais,  

programas  diversos  com  a temática da Copa, anúncios publicitários, etc, 

colaborando de modo ativo para definir a realidade nos termos ideológicos do 

Brasil como “o país do futebol”. 

 

A Copa do Mundo de 1938 foi o primeiro mundial ao qual os brasileiros tiveram 

informações instantâneas (durante a Copa de 1934 não houve transmissão) por meio da 

voz de Leonardo Gagliano Neto e da cadeia de emissoras organizadas pelo Grupo 

Byington que contavam com financiamento do Cassino da Urca (ORTRIWANO, 2000). 

A parceria entre o futebol, o rádio e a voz de Gagliano, já havia ocorrido no Campeonato 

Sul-Americano disputado na cidade de Buenos Aires (1936-7)87, onde a Rádio Club do 

Brasil (propriedade do Grupo Byington) em parceria com o “Jornal dos Sports” e “O 

                                                      
87 O Campeonato Sul-Americano de Futebol foi a 14ª edição da competição entre seleções da América do 

Sul que foi realizado entre dezembro de 1936 até 1 de fevereiro de 1937. Seis seleções participaram da 

disputa: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. As seleções da Argentina e Brasil acabaram 

empatadas em pontos, e houve um jogo desempate, vencido por 2 a 0 pela seleção Argentina, que foi a 

campeã. O artilheiro do torneio foi Raúl Toro da seleção do Chile com 7 gols. 
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Globo” patrocinados pelo Cassino Urca, adquiriram os direitos de transmissão dos jogos 

durante o torneio. O desempenho de Gagliano na transmissão do torneio Sul-Americano 

lhe abriu o caminho para ser o único radialista sul-americano no Mundial da França — 

assim como o Brasil, era a única seleção representante da região sul no continente88. As 

transmissões dos jogos foram um sucesso em todo país, as emissoras de rádio em parceria 

com outras organizações, instalaram alto-falantes nas principais praças e pontos das 

cidades brasileiras (MACHADO, 2011; ORTRIWANO, 2000). A euforia tomava conta 

das ruas, e após o jogo contra Polônia, a população ficou em festa pelas cidades brasileiras 

como pode ser visto em notícia vinculada no “Jornal dos Sports”89: 

João Pessoa – A irradiação do jogo Brasil x Polônia foi ouvida nesta capital 

com o maior entusiasmo e interesse. O governo e as sociedades recreativas 

mandaram instalar nos principais logradouros públicos, poderosos alto-

falantes. Assim o povo paraibano, vibrando de entusiasmo acompanhou a 

sensacional luta de football. A vitória dos brasileiros motivou grandes 

demonstrações de alegria, por parte da população.  

Recife – Grande quantidade de povo aglomerou-se nas portas dos cafés e nas 

praças públicas, ouvindo ontem, a irradiação do jogo, Brasil x Polônia. A 

vitória final dos brasileiros foi recebida com delirantes manifestações de 

regozijo.  

Vitória – A partida de futebol entre o Brasil e a Polônia, ontem realizada, em 

disputa do Campeonato Mundial foi acompanhada pelo rádio com grande 

entusiasmo patriótico por toda a população desta capital. Além das pessoas que 

ouviram a irradiação em suas residências particulares, mais de mil pessoas se 

reuniram na praça Independência, onde foram instalados alto-falantes; 

Porto Alegre – Incalculável massa popular afluiu, ontem, a vários pontos da 

cidade, ouvindo a irradiação do jogo Brasil x Polônia; 

São Paulo – Nunca se viu aqui fato igual motivado por uma competição 

esportiva. A multidão aclamou em delírio a vitória do Brasil; 

Belo Horizonte – O povo vibrou intensamente sendo empolgado do maior 

entusiasmo quando foi anunciada a vitória brasileira. Cada lance do jogo era 

acompanhado de aplausos, em um verdadeiro delírio popular (JORNAL DOS 

SPORTS apud MACHADO, 2011, p. 153 – grifos nosso) 

 

A matéria vinculada no jornal, apresenta o contexto vivido naquele momento da 

“Era de Ouro” do rádio junto com o futebol. A imprensa escrita já perdia espaço para 

rádio, que era visto como uma “máquina para educação” (ROQUETTE-PINTO, 1922) 

diante de uma sociedade na qual a maior parte da população era composta por analfabetos. 

Com a finalidade de expandir as ondas do rádio para todo o país e promover cada vez 

mais o futebol, o governo de Getúlio Vargas promulgou o Decreto 2.073 em 1940 que 

                                                      
88 Em 1936 em Berlim foi realizado o sorteio do país-sede para Copa de 1938. A escolha da França revoltou 

os países sul-americanos que defendiam um rodizio entre Europa e América do Sul como país-sede. Com 

essas questões políticas e as dificuldades financeiras do momento, as federações uruguaia e argentina de 

futebol não participaram do mundial. A seleção dos Estados Unidos também desistiu, o que tornou Brasil 

e Cuba os únicos representantes da América em solo Europeu. 
89 Cf. Jornal dos Sports edição do dia 7 de junho de 1938, p. 6. 
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incorporava a Rádio Nacional90 ao controle do Estado. 

Assim, começava a história da Rádio Nacional com o futebol, que irradiou 

inúmeras partidas de times cariocas e da Seleção Brasileira para todo o Brasil 

(GASTALDO, 2011). Nesse mesmo período, surge a Rádio Panamericana (hoje 

conhecida como Jovem Pan) de São Paulo, especializada na transmissão do futebol e com 

uma programação totalmente voltada para o esporte, a emissora era “[...] a primeira do 

rádio brasileiro a ter um dia inteiro, sete dias por semana, um ano de programação 

esportiva” (RIBEIRO, 2007, p. 113). 

Anos mais tardes surgem a Rádio Continental e Rádio Bandeirantes também 

com sua programação focada no futebol (esporte). Vale destacar que a Rádio Record no 

começo da década de trinta, já tinha um "plantão esportivo" que divulgava o resultado 

das partidas, e também foi pioneira na cobertura de outros esportes como turfe, basquete 

e boxe (RIBEIRO, 2007); também podemos destacar a Rádio Mayrink Veiga, que 

segundo Aguiar (2007) já transmitia o futebol na cidade do Rio de Janeiro, sendo a líder 

em audiência no seguimento esportivo. 

O rádio no Brasil se consolidou como principal veículo de comunicação, e isso 

fica claro com os índices alcançados pelas emissoras no período. A título de comparação 

segundo dados levantando pelo IBOPE e registrados no Almanaque da Rádio Nacional 

(AGUIAR, 2007): em 1944 a Rádio Nacional já tinha 70% da audiência da população, 

sendo que a Rádio Tupi de São Paulo obtinha 10% da audiência. Além disso, a Rádio 

Nacional enquanto ferramenta de propaganda do governo Varguista, se consolidava 

também enquanto veículo internacional. Após a instalação de uma nova infraestrutura e 

equipamentos mais modernos como as antenas instaladas pela empresa, RCA Vitor, que 

                                                      
90 Em 1931, as máquinas, instalações e imóveis do jornal A Noite foram entregues à Companhia Estrada 

de Ferro São Paulo-Rio Grande, como pagamento de dívidas. Integravam o mesmo grupo a S.A. Rio Editora 

e as revistas A Noite Ilustrada, Carioca e Vamos Ler. A nova direção decidiu investir no setor de 

radiodifusão e para isso constituiu a Sociedade Civil Brasileira Rádio Nacional, a 18 de maio de 1933. Em 

assembléia reunida a 24 de maio de 1936 foram alterados os estatutos da sociedade, elevando o capital da 

empresa de cem contos de réis para setecentos contos de réis em ações. Emissora de rádio inaugurada no 

Rio de Janeiro em 12 de setembro de 1936, com o prefixo PRE-8, sob a razão social da Sociedade Civil 

Brasileira Rádio Nacional, controlada pela Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, uma das 

empresas brasileiras do empresário norte-americano Percival Farquhar. Em 8 de março de 1940, a Rádio 

Nacional — assim como as demais empresas do grupo A Noite, pertencentes à Companhia Estrada de Ferro 

São Paulo-Rio Grande — passou para o âmbito do Estado. Getúlio Vargas, então presidente da República, 

sob o Decreto-Lei nº 2.073, criou as Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, absorvendo todo o 

conjunto de empresas pertencentes ao patrimônio da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. 

A encampação teve como principais alegações as dívidas contraídas pela companhia junto ao Patrimônio 

Nacional (num total de três milhões) e ficou decidida a manutenção do conjunto das empresas, que foram 

consideradas, segundo o texto do decreto, relevantes para a utilidade pública e para o interesse do país. 

(AZEVEDO, Lia. in CPDOC-FGV) - Cf: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/radio-nacional 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/radio-nacional
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/radio-nacional
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colocou suas ondas direcionadas para os Estados Unidos, Europa e Ásia a Rádio Nacional 

acabou se configurando como uma das emissoras mais potentes do mundo, ficando atrás 

somente de emissoras internacionais como a americana NBC, a inglesa BBC, a Rádio e 

Televisão Francesa e a italiana RAI (SAROLDI e MOREIRA, 2005). 

Observamos a presença do rádio no cotidiano da população, principalmente 

entre os anos de 1930 a 1960, em tese durante a popularização do futebol e sua 

consolidação enquanto elemento da cultura brasileira. Como argumentado ao longo da 

pesquisa, o futebol “mulato-arte” que incendiou o imaginário internacional, sobre um 

estilo brasileiro de jogar, como também foi usado nas discussões políticas e sociais do 

país, tem nessa primeira década dos anos de 1930 sua união intrínseca com os mass 

medias encampada pela política nacionalista de Getúlio Vargas. 

Após o sucesso da Seleção Brasileira em campos franceses, o então dirigente da 

Confederação Brasileira de Desportos, Célio de Barros, lançou a candidatura brasileira 

para ser país-sede do próximo mundial. O Brasil foi eleito sede da Copa, porém, ela não 

foi realizada em 1942 (em decorrência da II Guerra Mundial), com isso somente foi 

possível realizar o mundial em 1950. Segundo Negreiros (1997) após a final da Copa de 

1938 até 1950, houve inúmeras ações para consolidar o futebol enquanto esporte nacional 

no país, isso era possível com apoio do rádio e da imprensa, que levavam o futebol para 

mais pessoas (de todas as classes e raças) em lugares distantes e isolados do Brasil; 

ademais também houve uma popularização de torneios interestaduais e amistosos 

internacionais que eram disputados com mais frequência entre os clubes e seleções. Com 

isso, Getúlio reafirmava seu projeto de Estado-Nação na tentativa de superar as heranças 

regionalistas da República Velha. Seu projeto de unidade nacional fica mais evidente e, 

assim como a tentativa de modernizar o Brasil diante do cenário internacional. A Seleção 

Brasileira era uma das principais ferramentas de propaganda do Estado-Nação que se 

forjava naquele período. 

Essa transformação do futebol em elemento totalizador de uma cultura nacional, 

fundado como projeto político de Estado e difundido pela mídia, foi intensificado ao 

longo dos anos. Helal e Gordon argumentam sobre essa tentativa de consolidar o futebol 

como "esporte nacional" e o Brasil como uma Nação "moderna" 

Portanto, a transformação do futebol em “esporte nacional” foi produto de um 

processo histórico realizado por agentes do universo cultural, político e 

esportivo, tendo como base uma forte presença do Estado e das idéias 

nacionalistas. Nesse período, a idéia de “modernizar” o futebol não significava 

apenas ultrapassar o elitismo amadorista que vigorou nas duas primeiras 

décadas do século, mas, sobretudo, associar o futebol a domínios mais 
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inclusivos da realidade social brasileira: o Estado Nacional e o povo (HELAL 

e GORDON, 2002, p. 44).  

 

Talvez o epílogo das ações do Estado Varguista, seria durante o mundial de 

1950, entretanto, Getúlio foi substituído da presidência antes disso; Eurico Gaspar Dutra 

foi eleito o novo presidente do país em 1945, após reabertura do congresso nacional, 

dando início ao que conhecemos como República Populista, que anos mais tarde seria 

interrompida pelo golpe militar de 1964. Nesse período da República Populista, o 

desempenho da Seleção Brasileira era acompanho pelo rádio que a cada dia se 

modernizava e ocupava mais espaço na pauta nacional. Ações importantes para 

consolidar o status de “país do futebol” eram realizadas, como o caso da construção do 

estádio do Maracanã, apoiado pela imprensa — especialmente por Mário Filho — na 

época foi considerado o maior estádio do mundo91. 

A utilização do futebol enquanto propagando política continuou nos holofotes 

do governo, mesmo sem Vargas no comando, Eurico Gastar Dutra também visualizava a 

Copa 1950 como uma oportunidade de colocar o Brasil no cenário internacional, como 

apontado por Marcos Guterman92 que comenta sobre o período de Guerra Fria e a 

aproximação do governo brasileiro com os EUA. O presidente Dutra queria mostrar a 

força e a capacidade do Brasil em realizar um evento dessa grandiosidade 

Assim, o Brasil da Copa de 1950 seria o país que não somente mostraria sua 

força no esporte mais popular do planeta, mas também seria capaz de erguer, 

do nada, o maior estádio do mundo [...] A Copa de 1950 vinha assim num 

momento em que havia no Brasil o desejo de mostrar orgulho por suas origens 

e desenvolvimento, uma forma de provar que o país não era somente um lugar 

musical, luxuriante e improdutivo. A construção do Maracanã e a vitória na 

Copa dariam uma lição ao mundo [...] o presidente encontrou na Copa a 

oportunidade de provar aos americanos a capacidade de organização brasileira, 

num evento que atrairia a atenção de todo mundo (GUTERMAN, 2009, p. 101-

102-103) 

 

Quem não teve a oportunidade de estar presente no Maracanã no dia da final da 

Copa do Mundo de 1950 acompanhou a transmissão pelo rádio, e foi por meio das suas 

ondas que a maior parte da população sofreu com a famosa derrota para os uruguaios, o 

trágico Maracanazzo – como ficou conhecida aquela decisão. O fraco desempenho da 

seleção durante a Copa de 1954 na Suíça, também chegou aos brasileiros por meio do 

                                                      
91 Em 31 de agosto de 1969, em jogo valido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 70, o público pagante 

no Maracanã foi de 183.341 pessoas que assistiram a vitória do Brasil contra o Paraguai por 1 a 0, gol de 

Pelé. (Informações não oficiais apontam o público na final da Copa de 50 ultrapassou os 200 mil 

espectadores; o total de pagantes nesse dia de 16 de julho de 1950 – Brasil 1 x 2 Uruguai - foi de 173.850 

pessoas). Disponível em: <https://maracana.rio.br/maracana/jogos-inesqueciveis/1969/03/31/brasil-1-x-0-

paraguai>. Acesso em: 01/04/2019. 
92 Cf. GUTERMAN, Marcos. O Futebol Explica o Brasil. São Paulo, Contexto, 2009. 

https://maracana.rio.br/maracana/jogos-inesqueciveis/1969/03/31/brasil-1-x-0-paraguai
https://maracana.rio.br/maracana/jogos-inesqueciveis/1969/03/31/brasil-1-x-0-paraguai
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rádio; porém, o que mais marcou a população nesse mesmo ano, foi a informação 

transmitida pelas emissoras de rádio sobre a morte de Getúlio Vargas, que havia falecido 

em seu quarto, no Palácio do Catete. Esse cenário de desilusão composto pela perda de 

mais uma Copa do Mundo e a morte de Vargas, somente foi superado pela sociedade 

durante a proximidade da Copa do Mundo de 1958; Filipe Mostaro (2012, p. 6) descreve 

esse caminho: 

Em 1954, o Brasil sofreu mais uma vez em uma Copa do Mundo através do 

rádio. Nossa identidade e otimismo de país em desenvolvimento entravam em 

parafusos. Os europeus eram melhores por serem mais civilizados? Quando 

seríamos um povo realmente vitorioso? O suicídio do maior líder das massas, 

Getúlio Vargas, em agosto de 1954, intensificou esse pensamento. Ficamos 

sem rumo, sem direção, parecia que aquela tarde de 16 de julho de 1950 nunca 

ia terminar. Foi preciso que um negro e um descendente de índios resgatassem 

o orgulho nacional e recolocassem o país no seu rumo. O futebol ia mostrar 

através do rádio que “com brasileiro não há quem possa” 

 

Seguindo o caminho do rádio em transmitir as Copas do Mundo, o Brasil seria 

campeão pela primeira vez em 1958, no mundial disputado na Suíça. O lema “com o 

brasileiro não há quem possa” era uma tentativa de modificar o sentimento “nacional” do 

“país do futebol”, pois “ainda estavam muito vivos na memória não somente o 

Maracanazo, mas também o fraco desempenho na Copa da Suíça e nos torneios sul-

americanos posteriores [...] em resumo, o Brasil vivia o seu "complexo de vira-latas"93 

(GUTERMAN, 2009, p. 135). 

Durante a Copa de 1958 o planejamento estratégico da Seleção Brasileira era de 

responsabilidade da CBD, que tinha na direção Paulo Machado de Carvalho e João 

Havelange era o vice-presidente da entidade. Carvalho foi um visionário do esporte em 

sinergia com os mass medias, ele era empresário e dono dos veículos de comunicação da 

empresa Record, começando com o rádio e depois fundou a terceira emissora de televisão 

do país. O advento tecnológico havia acabado de chegar no Brasil em 1950, após a 

fundação da TV Tupi de propriedade de Assis Chateaubriand. Segundo Guterman (2009, 

                                                      
93 Nelson Rodrigues (1948) trecho de seu artigo: “Por "complexo de vira-latas" entendo eu a inferioridade 

em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, 

sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos "os maiores" é uma cínica inverdade. Em Wembley, por 

que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganiu de humildade. 

Jamais foi tão evidente e, eu diria mesmo, espetacular o nosso viralatismo. Na já citada vergonha de 50, 

éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem: - e per- demos 

da maneira mais abjeta. Por um motivo muito simples: - porque Obdulio nos tratou a pontapés, como se 

vira-latas fôssemos. Eu vos digo: - o problema do escrete não é mais de futebol, nem de técnica, nem de 

tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é 

um vira-latas e que tem futebol para dar e vender, lá na Suécia”. Cf. RODRIGUES, Nelson. À sombra das 

chuteiras imortais. São Paulo, Cia. das Letras, 1993. p. 51-52: Complexo de vira-latas. (Texto 

originalmente publicado na revista Manchete esportiva, a 31 de maio de 1958 véspera da estreia do Brasil 

na Copa da Suécia). 
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p. 140) entre 1951 e 1958 o número de aparelhos de TV no Brasil saltou de “7 mil para 

344 mil, e o total de emissoras decuplicou no mesmo período”. 

Contudo, o rádio ainda mantinha sua força enquanto principal veículo de massa, 

pois haviam mais de 8 milhões de aparelhos e inúmeras emissoras espalhadas pelo país 

(GUTERMAN, 2009). E por isso, foi pelo rádio que o brasileiro escutou o surgimento do 

“Rei do Futebol”, igualmente a magia dos dribles de Garrincha, suas jogadas fizeram 

resgatar a identidade nacional do futebol “mulato-arte”. No dia 29 de junho no Estádio 

Rasunda, em Estocolmo na Suécia, aconteceu a final da Copa de 1958 entre a Seleção 

Sueca e a Seleção Brasileira; após uma goleada por 5 a 2, “nascia ali não somente o rei 

do futebol, mais a seleção que seria sinônimo de arte no resto do mundo” (GUTERMAN, 

2009, p. 147). 

Não somente a Seleção Brasileira, mas o futebol brasileiro expandiu suas zonas 

e legitimou nossa identidade de “país do futebol”, com a conquista da Copa de 1958, além 

do “descobrimento” de Pelé para o futebol. O futebol brasileiro, tanto a seleção como os 

clubes fizeram inúmeros amistosos por várias partes do mundo. O time do Santos, 

comandado por Pelé, chegou a paralisar uma guerra no continente africano (fato narrado 

na introdução desta pesquisa). 

Para garantir a informação, o rádio e os radialistas acabavam viajando nas 

excursões dos clubes Brasil à fora, isso estimulou as vendas de transmissores de rádio que 

cresceram mais de 100% no período (GUTERMAN, 2009). Dessa maneira o futebol se 

tornava um negócio rentável tanto para os clubes que faziam suas turnês, como para as 

emissoras de rádio (e imprensa) que lucravam com mais patrocinadores mediante a 

expansão de suas coberturas. Para exemplificar esse contexto, citamos o caso apontado 

por Ruy Castro, ao descrever sobre a abundância de jogos realizados pelo time dos Santos 

em 1959: 

Numa excursão à Europa em 1959, o Santos jogou no dia 3 de junho contra o 

Feynoord na Holanda; dia 5, contra o Internazionale na Itália; dia 6 contra o 

Fortuna na Alemanha; dia 7, contra o Nuremberg, também na Alemanha; dia 

9, contra o Servette na Suíça. Cinco jogos em seis dias - com detalhe: ganhou 

todos. (CASTRO, 1995, p. 244) 

 

Desse modo, o progresso das ondas do rádio após Copa de 1958 era cada vez 

maior, e depois do primeiro título mundial, o rádio continuava enquanto principal veículo 

de informação da sociedade. Segundo Edileuza Soares a Rádio Bandeirantes de São Paulo 

era uma das principais emissoras do país, chegando a conquistar uma média de audiência 

de 85% durante o mundial, mas “no jogo contra a Suécia (decisão da Copa) a audiência 
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da Bandeirantes foi de 92,5%” (SOARES, 1994, p. 55). 

Além disso, a emissora Bandeirantes inovou para a transmissão da Copa do 

Mundo de 1962 realizada no Chile; Soares nos conta que a emissora construiu um painel 

luminoso na Praça da Sé em São Paulo rodeado de alto-falantes, que lembrava um campo 

de futebol e funcionou para ajudar a população a “imaginar” o que acontecia nos campos 

chilenos durante o mundial. Isso reunia uma multidão na praça a cada jogo da seleção 

“Os locutores que irradiavam os jogos receberam instruções para dar permanentemente a 

posição da bola no campo, no Chile. Em São Paulo, o operador acendia as lâmpadas de 

acordo com o movimento da bola” (SOARES, 1994, p. 56). 

A Copa do Mundo de 1962 foi transmitida para alguns país via televisão, “pela 

primeira vez, a final de um campeonato mundial pode ser vista ao vivo pela televisão, em 

transmissão internacional, embora fosse em preto e branco e chegasse a poucos países” 

(GALEANO, 2009, p. 119). Entretanto, não para o Brasil que seguia acompanhando por 

meio do rádio, já que as imagens do Chile chegavam por vídeo-tape um dia após as 

partidas realizadas. Isso, fez com que o rádio mesmo após a inauguração da televisão no 

Brasil continuasse a sua “Era de Ouro”. E foi por meio das ondas do rádio que a população 

pode comemorar o bicampeonato mundial, ao escutar pela voz de Oduvaldo Cozzi, os 3 

gols do Brasil contra a Tchecoslováquia, no Estádio Nacional de Santigo no Chile em 17 

de junho de 1962. 

A Seleção Brasileira com essa nova conquista, reafirmava a grandiosidade do 

seu futebol “mulato-arte” e o representante desse estilo no momento era Garrincha “o 

anjo das pernas tortas”, eleito o melhor jogador e artilheiro do torneio. Essa conquista, da 

seleção e os feitos de Garrincha talvez representasse todo o histórico do futebol “mulato-

arte, refletindo uma democracia social que começou lá atrás, ainda com Francisco 

Carregal ao ser o primeiro negro a entrar oficialmente em campo no “país do futebol”, da 

mesma maneira que todo o processo sociopolítico desenvolvido nas ideias freyreanas e 

totalizado por meio do projeto político varguista do Estado-Novo; o Brasil enfim tinha 

alcançado sua “identidade nacional” e seu lugar diante das Nações internacionais. 

Em 1962 também notamos uma mudança na estrutura da transmissão do futebol, 

a televisão começa a ganhar mais popularidade em todo mundo, ainda de forma arcaica o 

mundial do Chile já chegava pelas antenas da TV; mas somente em 1966 que quase todos 

os países vão poder acompanhar a Copa ao vivo pela televisão — o Brasil ainda não. A 

Copa do Mundo de 1966 sedia na Inglaterra foi transmitida em nosso país pelo rádio, e o 

quarto lugar da seleção frustrou o sonho nacional de mais um título. 
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A Copa do Mundo do México em 1970 foi a primeira que os brasileiros puderam 

acompanhar pela televisão, isso por grande influência do governo militar pós golpe em 

1964, viu o futebol como uma ferramenta política e de propaganda do regime autoritário. 

Assim como fez Getúlio nos anos 1930 usando o futebol e o rádio, agora era a vez de 

Emílio Garrastazu Médici usar o futebol e a televisão para favorecer e “mascarar” as 

ações de tortura e extermínio que assolou o país durante o processo da ditadura militar 

entre 1964 até 1985. 

 

 

2.2. AS PRIMEIRAS ANTENAS DO FUTEBOL PELO MUNDO: TELEVISÃO 

 

 

Quando o neto do Sr. Cheetham abriu um baú que estava embaixo de sua cama, 

não imaginou que aquelas latas de filmes empoeiradas guardavam o registro mais antigo 

da história do futebol moderno94. Bem antes da Trégua de 1914, episódio narrado na 

introdução dessa investigação, temos no dia 24 de setembro de 1898, no estádio Ewood 

Park localizado na Inglaterra, o registro do jogo de futebol entre Blackburn Rovers e West 

Bromwich Albion, com um público de aproximadamente 12.000 espectadores. O jogo era 

válido pela primeira divisão do campeonato inglês (atualmente Premier League). Pelas 

imagens documentadas, notamos que Blackburn está jogando com as camisas dividas ao 

meio (similares às que eles usam hoje; uma divisão pela metade entre azul e branco) e os 

jogadores do West Brom estão usando os uniformes em listras. A Universidade 

Metropolitana de Manchester disponibilizou as imagens95 captadas no século XIX, que 

podem ser consideradas a primeira gravação de uma partida de futebol moderno na 

história. O registro foi feito pelo britânico Arthur Cheetham, entusiasta da arte de 

documentar, que "costumava fazer filmes curtos da vida cotidiana no País de Gales"96.  

Nascido na Inglaterra, em 1864, Cheetham mudou-se para o País de Gales, na 

década de 1880. Como documentarista, teve grande destaque no país, principalmente 

durante os anos de 1897 e 1899, quando fez mais de trinta curtas-metragens. Cheetham 

                                                      
94 STEIN, Leandro. Assista ao vídeo de futebol mais antigo da história, filmado há 116 anos. Trivela, 

17/12/2014. Disponível em: <https://trivela.com.br/assista-ao-video-de-futebol-mais-antigo-da-historia-

filmado-ha-116-anos>. Acesso em: 10/04/2019. 
95 Assista ao vídeo completo. Disponível em: <https://vimeo.com/108880463>. Acesso em: 10/04/2019.  
96 DISCOVERY OF THE Oldest Film of Football Footage in Existence. Fans Voices, Inglaterra, 

10/12/2014. Disponível em: <https://fans.footballaddicts.com/discovery-of-the-oldest-video-of-football-

footage-in-existence>. Acesso em: 10/04/2019. 

https://trivela.com.br/assista-ao-video-de-futebol-mais-antigo-da-historia-filmado-ha-116-anos
https://trivela.com.br/assista-ao-video-de-futebol-mais-antigo-da-historia-filmado-ha-116-anos
https://vimeo.com/108880463
https://fans.footballaddicts.com/discovery-of-the-oldest-video-of-football-footage-in-existence
https://fans.footballaddicts.com/discovery-of-the-oldest-video-of-football-footage-in-existence
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levou seus filmes para várias regiões do país, principalmente às comunidades rurais, além 

disso, foi responsável pela fundação do primeiro cinema no País de Gales, em 1906, na 

cidade de Rhyl. Ele é considerado um dos mais produtivos cineastas daquela época e seu 

trabalho é frequentemente celebrado em festivais de cinema galeses. 

Ao longo de décadas, um dos registros mais icônicos feitos por Cheentham ficou 

armazenado de forma inadequada e algumas partes do filme foram se deteriorando. O 

filme foi doado por um dos netos de Cheentham ao North West Film Archive em 1987 e, 

após longo trabalho de restauração, foi possível “salvar” menos de um minuto daquela 

tarde de futebol “nós acreditamos que o filme original era quatro minutos maior. Nosso 

trabalho é tornar o filme acessível para as pessoas” comenta Will McTaggart, responsável 

pelo armazenamento e preservação do filme durante entrevista concedida ao repórter 

Kiko Menezes97. As palavras de McTaggart, ao mencionar a responsabilidade de tornar 

acessíveis ao público as imagens daquela partida, reforçam a importância do futebol como 

instrumento cultural. 

A consolidação do futebol como fenômeno cultural foi registrada pelas inúmeras 

ferramentas de comunicação desenvolvidas ao longo da história. Como foco nessa parte 

da investigação, a televisão teve papel fundamental durante a documentação do futebol, 

e as imagens capturadas por Arthur Cheetham podem ser consideras o início do que hoje 

conhecemos como: transmissões esportivas. Ao contrário das transmissões na atualidade, 

aquelas imagens de 1898 foram produzidas em um único plano, usando somente uma 

câmera que ficava posicionada atrás do gol. Em uma breve comparação, tomamos a Copa 

do Mundo no Brasil em 2014, que foi considerada a Copa mais tecnológica98 desde as 

primeiras transmissões. Cada partida da Copa foi registrada por um padrão 4K de mais 

de 220 câmeras de ultra alta definição (UHD)99, distribuídas por todos os cantos dos 

estádios, além de mais 14 câmeras exclusivas somente para consulta de arbitragem em 

relação à validação de gols. As modernizações das transmissões esportivas, durante mais 

de 116 anos, apontam uma restruturação dos valores e significado do futebol dentro de 

uma indústria cultural globalizada. 

 

                                                      
97 COMO NASCEU o futebol? EE conta e mostra 1º jogo filmado há 117 anos. Globoesporte.com, 

Inglaterra, 20/09/2015. Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-

espetacular/noticia/2015/09/como-nasceu-o-futebol-ee-conta-e-mostra-1-jogo-filmado-ha-117-

anos.html>. Acesso em: 03/03/2019. 
98 WALL, Matthew. World Cup 2014 to be most hi-tech football event ever. BBC News, Londres, 

10/06/2014. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/business-27693809>. Acesso em: 11/04/2019. 
99 Aproximadamente quatro vezes a resolução da atual proporção TV HD. 

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/09/como-nasceu-o-futebol-ee-conta-e-mostra-1-jogo-filmado-ha-117-anos.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/09/como-nasceu-o-futebol-ee-conta-e-mostra-1-jogo-filmado-ha-117-anos.html
http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/09/como-nasceu-o-futebol-ee-conta-e-mostra-1-jogo-filmado-ha-117-anos.html
https://www.bbc.com/news/business-27693809
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2.2.1. AS PRIMEIRAS ANTENAS DA TELEVISÃO BRASILEIRA 

 

 

No dia 18 de setembro de 1950, pouco mais das 17 horas, entrava no ar por meio 

das antenas de 200 televisões100 (espalhadas pela cidade de São Paulo) um pequeno Índio 

Tupiniquim anunciando "Boa noite. Está no ar a televisão do Brasil". Esse anúncio pode 

ser considerado a primeira fala da televisão brasileira, protagonizada pela atriz Sonia 

Maria Dorce, então com seis anos de idade e vestida de índio. Além disso, estava presente 

Dom Paulo Rolim Loureiro, bispo da cidade, que foi especialmente para abençoar os 

equipamentos da primeira emissora de televisão no Brasil: TV Tupi Difusora. O canal foi 

criado pelo jornalista e dono do grupo Diários Associados, Francisco de Assis 

Chateaubriand Bandeira de Melo. Naquele momento o país, por meio do financiamento 

de Assis Chateaubriand, inaugurava a primeira emissora de televisão da América do Sul, 

nos pequenos estúdios das rádios Tupi e Difusora, no bairro do Sumaré em São Paulo. 

Neste local aconteceu a cerimônia de inauguração do novo aparato tecnológico, até então 

uma novidade no país. Talvez seja por isso que a poetisa Rosalina Coelho Lisboa 

declamou um poema que começava afirmando "a televisão é essa criança desconhecida 

entre nós"; Rosalina foi anunciada por Chateaubriand naquele dia como madrinha da nova 

emissora de TV. O então dono da emissora Tupi realizou um discurso que “gira em torno 

apenas dos nomes dos anunciantes da nova emissora” (LEAL FILHO, 2009, p.14), assim 

demonstrando a característica comercial e privada da televisão brasileira, que marcaria 

sua trajetória enquanto um mass media. 

Todavia, em materiais consultado durante nossa investigação, encontramos 

dados informando que dois anos antes daquele setembro de 1950, em que Assis 

Chateaubriand inaugurava uma emissora de televisão, já havia ocorrido uma exibição 

pública de transmissão de televisão na cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais. Olavo 

Bastos Freire no dia 23 de setembro de 1948 reuniu um público notório e autoridades da 

cidade diante da loja “Casa do Rádio” que ficava na Av. Getúlio Vargas, onde foi 

instalado o receptor, e em outro ponto da cidade no “Clube Juiz de Fora” ficava o 

                                                      
100 FARFAN, Tainá. Primeira transmissão de TV no Brasil completa 67 anos. Associaçāo Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Tv - ABERT, Brasília, 18/09/2017. Disponível em: 

<https://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/25884-primeira-transmissao-de-tv-no-brasil-

completa-67-ano>. Acesso em: 12/04/2019. 

https://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/25884-primeira-transmissao-de-tv-no-brasil-completa-67-ano
https://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/25884-primeira-transmissao-de-tv-no-brasil-completa-67-ano
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transmissor (STEHLING, 1961). A proeza de Freire foi registrada pelo jornal “Diário da 

Tarde” na edição do 28 de setembro de 1948 “Juiz de Fora, pioneira da televisão no Brasil 

[...] magnífico êxito nas experiências realizadas hoje pela manhã [...] entre o Clube Juiz 

de Fora, onde fora instalada a estação transmissora e a Casa do Rádio, na Av. Getúlio 

Vargas, local em que ficou o aparelho receptor” (DIÁRIO DA TARDE apud LINS, 2012, 

p. 42). O equipamento utilizado no que podemos considerar a primeira demonstração 

pública de transmissão da televisão na América Latina, foi construído pelo próprio Olavo 

Freire, considerado autodidata pois construiu seu equipamento por meio de consultas em 

revistas e livros da época. 

Começou a ser construído dois anos antes. De junho a dezembro de 1946, tendo 

comprado o primeiro iconoscópio, Olavo construiu a câmera; de janeiro a 

junho de 1947, o receptor de três polegadas; e de julho a dezembro de 1947, o 

transmissor. Depois do equipamento pronto, o técnico começou suas 

experiências de transmissão de imagens (LINS, 2012, p. 42). 

 

As experiências de Olavo podem ser consideradas arcaicas, porém a proeza de 

realizar uma transmissão poucos anos depois da realizada pelos equipamentos John Logie 

Baird101 e oficializada pela British Broadcasting Corporation102 em 1939, colocaram o 

Brasil como expoente do advento no continente sul-americano. Após isso, Chatô103 foi o 

responsável por inaugurar a primeira emissora do país. 

Em virtude do que é estabelecido na legislação brasileira, a radiodifusão é 

considerada desde seu surgimento um serviço público, a televisão só pode ser explorada 

por meio de concessão outorgada pelo Estado. Sergio Capparelli (1982) lembra que “o 

Decreto 20.047, de 1931, que substituiu o primeiro Decreto, de 1924, já havia 

estabelecido que a radiodifusão era de interesse nacional, com fins educativos”. Mesmo 

assim, notamos que a política implementada na radiodifusão brasileira privilegiou 

interesses políticos e econômicos em detrimento do interesse público ao longo da sua 

história (TORRES, 2009). 

                                                      
101 Em Londres, na década de 1920, John Logie Baird (1888-1946), o engenheiro escocês foi o primeiro a 

construir um sistema de televisão viável, transmitindo, em 1924, imagens estáticas através de um sistema 

mecânico de televisão analógica. Após inúmeras experiências, Baird funda em 1927 sua própria emissora, 

a Baird Television Development Company Ltd. Nos anos seguintes, as experiências do jovem escocês são 

utilizadas pela British Broadcasting Corporation (BBC). Em 1936, a BBC começa a oferecer serviços 

televisivos e a consolidar o modelo de transmissão público - Public Service Broadcasting. Porém, somente 

em 1939 o governo britânico incentiva o desenvolvimento do sistema público, de forma lenta, pois naquele 

período haviam sido vendidos apenas 2 mil aparelhos de TV. "Durante anos a BBC operou um sistema sem 

audiência e sem base industrial” (CASHMORE. 1998, p. 25). 
102 HISTORY FIGURES: John Logie Baird (1888 - 1946). BBC News, Londres, 2014. Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/baird_logie.shtml>. Acesso em: 11/04/2019. 
103 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, era popularmente conhecido pelas abreviações: 

Assis Chateaubriand ou Chatô. 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/baird_logie.shtml


82  

Em 1950, quando Assis Chateaubriand inaugurava a TV Tupi, em São Paulo, 

marcando o funcionamento da primeira emissora de serviço regular de televisão no Brasil. 

O surgimento da emissora, TV Tupi, foi resultado de uma conquista do segmento 

empresarial e comercial (LEAL FILHO, 2009). Essa afirmação sobre o poder e 

característica comercial da TV fica mais notável na próxima página do livro do Intervozes 

(2009)104, no qual o sociólogo e jornalista Laurindo Leal Filho menciona a pressão 

exercida por Chateaubriand no então presidente da época, Juscelino Kubitschek, que 

freou a entrega da outorga do canal 4 do Rio para o sistema da Rádio Nacional, o que 

retardou o surgimento da primeira televisão pública no país. Temeroso com a 

concorrência, já que seu grupo Diários Associados se consolidava como um dos maiores 

no continente, Chateaubriand afirmou que colocaria sua rede de mídias comerciais contra 

o presidente, caso ele entregasse a concessão do Canal 4 para outro grupo. 

Juscelino recuou. Porém, em 1957, a concessão pública que seria entregue à 

Rádio Nacional foi dada para o Grupo Globo, que somente em 1965 pôs sua emissora no 

ar, ficando oito anos sem utilizar a outorga e ocupado o espectro que seria destinado para 

um emissora de televisão pública. Leal Filho apresenta ainda a seguinte ideia acerca da 

entrega da concessão para família Marinho: “Ficava, dessa forma, intato o monopólio 

comercial da televisão brasileira. E com ele a alienação da sociedade em relação ao 

modelo público” (LEAL FILHO, 2009, p. 15). Era um momento político conturbado no 

país, e as forças políticas e militares queriam evitar um novo “mar de lamas” 

(GUTERMAN, 2009) já que após a morte de Getúlio houve alguns golpes institucionais, 

havendo bastante alternância na presidência do país. 

Até assumir o poder em 1956, Juscelino Kubistchek teve que organizar suas 

alianças políticas e promoveu o seu Plano de Metas com o slogan: “50 anos em 5“, eram 

um ideal nacional desenvolvimentista, tentar conduzir o Brasil a um rápido e sólido 

crescimento econômico, apoiado em três setores essenciais da economia: indústria, 

transporte e energia; além disso havia o projeto de construção de Brasília, uma das 

maiores ousadias e marca do governo de Juscelino. Bem ao “tom varguista”, JK tentava 

manter as aspirações de um governo populista e seguia as linhas econômicas da Era 

Vargas (GUTERMAN, 2009), ele acabou sendo o primeiro a utilizar efetivamente as 

conquistas do futebol, principalmente as vitórias da seleção, em favorecimento do seu 

governo. 

                                                      
104 INTERVOZES. Sistemas públicos de comunicação no mundo: experiências de doze países e o caso 

brasileiro. São Paulo, Paulus, 2009. 
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No dia do jogo contra o País de Gales na Copa do Mundo de 1958, Juscelino 

convidou o pai de Garrincha (Sr. Amaro), para ouvir o jogo no Palácio do Catete. Ele 

repetiu essa ação dias depois durante a final quando convidou familiares de Didi e Vavá 

(jogadores destaques durante a Copa) para escutar pelo rádio a vitória e o primeiro título 

mundial da Seleção Brasileira. Alegria foi tão grande no país, que JK aproveitou esse 

ufanismo nacional para consolidar seus projetos, mesmo que já tivesse dois anos de 

gestão, porém, somente após a vitória da seleção que ele conseguiu apoio político.  

Com o Brasil já campeão do mundo, o presidente bebeu champanhe na taça 

Jules Rimet e prometeu emprego público e financiamento habitacional aos 

craques da seleção - promessa que não saíram do papel. [...] A vitória não 

poderia ter vindo em hora melhor, para coroar os "anos dourados" do governo 

JK, identificado com o crescimento do país, como o estímulo à cultura popular, 

com dinamismo da vida urbana e com a pujança industrial. (GUTERMAN, 

2009, p. 148-149). 

 

Após a conquista da Copa do Mundo de 1958, a Seleção Brasileira entoava os 

anseios da sociedade por um novo momento de glória. Com a saída de JK, em meio a 

uma turbulência política na qual, Jânio Quadros assumiu a presidência do país no intuito 

de controlar a grave crise financeira e a inflação que aterrorizava a população. Entretanto, 

com pouco mais de 6 meses (206 dias) no cargo, Jânio renunciou no dia 25 de agosto de 

1961 e seu vice João Goulart assumiu a presidência. Em meio ao caos político, 

representado pela famosa marchinha “não tem arroz, não tem feijão, mas assim mesmo o 

Brasil é campeão”, enquanto Garrincha e Pelé driblavam os adversários no campo, o arroz 

e feijão sumiam das prateleiras do mercado (DREIFUSS, 1981; ASSIS, 2001). A situação 

da Seleção Brasileira era diferente e ajudava a população a sonhar com novos tempos, 

após o mundial de 1958, o Brasil entrou em campo mais 32 vezes, sendo vitorioso em 28 

jogos, empatando duas partidas e perdendo somente dois jogos. Antes da Copa de 1962 

“o retrospecto em 1962, na véspera da Copa, era ainda melhor: 11 vitórias em 11 jogos. 

(GUTERMAN, 2009, p. 158); esse bom desempenho do Brasil nos gramados eram 

acompanhados por meio do rádio, que estava consolidado no cotidiano das famílias 

brasileiras. 

Além disso, como demonstrado no tópico anterior, a Copa do Chile foi a primeira 

a ter sua final transmitida para a maioria dos países. O Brasil ainda engatinhava no seu 

processo de televisão, e os vídeos-tape chegavam no dia seguinte as partidas. Com isso, 

o bicampeonato mundial marcou o grande momento do rádio junto ao futebol, já que após 

o fracasso da seleção em 1950, a Copa do Chile teve uma das maiores coberturas do 

jornalismo esportivo, desde de uma imprensa especializada no segmento, como também 
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o amadurecimento do rádio que gozava de uma melhor infraestrutura para suas 

transmissões. 

Com a nova conquista, o Brasil enfim, largava seu “complexo de vira-lata” 

(RODRIGUES, 1948) e começava a desfrutar dos holofotes internacionais, sendo 

representado cada vez mais pela Seleção Brasileira e pelo seu futebol “mulato-arte” que 

reforçava o projeto “nacional” iniciado por Vargas. A coroação do futebol brasileiro, bem 

como a afirmação de Pelé enquanto o “Rei do Futebol” aconteceu durante a Copa do 

Mundo do México em 1970 e que seria a primeira a ser transmitida pela televisão no país. 

 

 

2.3. TRANSMISSÕES ESPORTIVAS: O FUTEBOL NA TELEVISÃO 

 

 

No Brasil, o registro do primeiro jogo exibido na televisão ainda é uma 

controvérsia. Grande parte dos pesquisadores apontam o jogo entre Santos e Palmeiras, 

na Vila Belmiro, em setembro de 1955, como a primeira transmissão ao vivo de um jogo 

de futebol na televisão brasileira. Pode-se imaginar o malabarismo dos repórteres dentro 

de campo para cobrir aquele momento singular. 

No gramado, a equipe da Record fazia milagres para agradar o chefe. O 

repórter de campo não tinha retorno na base – só sabia a hora de entrar no ar 

depois que o motorista do ônibus de externas da emissora, Geraldo Campos 

acenava com a mão para Silvio Luiz iniciar as entrevistas. Durante a partida, 

dois fotógrafos, cada um atrás de um gol, registravam os lances mais perigosos 

e polêmicos. No começo do intervalo corriam para revelar as fotos que minutos 

depois eram exibidas na televisão. Era replay caseiro inventado pelos diretores 

de TV, Tuta e Salvador Tredice, o Dodô. (CARDOSO, ROCKMANN, 2005, 

p 133-134, apud GUERRA, 2006, p. 106). 

 

Porém, o renomado jornalista esportivo Silvio Luiz contesta a versão de que a 

primeira transmissão é datada de setembro de 1955. Silvio, ao ser questionado pelo 

jornalista esportivo Juca Kfouri105, contou ao jornalista que a primeira transmissão foi à 

decisão do Campeonato Paulista de 1954, ocorrida no dia 6 de fevereiro de 1955, seis 

meses antes da partida entre Santos e Palmeiras: 

Sílvio “Olho no Lance” Luiz, 80 anos, com quem acabo de falar, trabalhou 

como repórter de campo no jogo pela TV Record e confirma [...] Silvio Luiz 

acrescenta que o jogo da Vila Belmiro, citado no “Guia dos Curiosos”106, foi 

                                                      
105 KFOURI, Juca. Sim, a TV transmitia futebol em fevereiro de 1955. Site UOL, São Paulo, 09/02/2015. 

Disponível em: <https://blogdojuca.uol.com.br/2015/02/sim-a-tv-transmitia-futebol-em-fevereiro-de-

1955>. Acesso em: 11/04/2019. 
106 A data de 1955 é aludida no livro “Guia dos Curiosos”, do jornalista Marcelo Duarte. Cf. DUARTE, 

Marcelo. O Guia dos Curiosos - Esportes. São Paulo, Panda Books, 2006. 

https://blogdojuca.uol.com.br/2015/02/sim-a-tv-transmitia-futebol-em-fevereiro-de-1955
https://blogdojuca.uol.com.br/2015/02/sim-a-tv-transmitia-futebol-em-fevereiro-de-1955
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o primeiro fora da capital paulista, transmitido pela TV Tupi, e informa que a 

Record já transmitia jogos antes do Corinthians x Palmeiras de fevereiro [...] 

Diz ele que havia uma disputa entre a Record e a Tupi. (KFOURI, 2015, s/p.)  

 

A disputa das emissoras comerciais TV Tupi e a TV Record era em busca do 

título de emissora esportiva naquela época. Guerra (2006) destaca o investimento na 

transmissão esportiva feito pelo então “dono” da TV Record: 

Da mesma forma que no rádio, Paulo Machado de Carvalho apostou no 

esporte, especialmente no futebol, para desenvolver a televisão. Ele cobrava 

muito de todos que trabalhavam na sua equipe. E foi assim que não só a TV 

Record cresceu, mas também trouxe um grande desenvolvimento técnico. 

(GUERRA, 2006, p. 106) 

 

Essa controvérsia sobre a data oficial da primeira transmissão, pode ser balizada 

pelo fato de que em 1950 já ocorria a transmissão de partidas de futebol. A primeira a ser 

registrada, foi realizada por Olavo Bastos Freire, o mesmo que dois anos antes realizou a 

primeira exibição pública da televisão brasileira na cidade de Juiz de Fora – MG. Segundo 

o historiador José Luiz Stehling, durante as comemorações do centenário de fundação do 

município de Juiz de Fora, em 1950, foi transmitido a partida entre Tupi Football Club – 

time da cidade – e o Bangu Athletic Club do Rio de Janeiro, o fato não chamou atenção 

da imprensa local, mas foi noticiado pelo o programa “Repórter Esso” da Rádio Nacional: 

[...] televisionou do campo do Tupi F.C., no bairro de Santa Terezinha, no dia 

21 de maio deste ano, o jogo com o Bangu A. C., do Rio de Janeiro. Fazia parte 

da delegação o cronista esportivo de “A Noite” e da rádio Nacional – Sr. 

Antônio Cordeiro que, depois do jogo, transmitiu seu resultado pelo telefone – 

Tupi 3 a 2, e a notícia de que o mesmo fora televisionado. Nessa noite, o 

“Repórter Esso” noticiou que em Juiz de Fora fora televisionado, pela primeira 

vez no Brasil, um jogo de futebol (STEHLING, 1961, p. 2) 

 

Esse era o começo das transmissões no Brasil, que seria cada vez mais comum 

na cobertura dos eventos esportivos, principalmente o futebol. Uma das principais 

emissoras de transmissão esportiva hoje no Brasil na televisão aberta é a TV Globo. Ela 

somente realizou a transmissão da sua primeira partida de futebol em 1965107, um 

amistoso realizado no dia 21 de novembro no Maracanã entre Brasil e União Soviética (o 

jogo terminou em empate de dois a dois). Esse acontecimento é relevante para nossa 

pesquisa; pois, com o começo da atuação da TV Globo nas coberturas esportivas, 

iniciava-se também a constituição de um futuro monopólio das transmissões esportivas 

no país (adiante em nossa pesquisa, investigaremos com mais profundidade esse caso). 

Outro marco da transmissão esportiva no Brasil foi a utilização feita pelo governo militar 

                                                      
107 MEMÓRIA Globo. ESPORTE ESPETACULAR. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/telejornais-e-programas/esporte-espetacular/esporte-

espetacular-a-primeira-transmissao-de-futebol-na-globo.htm>. Acesso em: 11/04/2019. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/telejornais-e-programas/esporte-espetacular/esporte-espetacular-a-primeira-transmissao-de-futebol-na-globo.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/esporte/telejornais-e-programas/esporte-espetacular/esporte-espetacular-a-primeira-transmissao-de-futebol-na-globo.htm
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da televisão e do futebol, como instrumentos de ordem e unificação do país durante a 

ditadura (VALENTE, 2009), para melhor exemplificar isso observamos atuação das 

emissoras durantes as Copas do Mundo. 

Como descrito no tópico sobre o rádio no Brasil, a Copa do Mundo de 1958 na 

Suécia foi irradiada pelas suas ondas, mesmo a televisão já funcionando no país. Enquanto 

os países europeus podiam assistir ao mundial pela televisão, o Brasil ainda esperou um 

pouco mais; entretanto, não quer dizer que não havia emissoras brasileiras por lá. Uma 

delas, a TV Tupi carioca fez a cobertura e lançou o seu programa: “Panair na Copa do 

Mundo”, um programa de entrevistas apresentando por Oduvaldo Cozzi e financiado pela 

antiga estatal aérea. Além disso, a empresa contava com anunciantes que desembolsaram 

um valor aproximado de US$ 5 mil pelo direito de imagens, e conseguiram ainda 

credenciar uma câmera durante no torneio (SOUZA, 2018a). 

Essas imagens eram produzidas pela Sveriges Radio emissora estatal do país-

sede, que gravou algumas partidas em “kinescópio” de 16 milímetros (imagem de filme, 

formato anterior ao videoteipe, o popular “VT”). A maioria das partidas eram um 

compacto do jogo, somente a semifinal e final foram gravadas por completas e 

disponibilizadas para TV Tupi e retransmitida para outras emissoras. O jornalista Felipe 

dos Santos Souza em reportagem especial108 sobre a participação da emissora no mundial 

nos conta como era a "missão" para as transmissões: 

Fosse em compacto ou na íntegra, porém, a Sveriges Radio enviava os 

kinescópios das partidas da Seleção para o Rio de Janeiro, onde um enviado 

da TV Tupi esperava o pacote para prontamente levá-lo à emissora. O filme 

chegava e era exibido para os brasileiros, com os comentários de Rui Viotti 

sobre as atuações brasileiras. Na Suécia, Oduvaldo Cozzi narrava as partidas 

para a rádio Tupi e fazia as reportagens para a tevê, com os câmeras Ortiz 

Rubio e Orlando Abreu. E além da exibição simultânea pela Tupi paulista e 

pela TV Itacolomi, os aparelhos de tevê das cidades próximas a São Paulo, Rio 

de Janeiro e Belo Horizonte conseguiam captar as ondas dos compactos. 

(SOUZA, 2018a) 

 

No dia da final do mundial a direção da TV Tupi levou ao ar imagens da 

população se reunindo na praça da Cinelândia no Rio de Janeiro juntamente com o áudio 

do rádio, que era conduzido por Oduvaldo Cozzi, o primeiro locutor a marcar sua voz na 

televisão durante um título mundial da Seleção Brasileira. Além da TV Tupi, a emissora 

TV Rio também esteve nesse mundial. Luiz Mendes que trabalhava na emissora foi a 

Suécia para fazer a cobertura dos jogos por meio do rádio, aproveitando a viagem, ele 

                                                      
108 SOUZA, Felipe. A Copa na televisão brasileira: o cenário antes de 1970. Trivela, 02/06/2018a. 

Disponível em: <https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-o-cenario-antes-de-1970>. Acesso em: 

01/04/2019. 

https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-o-cenario-antes-de-1970


87  

acabava entrando no estádio com sua câmera “escondida” e fazia algumas imagens das 

partidas (SOUZA, 2018a). Imagens que não chegava no mesmo instante, como suas 

irradiações pelo o rádio.  

A estrutura organizada para transmitir a Copa do Mundo em 1962 no Chile, foi 

de responsabilidade do mexicano Emilio Azcárraga Milmo fundador do Telesistema 

Mexicano (atualmente, conhecida como: Televisa109). O Telesistema era responsável por 

tudo, desde mão-de-obra, equipamentos, tecnologia, até a distribuição do conteúdo. Os 

videoteipes com a íntegra dos jogos eram gravados e distribuídos por toda a América 

Latina, inclusive para o Brasil, no qual as imagens chegavam depois de 24 horas pós a 

realização das partidas. As TVs Record e Tupi fizeram um pool — uma união para divisão 

de custos e transmissão em conjunto — elas bancaram os direitos de transmissão e 

mostraram as imagens da Copa no Chile para o Brasil. 

As transmissões das duas televisões foram retransmitidas por uma cadeia de 20 

emissoras espalhadas pelo país e que reproduziam imagem e áudio original. A frente as 

vozes de Raul Tabajara pela Record e Walter Abrahão pela Tupi, os narradores 

revezavam durante a transmissão. Mesmo com essa cobertura das TVs Record e Tupi, a 

maior parte da população brasileira acompanhou os jogos ao vivo pelo rádio; e depois das 

partidas aguardavam os noticiários na televisão para assistir as imagens. 

Durante a Copa do Mundo em 1966 realizada na Inglaterra, um novo fato 

aconteceu, era atuação direta da FIFA na comercialização dos direitos de transmissão, 

que ficaram sobre responsabilidade da European Broadcasting Union – EBU que pagou 

800 mil libras (US$ 2,2 mi) na época para ter a exclusividade dos direitos. As imagens e 

operações foram realizadas pela BBC que as distribuíram para os países europeus e da 

América do Norte graças ao satélite Early Bird, lançado em abril de 1965 (SOUZA, 

2018a). 

No Brasil o número de emissora só aumentava; surgiram a TV Continental e a 

TV Piratini em 1959, a TV Excelsior e a TV Itapoan em 1960, além da TV Globo em 

1965. Entretanto, os direitos de imagem foram comprados pela empresa Diários 

Associados por aproximadamente US$ 680 mil, e teve grande aporte financeiro do 

governo militar naquela época. Mesmo com o crescimento das emissoras e a formação 

do pool da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão as transmissões 

esportivas da Copa continuaram sendo exibidas em VT um dia após os jogos. Sobre como 

                                                      
109 TELEVISA: quiénes somos. Disponível em: <https://www.televisa.com/corporativo/quienes-

somos/historia>. Acesso em: 01/04/2018. 

https://www.televisa.com/corporativo/quienes-somos/historia
https://www.televisa.com/corporativo/quienes-somos/historia
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era feito a viagem das fitas da Inglaterra para o Brasil o ex-diretor da Tupi, José de 

Almeida Castro relatou em seu livro “25 Anos de Televisão Via Satélite”110: 

A TV Tupi do Rio de Janeiro comandava o pool, encarregando-se de recolher 

as fitas magnéticas enormes, na Inglaterra. (…) os tapes deveriam ser 

entregues, antes da meia noite do dia do jogo que se realizava à tarde, a um 

tripulante da extinta Panair do Brasil. (…) Chegando ao Rio de Janeiro, na 

manhã seguinte, os tapes eram duplicados para serem distribuídos, via aérea, 

às emissoras de todo o Brasil. A exibição, no período noturno, era feita em 

horário comum a todos, previamente estabelecido. (CASTRO, 1995 apud 

SOUZA, 2018a) 

 

A Copa do Mundo de 1970 no México tinha como música oficial: “Noventa 

milhões em ação; pra frente Brasil, no meu coração; todos juntos, vamos pra frente Brasil. 

Salve a seleção! ”. Essa composição feita pelo músico Miguel Gustavo, talvez pudesse 

ser modificada em sua estrofe final, para: “Salve o país! ”. Isso é posto, quando pensamos 

no momento vivido pela população brasileira, um dos seus piores tempos durante a 

história do país, pois estava instaurada uma Ditadura Militar que havia começado em 

1964. 

Em 30 de outubro de 1969 assumiu a presidência o General Emílio Garrastazu 

Médici, considerado o mais "linha dura" durante nesse período por causa dos inúmeros 

confrontos que assolavam a sociedade: perseguições políticas, confrontos armados, exílio 

e centenas de pessoas desaparecidas (até hoje, enquanto escrevemos essa pesquisa111). O 

slogan "Brasil ame-o deixe-o" muito entoado durante o regime militar, representava bem 

a conjuntura daquela época. Diante desse cenário, os militares precisavam "encobertar" 

suas ações e afirmar seu papel no poder, por isso, mais uma vez o futebol foi utilizado 

como instrumento de propaganda do governo. 

Médici que além de militar e político já havia vestido a camisa de jogador de 

futebol do Grêmio Bagé112 era divulgado pela imprensa como torcedor “número 1” da 

Seleção Brasileira. Guterman (2004), afirma que suas imagens indo ao estádio, escutando 

os jogos pelo rádio, enrolado na bandeira ou até mesmo fazendo umas embaixadinhas 

ficaram famosas ao serem divulgadas pela Assessoria Especial de Relações Públicas – 

AERP; era uma estratégia de apresentar o General enquanto um "cidadão comum" diante 

                                                      
110 Cf. CASTRO, José. 25 Anos de Televisão Via Satélite. São Paulo, Edipromo, 1995. 
111 Cf. Site oficial da Comissão Nacional da Verdade (CNV): A Comissão Nacional da Verdade foi criada 

pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012. A CNV tem por finalidade apurar graves violações 

de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br>. Acesso em: 01/04/2019. 
112 SOUSA, Lucas. Quando a farda verde usou a camisa amarela. Doentes por Futebol, 01/06/2015. 

Disponível em: <https://doentesporfutebol.com.br/2015/06/quando-a-farda-verde-usou-a-camisa-

amarela>. Acesso em: 11/04/2018. 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/
https://doentesporfutebol.com.br/2015/06/quando-a-farda-verde-usou-a-camisa-amarela
https://doentesporfutebol.com.br/2015/06/quando-a-farda-verde-usou-a-camisa-amarela
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de tanto sangue derramado pelo regime na época (FRAGA, 2011). A seleção era vista 

como um objeto de valor para que o sucesso da ditadura prosperasse, e por isso, os 

militares ocuparam os cargos mais importantes na estrutura interna da seleção. Gerson 

Fraga (2011, p. 10-11) afirma isso: 

Curioso é perceber que a própria seleção brasileira, a par do que acontecia no 

cotidiano, passava também por um rígido processo de militarização, 

especialmente em sua coordenação, o que seria difundido de forma positiva, 

dado o caráter de exemplo atribuído ao futebol diante da coletividade. Assim, 

o Almirante Heleno Nunes, que à época comandava a CBD no plano esportivo 

e a ARENA no plano político entregou a chefia da delegação ao coronel Tinoco 

Marques. O major Kleber Camerino desempenava a função de secretário 

enquanto o tenente Osvaldo Costa Lobo atuava como assessor. A supervisão 

geral ficava a cargo do Major Carlos Cavalheiro, enquanto a equipe 

responsável pela preparação física contava com o capitão Cláudio Coutinho, o 

tenente Raul Carlesso e o civil Carlos Alberto Parreira. 

 

Nesse mesmo tempo de apropriação dos militares na coordenação da CBD, o 

Brasil vivia um novo momento no tocante ao seu sistema de comunicação. Segundo dados 

do IBGE113 naquela época já existiam aproximadamente 25 milhões de televisores no 

“país do futebol”, concentrados principalmente no eixo Sul-Sudeste. Após as experiências 

com as transmissões de VT´s durante as Copas de 1962 e 1966, o país se preparava para 

sua primeira Copa do Mundo transmitida instantaneamente pela televisão; isso foi 

possível após a antiga Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL montar 

uma base em Tanguá, distrito de Itaboraí no estado do Rio de Janeiro, para receber sinais 

diretos dos satélites da Intelsat II; façanha que incluía o Brasil na Rede Intelsat114 formada 

nos EUA em 1964. Depois disso, foi possível transmitir ao vivo, por exemplo, o discurso 

do papa Paulo VI, diretamente do Vaticano em 28 de fevereiro de 1969; além da 

possibilidade de acompanhar os jogos ao vivo da seleção pela televisão. Com os 

problemas técnicos superados e com total apoio financeiro e político do governo militar, 

em prol da seleção, o Estado novamente financiou o pool de emissoras para garantir as 

transmissões da Copa do Mundo de 1970. 

Os direitos de transmissão daquele mundial foram cedidos pela FIFA novamente 

para o Telesistema Mexicano, que já havia sido responsável pela viabilização técnica das 

transmissões durante a Copa de 1962. Como apontando por Castro (1995), o Comitê 

Organizador do mundial formou uma empresa paralela responsável por comercializar os 

                                                      
113 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo demográfico: 1970. 

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?view=detalhes&id=769>. Acesso 

em: 01/04/2019. 
114 Cf. Site oficial da International Telecommunications Satellite. Fundada em 20 de agosto de 1964, a 

Intelsat Ltda. é uma empresa fornecedora de serviços de comunicações via satélite, oferecendo serviços de 

teledifusão. Disponível em: <http://www.intelsat.com>. Acesso em: 01/04/2019. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?view=detalhes&id=769
http://www.intelsat.com/
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direitos de transmissão esportiva: VT Latin Programs. José de Almeida Castro na época 

era diretor da emissora Tupi, e foram os primeiros a assinar o contrato de exclusividade 

para transmitir a Copa no México. Entretanto, outras emissoras reclamaram do monopólio 

acordado entre a TV Tupi e o Telesistema Mexicano (VT Latin Programs), com isso, esse 

assunto foi parar dentro do Ministério de Comunicação, no qual ficavam as diretrizes da 

Embratel. 

Para resolver o problema, o governo brasileiro mandou suspender o contrato da 

Tupi e nisso incluiu mais três emissoras: TV Bandeirantes, TV Globo e TV Record, 

constituindo assim o maior pool de emissoras do pais, representados pela: Rede Globo de 

Televisões, Rede de Emissoras Independentes (Record e Bandeirantes) e Emissoras 

Associadas de Televisão (Diários Associados, Tupi à frente). As emissoras foram 

patrocinadas pelas empresas Gillette (produtos de higiene), Esso (empresa do ramo 

petrolífera) e Souza Cruz (indústria do tabaco), além de financiar as emissoras, essas 

empresas realizaram o concurso que escolheu a música, "Pra Frente Brasil" de Miguel 

Gustavo. Estava consolidada pool de emissoras que levaria pela primeira vez por meio 

das imagens da televisão a emoção da Copa do Mundo ao vivo, e o tricampeonato para 

todo o Brasil (não todos os estados), como nos explica Felipe Souza (2018b) em sua 

reportagem115: 

Se havia um problema, ele estava na abrangência das imagens de tevê para o 

Brasil. Afinal de contas, a região Norte não era abrangida pela rede da 

Embratel; logo, não pôde assistir à Copa, e ficou com o rádio. O mesmo 

problema acometeu o Mato Grosso. Já Maranhão, Sergipe e Alagoas, embora 

ainda não tivessem emissoras próprias, ficaram a salvo: as ondas vindas das 

tevês em Recife e Fortaleza eram captadas nesses três estados do Nordeste. 

 

Souza (2018b) ainda nos conta que não havia uma cobertura completa como 

atualmente, no qual todos os jogos são transmitidos. Durante aquele mundial, para além 

dos jogos do Brasil, somente mais cinco partidas foram transmitidas na integra116; as 

outras foram exibidas em VT´s diariamente durante à noite. 

O país estava pronto para ser coroado definitivamente com a Taça Jules Rimet 

(entregue a primeira seleção três vezes campeã do mundial), bem mais preparado estava 

o regime para usar essa conquista em favorecimento próprio; do outro lado alguns 

intelectuais e militantes cunhavam a teoria, futebol "ópio do povo" já que os jogos e 

                                                      
115 SOUZA, Felipe. A Copa na televisão brasileira: 1970. Trivela, 03/06/2018b. Disponível em: 

<https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-1970>. Acesso em: 12/04/2019. 
116 Foram transmitidos os seguintes jogos: México 0x0 União Soviética (a partida de abertura); Peru 3×2 

Bulgária; Uruguai 0x0 Itália; Inglaterra 1×0 Tchecoslováquia e Uruguai 0x1 Alemanha (a decisão do 

terceiro lugar). 

https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-1970
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partidas eram utilizados para silenciar uma sociedade que vivia em plena ditadura militar. 

Emílio Médici enquanto presidente e “torcedor número 1”, sempre dava declarações 

sobre o desempenho da Seleção Brasileira e mostrava que os atletas tinham uma "missão" 

importante nos campos mexicanos. Após a vitória no campo de batalha (futebol), Médici 

fez um pronunciamento reforçando essa sua visão, pois para ele a conquista do título pela 

seleção, era também uma conquista que representava o valor do homem brasileiro, como 

ficou conhecido seu pronunciamento proferido no dia 21 de junho de 1970117: 

Na hora em que a Seleção Nacional de Futebol conquista definitivamente a 

Copa do Mundo, após memorável campanha, na qual só enfrentou e venceu 

adversários do mais alto valor, desejo que todos vejam no Presidente da 

República um brasileiro igual a todos os brasileiros, como um homem comum, 

como um brasileiro que acima de todas as coisas, tem um imenso amor ao 

Brasil e uma crença inabalável nesse país e nesse povo, sinto-me 

profundamente feliz, pois nenhuma alegria é maior no meu coração do que a 

alegria de ver a felicidade de nosso povo, no sentimento da mais pura exaltação 

patriótica. Na vitória esportiva, a prevalência de princípios que nos devemos 

armar para a própria luta em favor do desenvolvimento nacional. É desse ciclo 

a nossa conquista, a vitória da unidade e da conquista de esforços. A vitória da 

inteligência e da bravura, da confiança e da humildade, da constância e 

serenidade dos capacitados, da técnica, do preparo físico e da categoria. Mas é 

preciso que se diga, sobretudo, que os nossos jogadores venceram porque 

souberam ser uma harmoniosa equipe, em que, mais alto que a genialidade 

individual, afirmou-se a vontade coletiva. Neste momento de vitória, trago ao 

povo a minha homenagem, identificando-me todo com a alegria e a emoção de 

todas as ruas, para festejar, em nossa incomparável Seleção de Futebol, a 

própria afirmação do valor do homem brasileiro! (MÉDICI, 1970, p. 83-84) 

 

Antes da Copa do Mundo de 1974 realizada na Alemanha, houve uma explosão 

de venda de tevês em cores no Brasil. Isso foi após a empresa alemã Telefunken118 

desenvolver o sistema de transmissão colorido: PAL-M. O primeiro jogo de futebol 

transmitidos em cores pela tevê em solo brasileiro, foi a partida entre os clubes do Caxias 

e Grêmio que terminou empatado em 0 a 0, esse jogo fazia parte da programação dos 40 

anos da “Festa da Uva de Caxias”119. A partida foi exibida pela TV Difusora de Porto 

Alegre, afiliada da Rede Record, e retransmitida por outras emissoras para as cidades do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília; esse avanço tecnológico elevou o número de 

televisões no país para mais de 300 mil e possibilitou a região Norte do país em assistir 

sua primeira Copa do Mundo pela televisão - já colorida (SOUZA, 2018c). 

                                                      
117 BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Valor do homem brasileiro. Disponível em: 

<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/emilio-medici/discursos/1970/16>. 

Acesso em: 01/04/2019. 
118 Cf. Site oficial. Disponível em: <https://telefunken.com/company>. Acesso em: 01/04/2019.  
119 OLIVEIRA, Simone. Exibição da Festa da Uva, no Sul, marca início da TV em cores no Brasil, em 

1972. O Globo, Rio de Janeiro, 17/02/2017. Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com/em-

destaque/exibicao-da-festa-da-uva-no-sul-marca-inicio-da-tv-em-cores-no-brasil-em-1972-20942942>. 

Acesso em: 10/04/2019. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/emilio-medici/discursos/1970/16
https://telefunken.com/company
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/exibicao-da-festa-da-uva-no-sul-marca-inicio-da-tv-em-cores-no-brasil-em-1972-20942942
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/exibicao-da-festa-da-uva-no-sul-marca-inicio-da-tv-em-cores-no-brasil-em-1972-20942942
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Os avanços da televisão, não apagaram as marcas sangrentas da Ditadura Militar, 

e o país ainda viva um forte clima de repressão em 1974. Além disso, a FIFA agora era 

comandada por um brasileiro, João Havelange, que ficou no cargo por 25 anos. Havelange 

deu outros rumos aos "negócios" da FIFA, e principalmente ao seu maior produto 

comercial, o evento esportivo: Copas do Mundo FIFA. A venda do evento esportivo 

(produto) tinha um capital financeiro muito lucrativo, e era obtido principalmente pela 

comercialização dos direitos de transmissão do torneio. Na competição de 1974 esse 

processo comercial ficou a cargo da Organização das Televisões Iberoamericanas - 

OTI120, a entidade começou a centralizar as negociações para o continente Americano. 

Com isso, no Brasil houve maior participação individual das emissoras, as tevês 

Globo e Tupi compraram seus pacotes de transmissão, enquanto Record, Bandeirantes e 

Gazeta (emissora inaugurada em 1970) formaram o pool chamado de Sistema Brasileiro 

de Televisão — SIBRATEL. Além disso, o Brasil enviou uma das maiores equipes de 

jornalistas para fazerem a cobertura do evento (SOUZA, 2018c); nesse mundial, também 

podemos destacar a transmissão estatal realizada pela TV Cultura de São Paulo, 

controlada por meio da Fundação Padre Anchieta. A emissora já investia na programação 

esportiva com o lema "Esporte é Cultura" e liderou a Rede Nacional de Emissoras 

Educativas durante as transmissões de imagens naquele Mundial. Nesse ano a população 

pode acompanhar a Copa do Mundo por imagens coloridas transmitidas pelas emissoras 

comerciais: Tupi, Globo, Record, Bandeirantes, Gazeta e pela tevê estatal Cultura. 

Em 1978 a Copa do Mundo voltava para o continente Sul-Americano, e volta 

para uma país que vivia momentos de Ditadura Militar: Argentina. Além disso, os 

argentinos não tinham um sistema de televisão em cores, algo que poderia atrapalhar os 

planos lucrativos da FIFA, que esperava transmitir esse Mundial para cerca de dois 

bilhões de espectadores no mundo - somente no Brasil já havia uma média de 14 milhões 

de televisores (SOUZA, 2018d). Para superar esse problema estrutural, foi criado o Ente 

Autárquico Mundial 78, que resultou na Argentina Televisora Color - ATC 78; os 

militares que presidiam o país usaram do poder estatal para investir quase 60 milhões de 

dólares para criação de dois centros de transmissão internacional, um em Buenos Aires e 

                                                      
120 Organização das Televisões Iberoamericanas - organização fundada na Cidade do México a 19 de março 

de 1971, composta pelas  empresas televisivas dos países da Ibero-América, cuja produção é realizada em 

língua castelhana ou em língua portuguesa; tem em suas funções incentivar e reforçar as relações entre as 

organizações e as empresas de televisão que operam nessas línguas, e sua estrutura está composta por uma 

Assembleia Geral e um Conselho Executivo, onde representam todos os países que transmitem canais em 

espanhol e português, proporcionalmente ao número de televisores por domicílio que cada um possui. 
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outro em Mar del Plata, com isso a Copa seria transmitida em cores para o mundo; menos, 

para os próprios argentinos que ainda tinham em sua maioria televisores em preto e 

branco. No Brasil as transmissões chegaram coloridas, além disso um fenômeno crescia, 

eram as transmissões por "telão" que reuniu uma multidão em espaços públicos das 

cidades. Em São Paulo por exemplo, para acompanhar o Mundial as emissoras instalaram 

“telões" na Av. Paulista e no Vale do Anhangabaú (SOUZA, 2018d). 

Os direitos de transmissão dessa Copa foram novamente negociados com à 

Organização das Televisões Iberoamericanas e quatro emissoras brasileiras compraram, 

além de duas que ganharam o direito de transmissão posteriormente, as emissoras foram: 

Globo, Gazeta, Tupi, Bandeirantes, Record e a estatal Cultura. Felipe Souza121 comenta 

que essa foi a maior transmissão já realizada no Brasil até aquele momento, tendo em 

vista o número de partidas exibidas: 

Algo notável até no número de jogos ao vivo: haviam sido 11 em 1970, 19 em 

1974, e seriam 27 dos 38 jogos de 1978. E também notável no incremento das 

transmissões: se antes começavam já durante os hinos, a partir de então haveria 

espaço para um “pré-jogo”, com o sinal do estádio entrando 15 minutos antes 

do início das partidas. (SOUZA, 2018d) 

 

Nesse cenário vale destacar a participação das tevês estatais que fizeram a 

cobertura da Copa após investimento do Ministério da Educação, com a liberação do 

dinheiro as tevês estatais tentaram formar uma "Rede Educativa" para as transmissões do 

Mundial, mas por falta do acerto de horários não foi possível (SOUZA, 2018d). 

Ficou a cargo da TV Cultura em São Paulo e da TVE do Rio de Janeiro exibir as 

imagens da Copa ao vivo diretamente da Argentina, porém seus narradores estavam no 

Brasil (algo comum na atualidade das transmissões). Outra emissora que podemos 

destacar, foi a TV Globo que pela primeira vez “jogou pesado” e fez uma cobertura 

completa do Mundial. Se nas duas Copas anteriores a TV Globo se juntou a outras 

emissoras, em 1978, ela virou protagonista, até mesmo auxiliando tecnicamente a 

Argentina Televisora Color (SOUZA, 2018d). A emissora carioca escalou seu time com 

mais de 70 profissionais que transmitiram quase todos os jogos da Copa, além dos 

programas exclusivos que ganhavam mais espaço no canal, como o: “Globo na Copa”122 

                                                      
121 SOUZA, Felipe. A Copa na televisão brasileira: 1978, quando os telões reuniram o povo. Trivela, 

05/06/2018d. Disponível em: <https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-1978-quando-os-teloes-

reuniram-o-povo>. Acesso em: 02/04/2019. 
122 MEMÓRIA Globo. Copa 78 - Globo na Copa (1978). Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/videos/idvideo/2331442/title/copa-78-globo-na-copa-1978-

abertura.htm>. Acesso em: 01/04/2019. 

https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-1978-quando-os-teloes-reuniram-o-povo
https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-1978-quando-os-teloes-reuniram-o-povo
http://memoriaglobo.globo.com/videos/idvideo/2331442/title/copa-78-globo-na-copa-1978-abertura.htm
http://memoriaglobo.globo.com/videos/idvideo/2331442/title/copa-78-globo-na-copa-1978-abertura.htm
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que abria as transmissões e fazia o "esquenta" da partida e o programa “Bate-Bola”123 que 

era em formato de mesa redonda que debatia o dia-a-dia da Copa de 1978. 

A Copa do Mundo de 1982 realizada na Espanha talvez possa ser considerada 

uma virada no formato do "produto" futebol midiatizado (BRITTOS e SANTOS, 2012). 

João Havelange seguia dando as cartas na FIFA, desde que o brasileiro assumiu a 

presidência, a entidade passou por um processo de reformulação comercial e de alianças 

políticas (principalmente com as confederações de futebol), não à toa esse foi o primeiro 

Mundial disputado com 24 seleções, além do mais houve 105 países participando das 

eliminatórias. 

Outro marco desse Mundial foi o monopólio das transmissões dos jogos para o 

Brasil. Pela primeira vez na história uma única emissora conseguia o direito “exclusivo” 

das transmissões. Isso foi conquistado pela TV Globo, pois anos antes do torneio, 

aconteceu um encontro entre as emissoras de televisão latino-americanas juntamente com 

a Organização de Televisão Iberoamericana para definição da negociação dos direitos de 

transmissão dos Jogos Olímpicos de 1980, o encontro gerou um novo formato para a 

venda dos direitos. 

A OTI comprava os direitos de transmissões dos eventos esportivos, 

principalmente Copa do Mundo e Jogos Olímpicos para depois "ratear" juntos as 

emissoras filiadas à entidade, criando o que ficou conhecido como "Eventos OTI"; era 

uma obrigatoriedade exibir mais de uma competição, já que as emissoras mantinham 

interesse em transmitir somente as Copas do Mundo. A polêmica dessa reunião era com 

a transmissão dos Jogos Olímpicos de Moscou, pois após o boicote124 da delegação dos 

Estados Unidos e de mais outros 60 países do ocidente, o evento havia perdido sua 

"audiência" e seu valor de mercado. 

Dessa maneira, a OTI exigiu que as emissoras da América Latina fizessem a 

transmissão do evento em Moscou (1980) e somente mediante a isso, poderiam obter o 

direito de transmitir a Copa da Espanha em 1982. No Brasil, somente a TV Globo e as 

emissora educativas do país, como a TV Cultura, transmitiram o evento na Rússia, sendo 

as únicas a cumprirem a exigência da OTI; a entidade fez valer seu posicionamento, e 

durante nova reunião com as outras tevês brasileiras, informou que a exclusividade da 

                                                      
123 MEMÓRIA Globo: Programa: Bate-Bola (1978). Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-

globo/memoria-globo/v/bate-bola-1978-abertura/2331411>. Acesso em: 11/04/2019. 
124 LICO, Flavio. O boicote aos jogos olímpicos de Moscou - 1980: uma análise da reação do movimento 

olímpico brasileiro e internacional. 2007. Dissertação (Mestrado em Pedagogia do Movimento Humano) - 

Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Acesso em: 01/04/2019. 

http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/bate-bola-1978-abertura/2331411
http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/bate-bola-1978-abertura/2331411
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Copa do Mundo na Espanha seria da TV Globo e das emissoras educativas — ficava 

assim, iniciado o monopólio das transmissões dos eventos esportivos da Copa do Mundo 

FIFA. 

Com a desenvoltura e acesso ampliado da televisão pelo mundo e os novos 

"padrões FIFA", o torneio na Espanha foi esperado como um grande sucesso comercial e 

de transmissão, resultando em um produto altamente lucrativo. A TV Globo viu a 

exclusividade como uma oportunidade de superar suas correntes, principalmente a TV 

Record, que em São Paulo durante alguns eventos superava a audiência da emissora 

carioca, como no caso do Mundialito de 1981125 (SOUZA, 2018e). Segundo Felipe 

Souza126, ele comenta sobre o investimento da TV Globo para esse Mundial e a novidade 

da câmera exclusiva, usado pela primeira vez em uma transmissão de futebol 

TV Globo para a Copa de 1982 [...] basta citar um dado: foram US$ 8 milhões 

gastos na cobertura. Mais um dado: foram 150 profissionais enviados pela 

emissora à Espanha – a maior equipe estrangeira que trabalhou em televisão 

naquela Copa, sem contar trinta espanhóis, contratados para ajudarem em 

questões logísticas. Todos tendo à disposição nada menos do que dois andares 

do IBC (International Broadcasting Center, o Centro Internacional de 

Transmissões) em Madri [...] a Espanha chegou a abrir o seu espaço aéreo para 

que os satélites brasileiros enviassem ondas do tipo PAL-M – sistema 

brasileiro de imagens, incompatível com o espanhol -, renunciando ao controle 

sobre as imagens a serem emitidas pela Globo. Tudo para que a única emissora 

de tevê do Brasil a exibir aquele mundial pudesse aprontar uma novidade 

durante a Copa: a câmera exclusiva, que mostraria lances diferentes do sinal 

gerado para o mundo pela RTVE (Radio y Televisión Española). Nenhuma 

outra emissora no mundo teria tal direito. E a Globo fazia questão de ostentar 

o privilégio: sua imagem vinha acompanhada da marca “Câmera Globo” 

(SOUZA, 2018e). 

 

A TV Globo e as emissoras estatais estavam autorizadas a transmitir os jogos; a 

TV Cultura escalou seu time de profissionais para fazerem a cobertura antes e depois dos 

jogos e retransmitia as imagens disponibilizadas pela TV Globo. A TVE Fluminense 

também enviou profissionais para Espanha e exibia um debate pós-jogo com a 

participação do ex-jogador Gérson o "Canhotinha de Ouro", campeão na Copa de 1970. 

Mesmo com a participação das emissoras estatais, o que ficou nítido nesse processo foi o 

início do "império" que a TV Globo exerceria sobre os direitos de transmissões dos 

eventos esportivos, principalmente o futebol. 

O Mundial realizado no México em 1986 foi apresentado na introdução dessa 

                                                      
125 Copa de Ouro dos Campeões Mundiais, mais conhecida como Mundialito, foi um minicampeonato 

mundial de seleções de futebol e realizado no Uruguai em 1980-1981. 
126 SOUZA, Felipe. A Copa na televisão brasileira: 1982, monopólio para o bem e o mal. Trivela, 

06/06/2018e. Disponível em: <https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-1982-monopolio-para-o-

bem-e-o-mal>. Acesso em: 02/04/2019. 
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pesquisa por meio das palavras de Eduardo Galeano (1995, p. 166), ele afirmou que 

“Quem dirigiu o Mundial de 86? A Federação Mexicana de Futebol? [...] Não, por favor, 

chega de intermediários: quem dirigiu foi Guilhermo Cañedo, vice-presidente da 

Televisa”; e realmente foi a Copa da emissora mexicana. A fusão do antigo Telesistema 

Mexicano com a Televisión Independente, em 1973 resultou em uma das maiores 

emissoras do continente: Televisa. O torneio começou com alguns problemas técnicos 

para a exibição das transmissões, mas nada que impediu que as cinco emissoras brasileiras 

comprassem os direitos de transmissões da OTI e realizassem uma disputada pela 

audiência. 

O Brasil passava por uma nova conjuntura política após longos 21 anos de 

ditadura, o país tentava retomar sua democracia e estava caminhando para um processo 

de Constituinte no Congresso Nacional. Novamente a Seleção Brasileira representava 

uma esperança de alegria para a população naquele tempo. A equipe que poderia ser 

considerada uma das melhores na história da seleção, literalmente desempenhou o estilo 

do futebol “mulato-arte”, no comando do time: Zico, Careca, Falcão, Junior, Muller, 

Sócrates... a seleção não se saiu vitoriosa naquele Mundial, todavia, marcou sua história 

no cenário futebolístico. 

Um fato interessante dessa conjuntura, foi que os jogadores eram “proibidos” de 

falar sobre política durante o Mundial, pois além de Sócrates, o time contava com 

Casagrande, dois representantes da Democracia Corintiana127. Talvez por isso, os 

políticos e cartolas da seleção, não permitiram os atletas de falar sobre política e o 

contexto do país. Podemos notar isto, no programa apresentado pelo jornalista Marcelo 

Tas durante o Mundial, quando ele se apresentava enquanto um personagem: Ernesto 

Varela128 (“o repórter que não amarela”, dizia o complemento do seu slogan) Varela fazia 

entrevistas “críticas e polêmicas” nos bastidores do dia a dia da Copa do Mundo. 

Já no cenário das transmissões esportivas pela televisão, a TV Bandeirantes 

montou sua equipe para a transmissão dos jogos, e entres os 45 profissionais, um deles 

era o “Rei Pelé”, uma das estratégias de superar as concorrentes. Com o apoio de 

                                                      
127 A Democracia Corinthiana foi um movimento ideológico na história do futebol brasileiro. Surgiu na 

década de 1980 no time de futebol do Corinthians, liderado por Sócrates, Wladimir, Casagrande e Zenon. 

O objetivo era que as decisões importantes como contratações, regras de concentração, direito ao consumo 

de bebidas alcoólicas em público, liberdade para expressar opiniões políticas e outros, fossem decididas 

através do voto igualitário de seus membros, criando uma espécie de "autogestão" do time. 
128 Um dos momentos mais marcantes do personagem de Marcelo Tas é durante a entrevista com o cartola 

e político Nabi Abi Chedid, chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=s9LPgORVYug>. Acesso em: 01/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=s9LPgORVYug
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inúmeros patrocinadores a TV Bandeirantes pagou cerca de 6 milhões de dólares à OTI 

(SOUZA, 2018f), para obter os direitos de transmissão. A emissora exiba dois jogos ao 

vivo e mais um que era gravado e exibido em VT; ou seja, ela mostrou todos os 52 jogos 

do Mundial de 1986. 

Estreando na transmissão de Copas do Mundo, a TV Manchete foi fundada em 

1983, após o empresário Adolpho Bloch ganhar a concessão da antiga TV Excelsior. O 

objetivo da tevê era entrar no cenário das grandes emissoras, e sua aposta era desbancar 

o “império” da TV Globo. Para isso, a TV Manchete investiu dinheiro para alugar o 

melhor satélite disponível para as transmissões daquela Copa, e enviou uma das maiores 

equipes para o Mundial, cerca de 100 profissionais que cobriam o dia a dia do torneio 

com quase 18 horas de programação (SOUZA, 2018f). 

As tevês SBT e Record se uniram para a transmissão e em parceria com a 

empresa Traffic Group129 fizeram a divisão dos custos das transmissões e ambas exibiram 

os jogos Olímpicos de 1984 e a Copa de 1986.  Com a união as emissoras montaram uma 

equipe com 50 jornalistas enviados ao México, para transmitir 35 jogos ao vivo — o 

restante era em VTs noturnos. A TV Globo seguia investindo forte na transmissão dos 

jogos e aprimorando outros produtos, como seus programas de cobertura e debates no dia 

a dia da seleção. A emissora agora tinha a frente das narrações Galvão Bueno, e transmitiu 

dos 52 jogos da Copa, 30 ao vivo (sem VTs noturnos). Os jogos não transmitidos tinham 

os lances posteriormente exibidos no Jornal Nacional e no programa Copa 86. Além do 

que a emissora inovou com o famoso “tira-teima”: uma tecnologia importada da Itália 

que transformava as imagens em vídeos, para tirar dúvidas de um eventual impedimento, 

ou uma bola que havia entrado — como ocorreu no Brasil (1 a 0) e Espanha durante à 

estreia na competição. 

Em 1990 o Brasil já tinha uma nova Constituição Federal promulgada em 1988 

e também vivenciou sua primeira eleição presidencial no Estado Democrático de Direito; 

todavia, o país passava por um momento de recessão financeira: o "Plano Brasil Novo" 

                                                      
129 Traffic Group é uma empresa brasileira de mídia esportiva, especializada em vários segmentos do 

mercado do futebol. Hoje é filiada ao fundo norte-americano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF) e um dos 

seus diretores/proprietários é José Hawilla que esteve envolvido diretamente no caso conhecido de 

"Corrupção da FIFA": uma investigação judicial divulgada no dia 27 de maio de 2015 e realizada pelo 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI (polícia federal dos EUA) e a IRS (similar à Receita 

Federal) sobre crimes como extorsão, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Este caso também 

envolveu José Maria Marin ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, além de mais nove 

dirigentes ligados à FIFA. Para saber mais: Cf. ENTENDA O ESCÂNDALO da Fifa e da CBF. Carta 

Capital, São Paulo, 27/05/2015. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/entenda-o-

escandalo-da-fifa-e-da-cbf-4139>. Acesso em: 11/04/2019. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/entenda-o-escandalo-da-fifa-e-da-cbf-4139
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/entenda-o-escandalo-da-fifa-e-da-cbf-4139
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— Plano Collor — estagnou a economia do Brasil e afetou diretamente as cadernetas de 

poupança da população. Isso também atingiu os clubes brasileiros e as emissoras de 

televisão que se preparavam para a cobertura da Copa do Mundo de 1990 na Itália. O 

torneio seria realizado no país onde o campeonato nacional de clubes era um dos mais 

populares do mundo, tanto pelos jogadores internacionais (muitos brasileiros) que 

disputavam o Campeonato Italiano, como também a visibilidade dos jogos que eram 

transmitidos pela televisão para inúmeros países. Com isso, a Radiotelevisione Italiana 

(Radio Audizione Italiana) - RAI comprou o direito de transmissão da FIFA — ainda 

comandada por Havelange — e se tornou a única detentora dos direitos de imagem do 

Mundial. A emissora italiana tentou inovar nas transmissões, uma das ações foi a câmera 

exclusiva para lances de impedimento (SOUZA, 2018g). 

Já as emissoras brasileiras sentiram o duro golpe do Plano Collor, e tiveram que 

apostar cada vez mais na venda de anúncio e buscar parceiros comerciais. Com isso, 

quatro emissoras transmitiram os jogos da Copa do Mundo de 1990, como também das 

Olimpíadas de 1988 — ainda como exigência da OTI. O SBT em virtude do Plano Collor 

e agora tendo que fazer todo o trabalho de transmissão sozinha, pois havia chegado ao 

fim a parceria com a TV Record, enviou para esse mundial uma equipe de apenas 10 

pessoas para a cobertura. Mesmo assim, a emissora exibiu 38 jogos ao vivo e outros 14 

em VT´s apresentados em seu programa "SBT Itália 90"; além da equipe que estava na 

Itália a emissora de Silvio Santos ainda tinha mais 32 profissionais fazendo o trabalho 

jornalístico no Brasil (SOUZA, 2018g). 

A TV Manchete seguiu para o seu segundo Mundial já com investimento, porém, 

ainda gastou aproximadamente 7 milhões de dólares para essa cobertura (SOUZA, 2018g) 

e enviou pouco mais de 50 profissionais para Itália, além, de uma equipe que ficou no 

Brasil. Dessa forma, a TV Manchete exibiu os 52 jogos do torneio, 38 ao vivo e 14 em 

VTs; entretanto a grande jogada da emissora foi a famosa mesa-redonda "Mulheres 

Debatem" que era comandada por Leda Nagle e Mylena Ciribelli e foi o primeiro 

programa esportivo de Copa do Mundo feito somente por mulheres. 

A emissora Bandeirantes já estava consolida como o "Canal dos Esportes" — 

slogan utilizando durante as transmissões — e mesmo com as dificuldades financeiras 

que o país passava, a tevê enviou 120 profissionais para Itália, a maior delegação 

brasileira de profissionais naquele torneio (SOUZA, 2018g). A Bandeirantes continuava 

exibindo todos os jogos, foram 38 ao vivo e 14 em VT, sua cobertura começava às 9 horas 

com o pré-jogo e terminava na madrugada com o programa “Apito Final”. Já a TV Globo 
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talvez tenha sido a emissora que mais foi afetada com o Plano Collor, por isso, seu 

desempenho dependeu do apoio de patrocinadores que investiram US$ 14 milhões, 

viabilizando a cobertura por 35 profissionais (SOUZA, 2018g). Neste Mundial a emissora 

também contou com apoio da Telemontecarlo - TMC, uma emissora privada italiana na 

qual o Grupo Globo comprou ações130 e foi por meio dessas ajudas que a tevê exibiu 38 

jogos ao vivo, os outros jogos somente tiveram exibidos os seus principais lances dentro 

dos noticiários. Neste Mundial a TV Globo não teve exclusividade nas transmissões; 

entretanto, esse seria o último ano no qual existira a formação de um pool de emissoras 

brasileiras. 

As transmissões esportivas da Copa do Mundo em 1994 realizadas no Estados 

Unidos, foram de responsabilidade da emissora American Broadcasting Company - ABC 

que comprou da FIFA os direitos por 75 milhões de dólares (SOUZA, 2018h). Talvez 

pela experiência da emissora nas transmissões da NBA e NFL, esportes no qual saber o 

tempo de jogo é algo importante, a ABC inovou durante a Copa de 1994 em dois aspectos; 

primeiro ao inserir o tempo das partidas fixo na tela durante toda transmissão e também 

por espalhar em torno do campo micro câmeras. Esse Mundial foi transmitido por três 

emissoras brasileiras que pagaram cerca de US$ 3 milhões à OTI, possuidora dos direitos 

televisivos das Copas até 1998 (SOUZA, 2018h). 

A TV Band (nome que passou usar naquele ano) continuava sendo o "Canal do 

Esporte"; ela investiu na transmissão enviando para os Estados Unidos 82 profissionais, 

além de fez uma cobertura completa do evento exibindo todos os jogos da Copa, foram 

46 ao vivo e seis por VTs. Até nos dias que não havia jogos, estavam lá a emissora 

noticiando a Copa e exibindo seus alguns VTs. Talvez possamos considerar que esse 

tenha sido a última cobertura de destaque da emissora durante uma Copa do Mundo, pois 

nos anos seguintes a tevê perdeu seus investimentos direcionados para os programas 

esportivos. 

O SBT também estava lá, e começava uma nova fase de investimentos em 

esporte, a emissora que não tinha a "tradição" da Band, buscava seu espaço, por isso, a 

tevê transmitiu outros esportes antes da Copa de 1994. Para a cobertura do Mundial a 

emissora montou uma equipe com 80 profissionais que transmitiram 37 jogos ao vivo e 

15 por VTs noturnos (SOUZA, 2018h). Além do mais, o SBT investiu em comentaristas, 

                                                      
130 ARQUIVO Globo: Compra da televisão Italiana TMC pela Rede Globo (1985).  Disponível em: 

<http://redeglobo.globo.com/videos/t/tudo-da-globo/v/compra-da-televisao-italiana-tmc-pela-rede-globo-

1985/4194437>. Acesso em: 11/04/2019. 

http://redeglobo.globo.com/videos/t/tudo-da-globo/v/compra-da-televisao-italiana-tmc-pela-rede-globo-1985/4194437
http://redeglobo.globo.com/videos/t/tudo-da-globo/v/compra-da-televisao-italiana-tmc-pela-rede-globo-1985/4194437
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narradores, e em programas de cobertura do torneio, como por exemplo o programa do 

Jô Soares: "Jô na Copa"131 e claro o personagem gráfico animado Amarelinho132 que 

voltava para as transmissões e era uma marca da emissora. 

A TV Globo após o enfraquecimento financeira na cobertura da Copa de 1990, 

tentou no Estado Unidos reverter esse quadro e mandou sua maior equipe de cobertura 

para o Mundial: cerca de 140 profissionais que foram responsáveis pela transmissão de 

38 jogos ao vivo, além do retorno das câmeras exclusivas, uma característica das 

transmissões da emissora (SOUZA, 2018h). Todavia, a grande novidade do Grupo Globo 

foi o começo das transmissões no sistema fechado de televisão por assinatura (TV 

fechada/cabo). 

Em 1991 nasceu a emissora “Top Sport” que em 1994 foi rebatizada de SporTV 

que durante a Copa mostrava os VTs dos jogos mais importantes. Essa emissora era 

vinculada ao Grupo Globo e marcou um novo momento na história das transmissões 

esportivas, pois a disputa de audiência que era realizada pelas emissoras de TV aberta, 

agora passava também acontecer na TV por assinatura, como observamos nas coberturas 

de outras edições das Copas. 

Após a conquista do título mundial pela Seleção Brasileira em 1994, a França 

seria o palco de mais uma edição da Copa do Mundo em 1998. Havia um entusiasmo da 

população brasileira para assistir a mais um título do Brasil, esse sonho e euforia era 

igualmente aos das emissoras de televisão. Com isso, cinco emissoras transmitiram a 

Copa pela TV aberta e duas emissoras transmitiram no sistema TV fechada/cabo, isso 

resultou em mais de 650 profissionais brasileiros credenciados para trabalha no Centro 

Internacional de Transmissão, que ficava localizado dentro do Parque de Exposições de 

Versalhes em Paris. Pela primeira vez haveria um canal brasileiro transmitindo 24 horas 

o Mundial, assim as 64 partidas da Copa foram exibidas. Ademais, o Brasil passava por 

um momento de estabilidade financeira e as transmissões televisivas já alcançavam 

qualquer televisor espalhado pelo mundo, era uma situação tão favorável, que Felipe 

Souza (2018i)133 nos explica esse cenário 

                                                      
131 Cf. Trecho do programa Jô na Copa exibido em 1994 pelo SBT, durante a Copa do Mundo. Na mesa de 

debate: Matinas Suzuki Jr., Roberto Benevides, Jairzinho, Alberto Helena Jr. (então colunista da Folha de 

S. Paulo), Nelson Motta, Sérgio Noronha (então comentarista da Rádio Globo RJ) e Carlos Alberto Torres. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7ihYDE67COM>. Acesso em: 01/04/2019. 
132 O personagem Amarelinho era uma marca registrada durante as transmissões do SBT. Veja um exemplo 

do personagem durante a exibição da final da Copa 94, entre Brasil e Itália. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=f9q7tgAKzC8>. Acesso em: 01/04/2019. 
133 SOUZA, Felipe. A Copa na televisão brasileira: 1998, euforia antes e erro depois. Trivela, 10/06/2018i. 

Disponível em: <https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-1998-euforia-antes-e-erro-depois>. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ihYDE67COM
https://www.youtube.com/watch?v=f9q7tgAKzC8
https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-1998-euforia-antes-e-erro-depois
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Alcance das transmissões cada vez mais global, preço cada vez mais alto dos 

direitos de transmissão – a France Télevision, emissora estatal, os comprou da 

Fifa por 1,911 bilhão de dólares -, real vivendo uma fase ainda estável antes 

da queda brusca da moeda russa: poucas vezes a imprensa brasileira vivera um 

momento tão propício para investir na cobertura da Copa do Mundo quanto em 

1998. Foi exatamente o que se viu na França. 

 

As emissoras brasileiras foram para o campo de jogo, ou melhor para o estúdio 

transmitir os jogos. Uma delas a TV Record voltava a transmitir um Mundial após ficar 

12 anos longe das Copas, essa seria a quinta cobertura de Copas do Mundo da emissora. 

Agora a TV Record tinha como proprietário, o bispo Edir Macedo, dono da Igreja 

Universal do Reino de Deus e por isso havia dinheiro para investir "pesado" nas 

transmissões do futebol. A empresa comprou os direitos de transmissões da Liga dos 

Campeões, do Campeonato Italiano, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Paulista e 

Carioca, além dos Jogos Olímpicos de 1996, tudo isso pensando em conquistar audiência 

para a cobertura da Copa do Mundo na França; a TV Record investiu cerca de 3,5 milhões 

de dólares e mandou mais de 50 profissionais para solo francês (SOUZA, 2018i). 

Já a TV Manchete enfrentava problemas financeiros, mesmo assim não desistiu 

da cobertura do Mundial em 1998 e manteve sua tradição de cobertura das Copas do 

Mundo. Operando em dívidas e com orçamento reduziu, a emissora enviou somente 90 

profissionais para o país-sede do Mundial e realizou mais de 17 horas ininterruptas de 

transmissão (SOUZA, 2018i). 

O SBT por sua vez, fez como em 1994 investiu muito nas transmissões do 

futebol e durante a Copa na França não foi diferente. O time escalado por Silvio Santos 

era composto de 75 profissionais que transmitiram 49 jogos ao vivo, além de 15 jogos em 

VTs que foram exibidos durante a madrugada (SOUZA, 2018i). O objetivo do SBT era 

se tornar a principal emissora de transmissão das Copas, como também do Campeonato 

Brasileiro; ela já fazia algo semelhante com a exclusividade da Copa do Brasil. 

A emissora Band ainda tentava manter o título de "Canal do Esporte", e para isso 

montou uma equipe com 120 profissionais que transmitiram 56 jogos ao vivo e outros 8 

em VT (SOUZA, 2018i), além do mais a TV Band continuava com seus programas 

esportivas de pré-jogo e pós-jogo, como também a cobertura feita em seus telejornais. 

A TV Globo após o investimento feito no Mundial de 1994, não poupou esforços 

para continuar sendo a emissora líder de audiência, para isso, enviou 160 profissionais 

para França, além de alugar dois satélites totalmente disponível para sua cobertura a 

                                                      
Acesso em: 03/04/2019. 
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qualquer hora do dia ou da noite (SOUZA, 2018i), com isso foram transmitidos 56 jogos 

ao vivo na televisão, além dos outros jogos serem exibidos em compacto. 

O diferencial da Copa da França foram as transmissões realizadas pelas 

emissoras de TV por assinatura que operavam em canal fechado/cabo. O “SporTV” do 

Grupo Globo já havia estreado em 1994 nos EUA, mas ficou restrita a exibir somente aos 

VTs. Já no Mundial de 1998 a emissora exibiu todas os 64 jogos ao vivo. Para isso, 

utilizou outros canais da Grupo Globo, como o “Multishow” e “GNT”, além do canal 

“Premiere” (pay-per-view134) que era usado na cobertura do Campeonato Brasileiro e teve 

seu sinal aberto para os assinantes da operadora de telecomunicações NET durante o 

Mundial. 

Mas quem chegou fazendo “barulho” na Copa da França, foi o recém-criado, 

canal esportivo ESPN Brasil, braço da operadora internacional ESPN. A emissora foi uma 

fusão da TVA Esportes com a ESPN em 1995, que deu origem a ESPN Brasil, canal que 

estreou suas transmissões durante os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Para Copa da 

França o objetivo da ESPN era ambicioso: ficar 24 horas no ar falando de Copa do Mundo 

e para isso foram exibidas 56 partidas ao vivo e oito em VTs, além dos inúmeros 

programas de debate e mesa-redonda (SOUZA, 2018i). O papel desempenhado pela 

ESPN Brasil foi estratégico, porém, o monopólio já constituído pelo Grupo Globo 

atrapalharia as futuras ações do canal por assinatura, como afirmou Felipe Souza ao final 

da sua reportagem "Uma lembrança marcante, para a primeira Copa da ESPN Brasil. Ela 

demoraria a voltar. Assim como qualquer emissora que não fosse do Grupo Globo" 

(SOUZA, 2018i). 

A Copa do Mundo em 2002 foi a primeira a ser realizada por dois países 

simultaneamente; ironia do destino, seria o primeiro Mundial transmitido somente por 

uma empresa de comunicação e suas emissoras, Grupo Globo (TV Globo e SporTv). 

Entre as Copas de 1974 até 1998 os direitos de transmissões dos eventos eram de 

propriedade da Organização das Televisões Iberoamericanas e dividido entre as emissoras 

filiadas à entidade. Mas, na Copa do Mundo de 2002 e 2006 o Grupo Globo pagou 220 

milhões de dólares para ter exclusividade na televisão aberta, fechada, no rádio, internet 

e teria o direito de exclusividade das imagens até dez anos depois da final dos Mundiais 

(SOUZA, 2018j). A exclusividade da TV Globo e do SporTV não era algo novo no 

                                                      
134 Pay-per-view traduzido significa "pague-para-ver" um sistema de televisão cujas emissões são 

codificadas e recebidas exclusivamente por assinantes providos de dispositivos decodificadores, que pagam 

por cada programa assistido. 
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cenário das transmissões esportivas no país, pois as emissoras já haviam consolidado o 

seu monopólio na cobertura dos campeonatos estudais e nacionais — situação que 

observaremos com mais profundidade ao longo do terceiro capítulo. 

O Brasil estava em um momento de “crise” financeira, o dólar chegou ao valor 

de quase R$ 4 reais e por esse motivo os investimentos da TV Globo para o Mundial 

foram menores do que os realizados na cobertura da Copa na França. A equipe enviada 

pela emissora era composta por 96 profissionais que revezaram entre Japão e a Coreia do 

Sul para assegurar as transmissões dos 56 jogos ao vivo e dos VTs dos outros jogos, além 

dos programas exclusivos e da cobertura dos telejornais, como por exemplo o “Jornal 

Nacional” que era apresentando diretamente do continente asiático. No cenário da TV 

fechada/cabo, o SporTV foi a única emissora que exibiu todos os jogos ao vivo. Para 

garantir a cobertura completa do pentacampeonato brasileiro foi formado uma equipe de 

55 profissionais que garantiram a transmissão do evento e acompanhara o dia a dia da 

seleção; ademais, o indivíduo que quisesse ainda poderia comprar um pacote exclusivo 

de pay-per-view da emissora, como afirma Felipe Souza135: 

Para os assinantes melhor aquinhoados financeiramente, ainda seria possível 

gastar R$ 129,90 (pedidos por internet) ou R$ 139,90 (pedidos por telefone) 

para ter acesso ao “Pacote Copa do Mundo”: um mosaico dos canais Premiere, 

mostrando a partida ao vivo em questão por mais ângulos – no alto do estádio, 

ou privilegiando somente uma seleção, ou lances em câmera lenta. Após os 

jogos, das 12h à meia-noite, tais canais especiais exibiriam os VTs dos jogos 

(SOUZA, 2018j). 

 

Em 2006 a Copa do Mundo foi realizada na Alemanha e a exclusividade na 

cobertura do Mundial ainda era da TV Globo no sistema de transmissão de TV aberta. Já 

no cenário de TV fechado/cabo houve mudanças tanto na quantidade de emissoras como 

também em tecnologia, pois foi o primeiro Mundial com transmissão em alta definição 

(HD) para o país. 

O Grupo Globo pagou US$ 80 milhões para à Infront136, empresa suíça 

designada pela FIFA para as negociações dos direitos de transmissões da competição 

(SOUZA, 2018k), e a TV Globo exibiu os jogos em sinal aberto e o SporTV transmitiu 

                                                      
135 SOUZA, Felipe. A Copa na televisão brasileira: 2002, ou Globo/SporTV ou nada. Trivela, 11/06/2018j. 

Disponível em: <https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-2002-ou-globo-sportv-ou-nada>. 

Acesso em: 04/04/2019. 
136 Infront Sports & Media é uma empresa de marketing esportivo sediada na Suíça. A empresa lida com 

os direitos de mídia e marketing para eventos esportivos internacionais e federações e também fornece 

serviços esportivos como: publicidade, patrocínio e hospitalidade. Representa todas as sete federações 

olímpicas de esportes de inverno, e outras organizações esportivas de verão e gerencia os direitos de mídia 

para os eventos da Copa do Mundo da FIFA. Infront foi criado no final de 2002 através da integração da 

CWL, Prisma e KirchSportAG. Disponível em: <http://www.infrontsports.com>. Acesso em: 01/04/2019. 

https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-2002-ou-globo-sportv-ou-nada
http://www.infrontsports.com/
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pelo sistema fechado/cabo. Nesse Mundial as duas emissoras do Grupo Globo 

aproximaram de vez seus departamentos e com isso as equipes jornalísticas dos canais 

aberto e fechado revezavam durante a transmissão da Copa. Eram mais de 180 

profissionais do Grupo Globo na Alemanha que se dividiram na cobertura das 64 partidas 

ao vivo, exibidas nos canais SporTV e SporTV 2, além da TV Globo. 

Ainda no cenário da TV fechada/cabo, houve o retorno da ESPN Brasil, que 

também comprou o direito de transmissão da Copa de 2006 e colocou novamente sua 

programação no ar por 24 horas; agora com dois canais a emissora exibiu ao vivo os 64 

jogos, além de uma série de documentários como o "Especial FIFA 2006, sobre cada uma 

das 32 seleções, e ‘Glória, suor e lágrimas’, parceria da Fifa com a BBC inglesa sobre as 

seleções campeãs mundiais" (SOUZA, 2018k). 

Mas a novidade daquele Mundial foi a transmissão “hiiiigh… definition” do 

canal Bandsports imortalizado na voz do locutor Silvio Luiz137. O Grupo Bandeirantes 

inaugurou em 13 de maio de 2002 o Bandsports, e com isso a emissora voltava a cobrir 

uma Copa do Mundo, porém, agora via TV fechada/cabo; na Copa da Alemanha ela se 

tornou a primeira televisão brasileira a transmitir uma Copa com as imagens em alta 

definição (pelo menos, para quem tivesse um televisor Gradiente e assinasse os serviços 

da TVA) isso foi possível por meio da parceria realizada entre o a emissora com a empresa 

Gradiente, o Grupo Telefónica mais a TVA que fornecia o sinal de transmissão (SOUZA, 

2018k). 

Os direitos de transmissões das Copas do Mundo de 2010 e 2014 foram um 

imbróglio envolvendo o Grupo Globo e Record. A emissora paulista buscava superar a 

TV Globo na audiência dos jogos de futebol, e tentou tirar a exclusividade da emissora 

carioca na cobertura dos Mundiais. A TV Record ofereceu cerca de 360 milhões de 

dólares para FIFA tentando ser detentora exclusiva dos direitos de transmissão, todavia, 

quem ganhou a disputa foi o Grupo Globo. O jornalista Felipe Souza comenta138 sobre 

esse episódio de disputa das emissoras: 

Não adiantou. Em dezembro de 2006, a Fifa adiantava: de novo o Grupo Globo 

seria detentor dos direitos, sem revelar o valor das compras. O que se falava 

era que a Globo pagou menos do que a Record, pelos dois torneios: a carioca 

teria pago US$ 100 milhões por 2010 e US$ 120 mi por 2014 (que teve o Brasil 

                                                      
137 Relembre como era a narração de Silvio Luiz ao mencionar a qualidade das imagens transmitidas. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=r94_O-xaI54>. Acesso em: 

01/04/2019. 
138 SOUZA, Felipe. A Copa na televisão brasileira: 2010, turbulências no caminho. Trivela, 13/06/2018m. 

Disponível em: <https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-2010-turbulencias-no-caminho>. 

Acesso em: 04/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=r94_O-xaI54
https://trivela.com.br/copa-na-televisao-brasileira-2010-turbulencias-no-caminho
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confirmado como sede em 2007). Para justificar a compra, a Fifa falava que 

levara em conta “estudo do mercado no país, da economia local e até da origem 

do dinheiro das duas redes interessadas”, segundo a “Folha de S. Paulo” de 7 

de dezembro de 2006 (SOUZA, 2018m). 

 

Em 2010 a Copa do Mundo foi realizada na África do Sul, e cinco emissoras 

brasileiras mostraram o Mundial (duas abertas e três por assinatura), seria a primeira Copa 

transmitida por completa em sistema de alta definição (HD). A TV Globo continuava com 

o seu "padrão" de transmissão e enviou uma equipe de mais de 170 profissionais para a 

cobertura do torneio, e exibiu 56 partidas ao vivo e oito em VT, a novidade ficava pela 

transmissão via streaming139 no site do Grupo Globo (globoesporte.com) onde também 

eram transmitidas as partidas ao vivo (SOUZA, 2018m). 

A emissora Bandeirantes voltava para as transmissões em tevê aberta após 12 

anos, e com "ajuda" da TV Globo a emissora paulista poderia transmitir as partidas ao 

vivo. Na tentativa de voltar a ser o "Canal do Esporte" a TV Band enviou para sua 

cobertura uma equipe de 120 profissionais que fizeram a exibição de 56 jogos ao vivo e 

oito foram mostrados em VTs (SOUZA, 2018m). 

No cenário da TV fechada/cabo, o SporTV ficava cada vez mais intrínseco a TV 

Globo e suas transmissões esportivas ocupavam as suas duas faixas de canais fechado. 

Os 64 jogos realizados durante a Copa na África do Sul foram transmitidos ao vivo em 

alta definição pela emissora, ademais, havia programas especiais e a cobertura diária da 

Seleção Brasileira. 

A ESPN Brasil também continuava tentando marcar seu lugar nas transmissões 

da Copa, e agora com uma dobradinha, transmitia tanto na televisão como no rádio via 

Eldorado ESPN. A emissora transnacional também transmitiu as 64 partidas ao vivo 

daquele Mundial. O Grupo Bandeirantes montou uma equipe com mais de 30 

profissionais que garantiram a transmissão pelo canal Bandsports na TV fechada/cabo 

dos jogos na África do Sul. 

A Copa do Mundo de 2014 foi realizada no Brasil, algo esperado novamente 

desde a final da Copa em 1950. Talvez por isso, tenha sido o evento com maior cobertura 

de emissoras no sistema de TV fechada/cabo. Na televisão aberta, o domínio da TV Globo 

continuava mesmo após acordo com a TV Band para o sublicenciar os direitos de 

transmissões. Para a cobertura do Mundial no Brasil, a Globo envolveu cerca de 2.500 

                                                      
139 É um sistema de transmissão contínua, também conhecida por fluxo de média ou fluxo de mídia é uma 

forma de distribuição digital, em oposição à descarga de dados. A difusão de dados, geralmente em uma 

rede através de pacotes, é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da Internet. 
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profissionais, com 80 pessoas exclusivas somente para cobrir a Seleção Brasileira 

diariamente, além de reportagens, entrevistas e conteúdo para outros programas da 

emissora (SOUZA, 2018n); o Grupo Globo fazia valer seu “império e monopólio” das 

transmissões esportivas no país. 

A TV Band com a garantia do sublicenciamento junto a TV Globo, transmitiu o 

torneio e seus 56 jogos ao vivo, mas o que realmente marcou a transmissão da emissora 

naquele período, foi o "luto" em homenagem a Luciano do Valle que faleceu naquele ano, 

após mais de 40 anos dedicado a transmissão e fomento do esporte na televisão; e se a 

TV Band chegou a ser o "Canal do Esporte", Luciano foi a voz desse Canal. 

A disputa mais acirrada pelas transmissões se dava no sistema de TV 

fechada/cabo. O SporTV continuava na liderança das transmissões com todo suporte da 

TV Globo, eram mais de 600 profissionais da emissora comprometidos na cobertura 

diária da Copa, o que resultou na exibição dos 64 jogos ao vivo em seus três canais 

(SOUZA, 2018n), além de uma cobertura completa em com vários programas 

especializados. 

A ESPN Brasil continuava na sua estratégia de cobrir a Copa durante 24 horas e 

a emissora tinha disponíveis três canais para exibir os 64 jogos ao vivo e toda sua grade 

esportiva. O canal Bandsports continuava seu caminho na cobertura das Copas, e no 

Brasil, a emissora cada vez mais unida com o departamento da TV Band (caso semelhante 

a TV Globo e SporTV) transmitiu todas as partidas da Seleção Brasileira, e exibiu uma 

grande de programação esportiva especializada que contavam com programas e 

apresentadores que também faziam parte da TV aberta, como por exemplo, José Luiz 

Datena, que voltava a cobrir um Copa do Mundo depois de 16 anos. 

A novidade nas transmissões no sistema fechado/cabo foi a participação da 

emissora FOX Sports, a empresa transnacional ganha cada vez mais espaço na 

transmissão de eventos esportivos na América Latina, e com isso fez sua primeira 

cobertura de Copa do Mundo com transmissão para o Brasil. A emissora que começou a 

operar no país em 2012 chegou com "força" financeira comprando os direitos de 

transmissões de inúmeros campeonatos nacionais e internacionais, e na cobertura da Copa 

no Brasil não foi diferente, o investimento passava pela aquisição de profissionais de 

outras emissoras com experiência na cobertura, como também na infraestrutura, pois a 

emissora já estreou na Copa com dois canais exclusivos. A chegada do conglomerado de 

Rupert Murdoch modificou o cenário das negociações dos direitos de transmissão 

esportivas, principalmente numa disputa direta com o Grupo Globo pela exclusividade na 
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transmissão de campeonatos considerados como importantes para audiência, exemplo 

disso são os direitos para exibir a Copa Libertadores da América. 

As estruturas e os direitos de transmissões da Copa do Mundo de 2018 e 2022 

foram adquiridos pelo Grupo Globo ainda no ano de 2002, após acordo com a FIFA. Esse 

novo acordo foi comemorado pelos diretores do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho 

destacou durante entrevista140 a importância da parceria com a FIFA que já dura mais de 

40 anos: “Fifa e Globo desenvolveram uma bem sucedida parceria, com significantes 

resultados para ambos [...] a Fifa conseguiu fazer do futebol um esporte com uma enorme 

audiência por todo o mundo e a Globo se orgulha de ter contribuído para isso", comentou 

o presidente do Grupo naquele ano. 

Do outro lado, o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, também declarou 

apoio sobre a continuação dessa parceria: "A força da Globo, com sua penetração no vasto 

território do Brasil, garante que o torneio seja acompanhado pelo maior número de 

pessoas possível e foi um fator determinante para a nossa decisão de renovar o nosso 

acordo". As declarações tanto de Marinho como de Valcke deixam bem claro a sinergia 

existente ao longo dos anos entre FIFA e o Grupo Globo; e esse foi o "tom" da cobertura 

da Copa realizada na Rússia, com a empresa carioca sendo a representante máxima das 

emissoras brasileiras. 

O Grupo Bandeirantes até tentou participar da cobertura da Copa do Mundo em 

2018, mas a crise financeira que ataca a emissora paulista nos últimos anos impossibilitou 

uma cobertura com a transmissão dos jogos; a emissora se conteve em ter alguns 

profissionais na Rússia, que fizeram matérias para alimentar os programas diários de 

debates como "Jogo Aberto", "Donos da Bola" e seus programas jornalísticos. Desse 

modo, a TV Globo foi a única emissora de televisão do sistema aberta que transmitiu o 

Mundial. 

O Grupo Globo realizou durante a Copa na Rússia a fusão definitiva das suas 

três frentes de comunicação, integrando as equipes da TV Globo, SporTV e o site 

(globoesporte.com). Para isso, montou sua estrutura base e um estúdio panorâmico, em 

frente à Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha em Moscou. Local onde mais de 190 

profissionais produziram os programas e conteúdos para as três plataformas audiovisuais 

                                                      
140 TV GLOBO COMPRA direitos das Copas do Mundo de 2018 e 2022. O Globo, Rio de Janeiro, 

28/02/2012. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/esportes/tv-globo-compra-direitos-das-copas-do-

mundo-de-2018-2022-4089432>. Acesso em: 12/04/2019. 

https://oglobo.globo.com/esportes/tv-globo-compra-direitos-das-copas-do-mundo-de-2018-2022-4089432
https://oglobo.globo.com/esportes/tv-globo-compra-direitos-das-copas-do-mundo-de-2018-2022-4089432
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do Grupo. Tanto os canais TV Globo e SporTV realizaram uma cobertura diária do 

Mundial, trazendo informações e os jogos ao vivo, além, dos programas especializados 

que eram cada vez mais em um perfil de entretenimento. Este perfil já era uma aposta da 

empresa nos últimos anos, no qual sua Central de Esportes deixou de ser uma parte da 

Central Globo de Jornalismo e se tornou independente nas operações realizadas pela 

empresa de mídia — um exemplo disso, era o programa "Central na Copa" exibido todos 

os dias durante o Mundial. Como resultado final de mais uma cobertura, a TV Globo no 

sistema aberto transmitiu 56 jogos ao vivo e oito em VTs noturnos; já o SporTV exibiu 

os 64 jogos ao vivo distribuído nos seus sub canais (SOUZA, 2018o). 

O cenário das emissoras no sistema fechado/cabo de televisão proporcionou para 

além do SporTV, a cobertura realizada pelo Grupo FOX Sports. Após uma grandiosa 

cobertura do Mundial realizado no Brasil, o FOX Sports chegou no Mundial de 2019 com 

força total, após alguns anos de investimento na cobertura e na transmissão esportiva 

dentro do Brasil. A empresa após exibir os Jogos Olímpicos de 2016 se consolidou em 

segundo lugar na audiência e em algumas transmissões fez frente ao SporTV - líder do 

segmento. Com o sublicencimento conjunto ao Grupo Globo para a transmissão da Copa 

na Rússia, o FOX Sports tentou inovar trazendo novos profissionais para sua equipe e 

escalou mais de 60 pessoas para produzir conteúdos diários diretamente da Rússia; 

porém, a maior inovação apresentada pelo a empresa, foi o espaço jornalístico que as 

mulheres tiveram. As jornalistas Isabelly Morais, Manuela Avena, Renata Silveira 

chefiadas por Vanessa Riche montaram uma equipe totalmente feminina que era 

responsável pela apresentação de programas de debate, como também pela narração e 

comentários de alguns jogos ao vivo. Isabelly Morais se tornou a primeira mulher a narrar 

um gol de Copa do Mundo na história da televisão brasileira, façanha realizada na goleada 

da Rússia por 5 a 0 na seleção da Arábia Saudita no jogo de abertura do Mundial em 2019. 

O Grupo FOX Sports transmitiu ao vivo todos os 64 jogos do torneio, distribuídos entre 

seus subcanais no sistema fechado/cabo. 

As emissoras ESPN e Esporte Interativo ficaram de fora do direito de 

transmissão da Copa naquele ano, porém, não ficaram de fora da cobertura. As empresas 

usaram a estratégia de realizar programas especializados e uma cobertura diária do 

Mundial; os jogos não eram exibidos, mas antes e depois das partidas os profissionais da 

emissora levavam aos assinantes inúmeros fatos e informações sobre o ocorrido no dia a 

dia das seleções. Assim, a exclusividade nas transmissões fechadas ficou sobre tutela do 

SporTV e do FOX Sport. 
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Ao longo desse capítulo apresentaremos o processo histórico de envolvimento 

dos mass media junto ao futebol, no que se configurou como uma relação mútua de 

desenvolvimento e mercantilização. Gastaldo (2005, p. 3) afirma que “esporte e mídia: 

dois filhos diletos da Modernidade” isso em virtude da relação próxima que sempre houve 

entre esses fenômenos, que “nasceram” após uma expansão capitalista e movidos pelo 

advento da Revolução Industrial, segundo o autor:  

Hoje em dia, é inconcebível pensar o universo do esporte-espetáculo sem a sua 

apropriação midiática. Na gênese histórica do mundo contemporâneo, é 

interessante notar o surgimento quase concomitante do esporte moderno e dos 

meios de comunicação de massa, em fins do século XIX. Por exemplo, a 

primeira Olimpíada da era Moderna (1896) foi realizada no ano seguinte à 

primeira sessão pública de cinema (1895); a Copa do Mundo de 1938 ensejou 

a primeira transmissão de rádio intercontinental, enquanto a Copa de 1998 foi 

também a ocasião da primeira transmissão internacional de televisão de alta 

definição (HDTV). 

 

Como já apresentamos ao final do primeiro capítulo, Brittos (2001) avalia como 

fundamental analisar a estrutura-superestrutura do desenvolvimento do futebol enquanto 

um produto mercantilizado pelas Indústrias Culturais. No caso brasileiro isso se 

intensifica após a conquista do tricampeonato em 1970 que é somado ao advento da 

televisão. Com isso o futebol “mulato-arte” encontrou um cenário fértil para seu 

desenvolvimento enquanto símbolo de uma “identidade nacional”, como também se 

tornou um produto altamente lucrativo para as empresas de comunicação, esse cenário é 

desenvolvido no que consideramos a terceira fase do capitalismo mundial. 

Além disso, como demonstramos na historiografia da cobertura feita pelas tevês 

durante as Copas do Mundo FIFA, notamos que o direito de transmissão dos Mundiais 

foram um imbróglio de negociação entre a entidade organizadora do futebol (FIFA) e os 

conglomerados de mídia; em especial no sistema de comunicação do Brasil, notamos no 

início uma pluralidade na participação das emissoras de TV aberta durante cobertura dos 

Mundiais, isso incluía desde as emissoras privadas até as públicas-estatais. Com o avançar 

do tempo e a reconfiguração da Copa do Mundo enquanto um evento esportivo que gera 

diversos “produtos” de comercialização no mercado do futebol, é perceptível a 

diminuição da pluralidade de emissoras, o que gerou um monopólio na transmissão 

realizada na TV aberta e fomentada pelo Grupo Globo. Por outro lado, vemos a expansão 

das emissoras por assinatura, que acabam ampliando a concorrência pelo sistema 

fechado/cabo; além disso, encontramos ao longo do tempo um novo formato tecnológico 

de transmissão: via streaming. 

O cenário dos tipos de transmissões realizadas no Brasil e a formatação do 
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futebol em um programa midiatizado (BRITTOS; SANTOS, 2012) será melhor 

explorado em nosso terceiro capítulo, onde apontaremos a formação do monopólio da 

indústria brasileira; diante disso, dialogamos com a afirmação de Brittos e Santos (2012, 

p. 179) “o futebol foi apropriado enquanto um programa midiático e, posteriormente, 

passou a ser definido pelos limites, potencialidades e conexões das dinâmicas da 

midiatização”, esse processo converte os bens simbólicos e culturais enquanto 

mercadorias globalizadas. 
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CAPÍTULO 03: TRANSMISSÕES ESPORTIVAS E SEUS "DONOS": O CASO 

DO CAMPEONATO BRASILEIRO LUZ O CASO ARGENTINO 

 

Nesse capítulo apresentamos a relação sociopolítica e cultural na disputa das emissoras 

pelos direitos de transmissão exclusivos do Campeonato Brasileiro. Assim, investigamos 

o surgimento do campeonato nacional até chegar às múltiplas plataformas disponíveis 

para transmissão esportiva do Campeonato Brasileiro de 2019. Ao final, observamos 

pontos da legislação brasileira no contexto do desporto e comunicação, observando o 

processo de regulamentação das transmissões esportivas, e analisamos o “caso argentino” 

de estatização das transmissões esportivas, resultado da elaboração da Ley de Medios de 

2009. Apresentamos um breve histórico de formação do sistema de comunicação da 

Argentina e seu contexto sociopolítico e cultural. 

 

 

O futebol sumiu da TV no começo do Campeonato Brasileiro de 2019. Essa 

afirmação foi feita em reportagem de Vinícius Andrade para o blog do portal UOL141: 

"Palmeiras não terá o confronto contra o CSA, na quarta (1º), transmitido na TV ou em 

plataformas online. Válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a partida será 

a primeira da atual temporada do torneio que não será exibida ao vivo; vai sumir da TV, 

portanto" comentando o imbróglio que a edição do Campeonato Brasileiro apresentou. 

Houve uma intensa disputa pelos direitos de transmissão, envolvendo o último 

campeão brasileiro, o time do Palmeiras, que não havia fechado contrato com a Grupo 

Globo142 para que suas partidas fossem transmitidas até o início do Brasileirão 2019. A 

equipe paulista inicialmente acertou com o Grupo Turner (dona dos canais TNT e 

SPACE) os direitos de transmissão dos seus jogos para televisão fechada/cabo. O time 

não tinha contrato para as plataformas online (streaming), pay-per-view143 e muito menos 

televisão aberta - exclusividade da TV Globo144 até a sexta rodada da competição. 

                                                      
141 ANDRADE, Vinícius. Sem acordo com a Globo, jogo do Palmeiras contra o CSA some da TV. Notícias 

da TV - UOL, Brasil, 30/04/2019. Disponível em: <https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/sem-

acordo-com-globo-jogo-do-palmeiras-contra-o-csa-some-da-tv-26396>. Acesso em: 12/05/2019. 
142 Grupo Globo é o maior conglomerado de mídia e comunicação do Brasil e América Latina, composto 

pelo Rede Globo, Editora Globo, Sistema Globo de Rádio, Som Livre, Globosat, G1.com, além de ser 

mantenedor da Fundação Roberto Marinho - usaremos essa referência ao mencionar as relações especificas 

das empresas do grupo nas inúmeras plataformas de transmissão. 
143 Pay-per-view traduzido do inglês, significa "pague-para-ver": um sistema de televisão cujas emissões 

são codificadas e recebidas exclusivamente por assinantes providos de dispositivos decodificadores, que 

pagam por cada programa assistido. 
144 Emissora que faz parte da Rede Globo; uma rede de televisão comercial aberta brasileira com sede na 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/sem-acordo-com-globo-jogo-do-palmeiras-contra-o-csa-some-da-tv-26396
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/sem-acordo-com-globo-jogo-do-palmeiras-contra-o-csa-some-da-tv-26396
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As atitudes do Palmeiras e do Athletico Paranaense145 botaram um ponto de 

interrogação no futuro das transmissões esportivas no país, assim como enfraqueceram o 

poder de exclusividade do Grupo Globo na transmissão do campeonato nacional e eventos 

esportivos, algo que acontecia desde 1987, estimulado desde a organização da Copa 

União disputada naquele ano. Ao longo deste capítulo iremos abordar o futebol 

midiatizado (BRITTOS; SANTOS, 2012) enquanto um programa que converge dentro da 

Indústria Cultural; nossa investigação irá mapear os "donos" das transmissões esportivas 

do país – em especial do Campeonato Brasileiro – e quais os tipos de transmissão vigentes 

em nosso país, além do contexto sociopolítico que envolve os agentes estatais e 

paraestatais que influenciam na produção do produto midiático: futebol. 

Adiante em nossa investigação, voltaremos ao caso do Palmeiras e a disputa das 

emissoras pelo direito de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2019. Todavia, antes 

é necessário entender a relação e junção do futebol com a cultura enquanto expressão, 

produção e consumo no tocante a sociedade brasileira. 

 

  

3.1 FUTEBOL, UM "PRODUTO CULTURAL": PRODUÇÃO E CONSUMO 

 

 

Como já destacamos no capítulo anterior, a conquista do tricampeonato mundial 

em 1970 pela Seleção Brasileira foi a primeira vez em que a sociedade brasileira 

conseguiu acompanhar pela televisão uma Copa do Mundo ao vivo. De lá para cá, as 

transmissões de eventos esportivos se tornaram constantes já que o advento da televisão 

cresceu e seu consumo foi estimulado no país. Além disso, como já apresentamos nos 

outros capítulos, o futebol teve um papel significativo na formação de uma identidade 

nacional brasileira (FREYRE, 1938; DAMATTA, 1982; GUEDES, 1998; HELAL, 

1997); o "país do futebol mulato-arte"146 ganhou cada vez mais espaço nos meios de 

comunicação, até se tornar um produto comercial e altamente lucrativo pelas indústrias 

culturais (BRITTOS, 2010). Posto isso, podemos observar como a sociedade absorveu, 

                                                      
cidade do Rio de Janeiro - usaremos essa referência ao mencionar as relações especificas da televisão no 

sistema aberto de transmissão. 
145 O Athletico Paranaense assinou contrato com o Grupo Globo somente para transmissões na tevê aberta, 

ficando de fora do PPV. O clube tem contrato na tevê fechada/cabo com o Grupo Turner. 
146 Utilizamos esse conceito na tentativa de abranger todas as etapas de consolidação do futebol no país, 

desde o início do amadorismo, que tocava as questões raciais, até o momento em que o futebol brasileiro 

ajudou na formação de uma identidade de Estado-Nação. 
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produziu e consumiu “produtos” relacionados ao futebol; desde o caráter e simbolismo 

artístico até as relações comerciais dentro da economia capitalista global. 

Vale lembrar, por exemplo, a partida entre Brasil e Uruguai no torneio Sul-

Americano de 1919. O Brasil foi campeão com gol de Friedenreich na prorrogação, e 

venceu aquela partida por 1 a 0. Esse resultado virou nome da composição musical feita 

por Pixinguinha e de Benedito Lacerda; uma das obras-primas do chorinho147 foi 

intitulada “Um a zero” em homenagem àquele jogo de futebol. 

Como já destacamos, o rádio na sua “Era de Ouro” realizou um casamento com 

o futebol, algo fundamental para sua popularização, tanto nas transmissões esportivas 

como na programação musical. Vale relembrar os sambas e músicas compostas por 

músicos e artistas148 como Noel Rosa, Carmen Miranda, Lamartine Babo e em especial 

Ary Barroso, que além de compositor era voz marcante nas transmissões do futebol pelo 

rádio, sendo o inventor das vinhetas e efeitos sonoros nas transmissões, como sua famosa 

“gaitinha” ao narrar um gol149. 

Ainda relembrando o campo da produção cultural e artística, podemos destacar 

a Semana de Arte Moderna de 1922, na qual o futebol ainda não era uma fonte totalizante 

de inspirações para os artistas, e sim, era tratado como “ópio do povo” por alguns. Sendo 

assim, “o futebol traçou um percurso bem distinto e foi recebido de modo diametralmente 

oposto pelos intelectuais modernistas no decênio da Semana de Arte Moderna” é o que 

afirma o pesquisador Bernardo Buarque de Hollanda (2011, p. 4) ao mencionar a distância 

que alguns literários e artistas davam ao futebol; por exemplo, Mário de Andrade, que em 

seu livro Macunaíma (1928), representou “ficcionalmente o futebol como uma das três 

pragas que assolavam o país”150. 

Entretanto, havia artistas e intelectuais que tinham participado da Semana de 

Arte e que acabaram anos depois se aproximando das relações socioculturais do futebol 

                                                      
147 Disponível em: <https://ims.com.br/2017/06/01/sobre-pixinguinha>. Acesso em: 01/06/2019 
148 Podemos mencionar uma lista “infinita” de artistas envolvidos com a temática: Lupicínio Rodrigues, 

Adoniran Barbosa, Jackson do Pandeiro, Jorge Ben, Toquinho, João Bosco, Wilson Simonal, Moraes 

Moreira, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Chico Buarque, Fagner, Tom Zé, Simoninha, Marcelo D2 e 

outros grandes músicos brasileiros que cantaram e fizeram composições sobre o futebol. 
149 Cf. SCHINNER, Carlos. Manual do Locutor Esportivo. São Paulo, Panda, 2004. 
150 Bernardo Borges Buarque de Hollanda em seu artigo apresenta um estudo sobre o processo da 

"brasilidade" esportiva ligado aos autores do modernismo de São Paulo e do regionalismo nordestino. Um 

panorama do futebol e da cultura brasileira nos anos de 1920, 1930 e 1940. Cf. BUARQUE DE 

HOLLANDA, Bernardo. O futebol como alegoria antropofágica: modernismo, música popular e a 

descoberta da "brasilidade" esportiva. In: Dossier thématique: Brésil, questions sur le modernisme. 

Artelogie, n° 1, Septembre, 2011. 

https://ims.com.br/2017/06/01/sobre-pixinguinha
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e produzindo seus trabalhos e obras. Podemos citar entre outros151, Francisco Rebolo152, 

que anos depois apresentaria sua grande obra: "Futebol". Pintado em 1936, o quadro 

apresentava o duelo entre um jogador negro contra um branco. Essa imagem virou capa 

de uma nova edição do livro O Negro no Futebol Brasileiro de Mário Filho. 

 

Figura 4: Quadro - "Futebol" de Francisco Rebolo Gonsales (1936) 

 

O futebol também foi utilizado e contado por outros autores da literatura 

brasileira, como nos poemas e textos de Manuel Bandeira, Rubem Braga, Ariano 

Suassuna, Luís Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, João Ubaldo Ribeiro, Monteiro 

Lobato, Carlos Drummond de Andrade. Destacamos Nelson Rodrigues que, além dos 

seus textos, levou o futebol para dentro do teatro em peças como: “A Falecida”; “A 

Invasão”; “Campeões do Mundo”. Essas duas últimas tinham um teor de crítica política 

em relação ao momento que o país vivia. 

Todavia, o momento que talvez tenha mais aproximado o brasileiro do futebol 

no tocante às “imagens” – antes da televisão – foi o cinema. O livro Fome de Bola: 

Cinema e Futebol no Brasil, de Luiz Zanin Oricchio (2006), apresenta uma lista de filmes 

com mais de 300 produções que envolveram a temática futebol. Entre as primeiras 

produções, destaque para o documentário “Entrega das taças aos campeões paulistas de 

                                                      
151 Podemos ainda lembrar outras obras pintadas e artistas como: Alfredo Volpi “Meninos jogando futebol”; 

Vicente do Rego Monteiro "O goleiro"; Cândido Portinari “Jogo de Futebol em Brodowski” e "Futebol"; 

além de Aldemir Martins que chegou a produzir inúmeros trabalhos sobre futebol entre pinturas, gravuras 

e desenhos. 
152 Francisco Rebolo Gonsales, descendente de espanhóis, nasceu em São Paulo no dia 22 de agosto de 

1902. Foi pintor, gravurista e futebolista, jogando no time do Corinthians entre 1922 e 1927. Além do 

quadro "Futebol" - uma crítica social ao esporte na época em relação ao elitismo e preconceito racial - o 

artista tem mais de 700 obras documentadas, entre elas, o atual desenho do escudo do time do Corinthians. 

Cf. RIBEIRO, Diego. Jogador e artista: campeão de 1922, Rebolo desenhou atual escudo. 

Globoesporte.com, São Paulo, 18/08/2010. Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2010/08/jogador-e-artista-campeao-de-

1922-rebolo-desenhou-atual-escudo.html>. Acesso em: 12/05/2019. 

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2010/08/jogador-e-artista-campeao-de-1922-rebolo-desenhou-atual-escudo.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2010/08/jogador-e-artista-campeao-de-1922-rebolo-desenhou-atual-escudo.html
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futebol”, de 1907, que contou com a participação de Charles Miller. 

As décadas de 1930 a 1960, como apresentamos, compõem um momento em 

que o futebol se popularizou entre as camadas sociais no país e, diante disso, o cinema 

não ficou de fora. Produções como “O Campeão de futebol”; “Alma e corpo de uma raça”; 

“Por que o Brasil perdeu a Copa do Mundo” retratavam o tema, assim como no período 

do Cinema Novo153 temos ainda: “Subterrâneos do Futebol” (1965); “Garrincha, a 

Alegria do Povo” (1962); “O Corintiano” (1967); “Os Trapalhões e o Rei do Futebol” 

(1968), em que Pelé vive o protagonista. Mas, podemos considerar que a grande 

contribuição da “sétima arte” se deu após a criação do “Canal 100”, fundado em 1957 por 

Carlos Niemeyer. O cinejornal era exibido por todo Brasil; eram exibidas principalmente 

produções de eventos esportivos importantes, em especial o futebol. O Canal 100 uniu a 

linguagem jornalística e cinematográfica com o futebol e foi responsável, por exemplo, 

por registrar as primeiras atuações de Pelé e Garrincha na Copa do Mundo de 1958. As 

imagens que encantavam o público foram talvez uma das primeiras inspirações para 

tornar o futebol midiatizado (BRITTOS; SANTOS, 2012) em um programa dentro da 

indústria cultural no Brasil. Notamos isso quando, nos anos de 1990, o Canal 100 faz sua 

estreia na televisão aberta em parceria com a TV Manchete, propriedade da família Bloch. 

À frente do programa, Milton Neves, que apresentava os documentários e debates na 

emissora154. 

Compreendemos, durante as exemplificações acima, que o futebol e a indústria 

cultural estão em relacionamento constante desde o século XX. Isso fica mais nítido na 

década de 1970, quando o futebol se amplifica no que Valério Brittos e Anderson Santos 

(2012) consideram como terceira fase do capitalismo. Para eles, a comunicação e cultura 

se relacionam, nas suas trajetórias ao futebol, e a mídia tem um papel importante "na 

maioria das atividades de impacto, seja pela retransmissão de informações ou para 

“justificar” novas aplicações ideológicas, caso da proliferação das políticas neoliberais" 

(BRITTOS; SANTOS, 2012, p. 178-179). Por isso, para os autores, o futebol entra em 

conexões nas dinâmicas da midiatização, que são intensificadas pelo avanço e 

desenvolvimento da televisão no país e sua correlação com a Indústria Cultural. Gastaldo 

                                                      
153 Cinema Novo é um gênero e um movimento cinematográfico brasileiro, destacados pela sua ênfase na 

igualdade social e intelectualismo que se tornou proeminente no Brasil durante os anos 1960 e 1970. O 

Cinema Novo se formou em resposta à instabilidade racial e classista no Brasil. 
154 MAGALHÃES, Marcus. CANAL 100. Terceiro Tempo - UOL, São Paulo. Disponível em: 

<https://terceirotempo.uol.com.br/que-fim-levou/canal-100-rede-manchete-4492>. Acesso em: 

12/05/2019. 

https://terceirotempo.uol.com.br/que-fim-levou/canal-100-rede-manchete-4492
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(2004, p. 4), ao falar dessa relação, nos explica que: 

Na gênese histórica do mundo contemporâneo, é interessante notar o 

surgimento quase concomitante do esporte moderno e dos meios de 

comunicação de massa, em fins do século XIX. Por exemplo, a primeira 

Olimpíada da era Moderna (1896) foi realizada no ano seguinte à primeira 

sessão pública de cinema (1895); a Copa do Mundo de 1938 ensejou a primeira 

transmissão de rádio intercontinental, enquanto a Copa de 1998 foi também a 

ocasião da primeira transmissão internacional de televisão de alta definição 

(HDTV). 

 

Essa relação do esporte com os mass medias em um processo de midiatização 

está em desenvolvimento desde a Copa do Mundo de 1938, momento no qual houve a 

primeira transmissão de rádio intercontinental; isso prosseguiu e avançou durante as 

Olimpíada de Tóquio (1964) quando acontece a primeira transmissão de televisão que 

cruzou o Oceano Pacífico via satélite; na Copa do Mundo na França de 1998, quando 

acontece a primeira transmissão internacional de televisão de alta definição (HDTV) e 

também na Copa do Mundo na África do Sul (2010), que marca a realização da primeira 

transmissão internacional de televisão em formato 3D155.  

 

 

3.2 FUTEBOL, UM "PRODUTO MERCANTILIZADO": TRANSMISSÕES 

ESPORTIVAS 

 

 

Quando a bola rolou na Copa do Mundo da França em 1938, já existia o controle 

e a venda dos direitos de transmissão das partidas (na época para as emissoras de rádio). 

Como destacamos nos capítulos anteriores da pesquisa, a Cadeia de Emissoras Buyngton 

financiada pelo Cassino Urca (ORTRIWANO, 2000) foi responsável pela compra dos 

direitos de transmissão daquele Mundial. 

No segundo capítulo mapeamos todo o processo conseguinte da aquisição e 

compra dos direitos de transmissão das Copas do Mundo com cobertura no rádio até os 

anos da televisão. O cenário de mudança no futebol brasileiro se iniciou em 1970, quando 

o futebol começou a se popularizar na televisão, intensificado pela proliferação dos 

aparelhos no país e diante de uma economia desenvolvimentista dentro do capitalismo. 

César Bolaño (apud SANTOS, 2013; p. 111) descreve o cenário do mercado nesse 

período de consolidação da televisão: 

No final dos anos 60, todos os elementos para o desenvolvimento de uma 

                                                      
155 Disponível em: <https://www.fifa.com e https://www.olympic.org>. Acesso em: 01/06/2019. 

https://www.fifa.com/
https://www.olympic.org/
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verdadeira Indústria Cultural, tendo a televisão como centro dinâmico, estão 

dados. Em primeiro lugar, temos um sistema televisivo já bastante 

desenvolvido, operando de acordo com o que havia de mais avançado no que 

se refere ao sistema comercial de televisão; um setor publicitário forte que 

tinha na televisão a sua mídia básica; um mercado consumidor revitalizado 

pelas mudanças institucionais que geraram um esquema concentrador 

extremamente favorável aos extratos de maior renda; e um sistema de 

telecomunicações que permitia a integração nacional pelas redes de televisão. 

 

Se a televisão começou a tomar formas de um projeto de integração, o futebol já 

havia desempenhado esse papel desde a década de 1930, como apresentamos no primeiro 

capítulo. Com a popularização da televisão, o futebol começou a modificar seu caráter de 

manifestação cultural e passou a se estabelecer enquanto um “produto” da cultura de 

massa. Sodré (1977, p. 135) problematiza essa situação “O que seria o futebol apenas 

visto e não praticado? Não dependeria o futebol brasileiro, enquanto fenômeno cultural 

realmente significativo, da presença física do torcedor no estádio e da sua participação 

concreta nas circunstâncias do jogo? ”. 

A televisão tentou compor uma nova situação que era o torcedor-audiência, 

aquele que ficava na segurança da televisão acompanhando os jogos e consumido os 

produtos do que se tornou um espetáculo esportivo. Por isso, o autor ainda afirma que “o 

futebol, mais do que mero esporte, tende a se transformar num grande espetáculo de 

massa” (SODRÉ, 1977, p. 140).  O espetáculo esportivo no qual se transformava o futebol 

é influenciado pelo avanço das relações capitalistas dentro das relações de poder entre os 

agentes que circundam o “mundo esportivo das transmissões”. Essas características 

refletem na expansão do movimento do setor na lógica do capital, um processo de 

mercantilização dos bens culturais, no qual a televisão é ferramenta principal e 

responsável por nortear o esporte no centro da cultura global (BOLAÑO, 2003). A 

transformação dos torcedores em “meros” consumidores dos produtos ligados ao futebol 

vai desde a aquisição da camisa de seus times, até dos pacotes específicos de transmissão 

das partidas de futebol, isso é resultado de um cenário globalizado que impulsiona cada 

vez mais a disputa econômica e política dos conglomerados televisivos. 

No Brasil, entre o final da década de 1970 e 1980, o futebol foi despertando o 

interesse das emissoras que passaram a considerar o “produto” lucrativo. Antes de se 

pensar em comprar o direito de transmissão exclusivo ou parcial do campeonato, eram 

feitas negociações paralelas em formato a granel (jogo-a-jogo). A compra do direito de 

transmissão era negociada diretamente com o clube envolvido e a federação esportiva 

representante. Se havia interesse em um jogo específico, a emissora negociava, caso o 

dinheiro solicitado pelos agentes envolvidos não fosse pago pela emissora, não haveria a 
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transmissão da partida pré-escolhida. 

Nesse período, as bilheterias ainda eram uma fonte importante para os clubes. O 

sistema de partilha ou “pool” era comum entre as emissoras de tevê, a compra dos direitos 

ficava sublicenciada a no mínimo duas emissoras. Um exemplo marcante de mudança 

nessa época foi o “golpe” que a TV Manchete deu no consórcio montado pelas emissoras 

Globo, Bandeirantes e Record, responsáveis pelas transmissões das partidas do 

Campeonato Brasileiro de 1986. A Manchete negociou diretamente com a CBF a compra 

com exclusividade das transmissões dos dois jogos da final entre o time do Guarani contra 

o do São Paulo. Essa atitude da emissora Manchete marcou o começo das disputas pelo 

direito de transmissão entre as emissoras brasileiras com caráter de exclusividade. Se 

antes havia um sistema de “partilha e colaboração”, tanto técnicas quanto financeiras, e 

um leque de opções para assistir ao jogo no canal de preferência do torcedor, essa atitude 

da TV Manchete, de ser a única emissora na transmissão da final, abriu um buraco: o 

monopólio das transmissões esportivas no futebol brasileiro. 

A legislação brasileira vigente para o setor das transmissões esportivas é 

defasada e podemos considerá-la sinuosa diante de interpretações. Analisaremos mais 

adiante neste capítulo o emaranhado da legislação brasileira em ressonância com o futebol 

e os direitos de transmissões. Em específico, para o caso das transmissões no sistema de 

TV fechada/cabo encontramos na Lei Pelé (9.615 de 24 de março de 1998), em seu artigo 

42, a garantia do direito das transmissões televisivas aos clubes (entidade de prática 

desportiva), que podem autorizar, negociar ou proibir as transmissões dos seus jogos: 

Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na 

prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, 

a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por 

qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem. 

(BRASIL, 1998) 

 

Em suma, em uma partida, os dois clubes envolvidos devem autorizar a 

transmissão do jogo. Caso um deles não autorize a transmissão, essa não pode passar na 

televisão. Diante disso, encontramos um cenário de disputas pelo direito de transmissão, 

que se intensificou desde os anos de 1980 em nosso país. O papel desempenhado pelas 

emissoras de televisão ao fortalecer e financiar clubes, federações e entidades desportivas, 

comercializando o direito de transmissão, é notório e ainda mais forte atualmente. 

A mercantilização do futebol dentro da economia capitalista tem um processo de 

materialização por meio das transmissões esportivas; isso tem influenciado a relação do 

torcedor com seu clube, no qual ele tem um papel cada vez mais interligado ao processo 
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de “consumir produtos” ligados ao seu clube ou à sua seleção. As ampliações das 

plataformas para as transmissões das partidas também geraram uma mudança no perfil 

das negociações com as empresas de comunicação e agentes do campo desportivo. 

A televisão aberta não permanece sendo a única possibilidade de exibir os jogos 

ao vivo, pois com a entrada dos canais de TV fechada/cabo e também do modelo de 

pacotes de pay-per-view, além das atuais transmissões por streaming via internet e 

dispositivo móvel, a televisão acabou ganhando concorrência. Essa ampliação dos meios 

de comunicação e a participação cada vez maior dos conglomerados televisivos, 

especializados em eventos esportivos, geram novas condições dentro do mercado das 

transmissões esportivas. Esse momento é considerado por Brittos (2010a) como Fase da 

Multiplicidade da Oferta de bens simbólicos, que é oriunda da relação do marketing 

esportivo e da Indústria Cultural na produção de produtos ligados ao evento esportivo ou 

ao clube, gerando um quantitativo maior de “consumidores-audiências” do futebol. 

Exemplos não faltam para descrever esse processo; citamos brevemente o caso 

da criação dos astros do futebol — para além do tempo de Pelé e Maradona — podemos 

lembrar na atualidade do caso da equipe do Real Madrid que durante algum tempo foi 

chamada de “Galácticos” por ter em seu elenco jogadores como David Beckham, Ronaldo 

Fenômeno, Raúl, Zidane; ou jogadores que foram considerados “melhores do mundo” 

como Messi, Cristiano Ronaldo e, no caso mais recente do Brasil, Neymar. Também 

temos as publicidades nos uniformes dos clubes; camisas comemorativas; mudanças nos 

nomes de campeonatos ou estádios, que agora levam a “marca” financiadora em seu 

registro e até mesmo outros produtos de consumo do dia-a-dia, como vestuário e 

alimentação, estão presentes neste processo mercadológico do futebol. A fabricação de 

novos produtos simbólicos ligados ao futebol é estimulada pelo mercado da indústria 

cultural, que pode ser compreendido pela análise feita por Arlei Damo (2011, p. 73), ao 

utilizar o conceito de mercado proposto por Bourdieu (2007)156. Afirma:  

De fato, o campo esportivo em geral e o futebolístico em particular ofertam 

uma série extensa de mercadorias. Trata-se de mercado tão amplo e com 

tamanha variedade de produtos e diversidade de preços que se produzem 

segmentações ou classes a partir do acesso ou da restrição ao consumo. 

 

Esse processo de segmentação, que aumenta ou restringe o “consumo” do 

futebol, é nitidamente visto no aspecto contemporâneo das transmissões esportivas, 

quando notamos ampliação das plataformas de exibição das competições e jogos 

                                                      
156 BOURDIEU, Pierre. O campo econômico. In: Política e Sociedade. Florianópolis, nº 6, 2007. 
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esportivos ao vivo. Em especial, o evento esportivo futebol transmitido hoje no Brasil é 

distribuído pelos meios de comunicação através das ferramentas e plataformas como 

rádio, televisão aberta, televisão fechada/cabo, sistema de pay-per-view, streaming on-

line compartilhado para os mais diversos dispositivos móveis. O alargamento dos meios 

de comunicação, expandiu e intensificou as disputas pelo direito de transmissão esportiva 

do futebol. 

Ao constatar esse fenômeno, encontramos o maior conglomerado brasileiro de 

comunicação, o Grupo Globo, e notamos que seu domínio no mercado nacional e 

internacional como detentor exclusivo das transmissões que envolvem tanto os clubes 

brasileiros como a Seleção Brasileira tornou-se um produto lucrativo na programação da 

emissora carioca. Ao longo dos anos 2000, a influência do Grupo Globo dentro da CBF 

e na organização dos campeonatos nacionais suplantou a compra dos direitos de 

transmissões, e seu poder também modificou a metodologia da competição; como em 

2003 quando a emissora foi a principal incentivadora do novo formato de “pontos 

corridos” na disputa do campeonato nacional, já que assim poderia montar sua grade 

televisiva sem interferência (DAMO, 2011). Aspectos como a imposição de horários157 e 

datas para as partidas de interesse, reforçam o domínio do Grupo Globo como “dono” das 

transmissões esportivas dos campeonatos nacionais e jogos da Seleção Brasileira. 

Observamos o aprimoramento desse tipo de relação na experiência junto ao Clube dos 

13, na organização da Copa União de 1987 e, posteriormente, na aproximação com a 

CBF, tornando-se uma emissora aliada e parceira das entidades. Tais relações 

possibilitaram o “império” do Grupo Globo nas transmissões esportivas no país. 

O papel atual das federações e entidades do campo desportivo, como a CBF, 

FIFA e Conmebol, na condução e organização dos “eventos esportivos” é tornarem-se 

articuladores cada vez mais especializados junto às equipes de marketing esportivo, que 

exploram todas as formas do mercado dos bens de consumo e conduzem a 

mercantilização do futebol midiatizado enquanto um programa das indústrias culturais 

(BRITTOS, 2011). Arlei Damo (2011, 87) explica que hoje as agências e entidades 

organizadoras do futebol acabam se tornando uma “gestora de uma join venture 

especializada na produção de eventos futebolísticos”. Em sua pesquisa em torno da FIFA, 

                                                      
157 ALVES, Marcus. Globo defende jogos às 21h45 e diz que 'não é capricho': 'Mais valioso ter futebol esse 

horário'. espn.com.br, São Paulo, 17/05/2017. Disponível em: 

<http://www.espn.com.br/noticia/695596_globo-defende-jogos-as-21h45-e-diz-que-nao-e-capricho-mais-

valioso-ter-futebol-esse-horario>. Acesso em: 12/05/2019. 

http://www.espn.com.br/noticia/695596_globo-defende-jogos-as-21h45-e-diz-que-nao-e-capricho-mais-valioso-ter-futebol-esse-horario
http://www.espn.com.br/noticia/695596_globo-defende-jogos-as-21h45-e-diz-que-nao-e-capricho-mais-valioso-ter-futebol-esse-horario
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ele comenta que esse processo começou com a chegada de João Havelange à presidência 

da entidade, o brasileiro que teria sido responsável por aproximar a “marca” FIFA das 

empresas multinacionais. O ativo financeiro existente na comercialização dos direitos de 

transmissão dos eventos se tornou moeda para negociações importantes e lucrativas no 

mercado do futebol, diante das indústrias culturais. 

Não se pode dizer que a FIFA não tenha sido agência pretensiosa desde sua 

fundação [...] com a chegada de João Havelange à presidência, a FIFA adquire, 

gradativamente, os contornos atuais (SUGDEN; TOMLINSON, 1999). Por um 

lado, Havelange investiu na ampliação do número de afiliados, incorporando, 

basicamente, nações de pequeno porte. A estratégia, notadamente eleitoreira, 

garantiria Havelange no poder por longos 25 anos [...] por outro lado, 

Havelange e Blatter (seu secretário e sucessor) trataram de aproximar a FIFA 

de empresas multinacionais, inicialmente do ramo esportivo e depois de 

qualquer uma que dispusesse de muito dinheiro para gastar em publicidade. A 

comercialização dos direitos de transmissão dos jogos sofisticou-se a tal ponto 

que a FIFA vende às empresas, na atualidade, até o direito de se anunciarem 

como parceiras da instituição – assim sendo, os contratos são de exclusividade 

por ramo de atividade: uma empresa de material esportivo, de telefonia, de 

refrigerante e assim por diante [...] Pela volúpia com que atua no mercado de 

“bens simbólicos”, tendo valorizado exponencialmente seus produtos, seria 

apropriado pensar a FIFA como a gestora de uma join venture especializada na 

produção de eventos futebolísticos. Todavia, seu domínio é mais amplo, 

estendendo-se sobre o futebol de espetáculo. (DAMO, 2011, p. 85-87) 

 

A mesma estratégia é usada pela Conmebol, no caso dos eventos e seleções sul-

americanas. Damo (2011, p. 86) explica que a CBF também se beneficia dessa nova 

conjuntura, afirmando que a entidade “exibe, na atualidade, nada menos do que dez 

marcas de patrocinadores” e isso gera uma receita: “só em patrocínio, a CBF arrecadou 

R$ 214 milhões em 2010”. A participação das entidades na negociação do “produto 

futebol” gera a busca por novos parceiros comerciais158 e espaços de publicidade para 

exploração comercial das marcas em diversos lugares dentro do evento esportivo. 

Entretanto, no recorte das transmissões esportivas, notamos a existência da segmentação 

para inúmeras plataformas de transmissão disponíveis como um fator de fortalecimento 

na geração de lucros, com a venda do futebol midiatizado enquanto um programa 

globalizado (BRITTOS; SANTOS, 2012). 

Um exemplo prático aconteceu em 2017 com o anúncio da CBF sobre as vendas 

dos pacotes para as transmissões dos jogos da Seleção Brasileira, detalhado no site 

oficial159. A entidade apresentou o modelo de negócio para exploração de mídia e compra 

                                                      
158 SIQUEIRA, Felipe. CBF anuncia patrocínio de fabricante de automóveis à seleção brasileira até 2022. 

Globoesporte.com, Rio de Janeiro, 14/03/2019. Disponível em: 

<https://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/cbf-anuncia-patrocinio-de-fabricante-

de-automoveis-a-selecao-brasileira-ate-2022.ghtml>. Acesso em: 12/05/2019. 
159 BALTAR, Marcelo. CBF apresenta pacotes de comercialização de direitos de mídias da Seleção. 

Globoesporte.com, Rio de Janeiro, 01/09/2017. Disponível em: 

https://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/cbf-anuncia-patrocinio-de-fabricante-de-automoveis-a-selecao-brasileira-ate-2022.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/cbf-anuncia-patrocinio-de-fabricante-de-automoveis-a-selecao-brasileira-ate-2022.ghtml
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dos direitos exclusivos de 37 partidas da Seleção – entre amistosos e jogos de 

Eliminatórias – até a Copa do Mundo do Catar em 2020. Foram feitos dois pacotes para 

compras, o “Pacote A” dava o direito de transmitir todos os jogos em quaisquer 

plataformas de televisão (aberta, fechada, pay-per-view, etc.) e digitais (internet, over-

the-top – OTT, mobile, aplicativos, mídias sociais, etc.). Já o “Pacote B” garantia ao 

vencedor o direito de transmitir todas as partidas nas plataformas digitais”. Ao final, ainda 

era informado que o “Pacote B” não possuía o caráter de exclusividade nas transmissões 

das partidas. Houve com isso a segmentação da comercialização das transmissões pelas 

“plataformas” que podiam ampliar ou restringir o acesso das pessoas aos jogos ao vivo, 

fazendo até mesmo com que alguns não fossem exibidos por motivos de “direitos 

exclusivos” nos pacotes de transmissões, como no caso ocorrente no Campeonato 

Brasileiro de 2019. 

Seguimos observando essa mudança na relação da comercialização dos direitos 

de transmissão, em especial o Campeonato Brasileiro, detalhando a seguir o processo de 

disputa entre as emissoras de televisão e empresas de comunicação. 

 

 

3.3 CAMPEONATO BRASILEIRO: MERCADO DE DISPUTA DAS 

TRANSMISSÕES ESPORTIVAS 

 

 

O futebol brasileiro careceu de uma competição vista como “nacional”, que 

poderia integrar todos os clubes, até o ano de 1971. O Campeonato Brasileiro (Brasileirão 

- modelo como conhecemos na atualidade) teve início após algumas tentativas de 

consolidar um torneio nacional. Os campeonatos regionais eram os grandes “torneios” 

dos clubes. Isso mudou com o pioneirismo da Taça Brasil, criada em 1959 para indicar o 

representante brasileiro na Copa dos Campeões das Américas, atual Copa Libertadores 

da América. A Taça Brasil era uma competição disputada de forma regional, com grupos 

formados pela proximidade geográfica. Os campeões cariocas e paulistas tinham o 

"privilégio" de começar a competição já em fases mais avançadas (semifinal e quartas de 

final) e o mesmo direito era conferido ao vencedor da edição anterior. A competição foi 

                                                      
<https://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/cbf-apresenta-pacotes-de-

comercializacao-de-direitos-de-midias-da-selecao.ghtml>. Acesso em: 12/05/2019. 

https://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/cbf-apresenta-pacotes-de-comercializacao-de-direitos-de-midias-da-selecao.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/selecao-brasileira/noticia/cbf-apresenta-pacotes-de-comercializacao-de-direitos-de-midias-da-selecao.ghtml
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disputada até 1968 e teve como primeiro campeão o time do Bahia160. 

Houve também a expansão do Torneio Rio-São Paulo, que começou a ser 

disputado em 1933; em 1967 surgiu o torneio Roberto Gomes Pedrosa, popularmente 

chamado de "Robertão", era uma tentativa de integrar os clubes das inúmeras regiões 

brasileiras. Em 1968 o torneio passou a se chamar Taça de Prata, momento no qual se 

abriu espaço para os clubes nordestinos. Durante os anos de existência, o Robertão/Taça 

de Prata tinha como sistema de disputa a divisão dos clubes em dois grupos, com todos 

enfrentando todos em turno único para classificar os dois primeiros de cada grupo. Na 

fase final, os quatro clubes classificados jogavam entre si em jogos de ida e volta. O 

campeão era o time que tivesse somado mais pontos. O torneio foi disputado até 1970 e 

seu primeiro campeão foi o Palmeiras, em 1967161. 

Em 1971, tivemos uma mudança na estrutura do torneio que serviu como base 

para o surgimento do Campeonato Brasileiro. Hoje, com 48 anos de criação, o Brasileirão 

pode ser considerado uma criança perto dos 131 anos do Campeonato Inglês, dos 128 

anos do Argentino, ou até mesmo da disputa regional do Paulistão com seus 127 anos 

desde a criação. A formação do Campeonato Brasileiro em 1971 foi um anseio dos 

dirigentes, da imprensa e do governo após a conquista da Copa do Mundo de 1970. Nesse 

período, o Brasil vivia em regime de ditadura militar, sob comando do General Emilio 

Garrastazu Médici. Como já demonstrado antes, o general tinha muito apreço pelo futebol 

e percebia que sua utilização como programa do governo poderia ajudar os militares na 

consolidação do seu projeto de integração nacional (FRAGA, 2011). 

Daniel dos Santos descreve em sua dissertação de mestrado162 o caminho e o 

processo de criação do Campeonato Brasileiro. O autor explica que o projeto inicial de 

1970 foi consolidado pelos militares através do apoio financeiro do Ministério da Cultura. 

Assim, o poder público passou a financiar a competição. Na época, João Havelange era o 

presidente da Confederação Brasileira de Desportos e ajudou no processo de expansão do 

torneio nos primeiros anos, bem como na consolidação estrutural de novos estádios no 

país. Vale destacar que, durante o período de ditadura militar, inúmeros estádios foram 

construídos ou reformados em regiões onde o futebol ainda não era uma "paixão" local. 

                                                      
160 Os clubes que foram campeões da Taça Brasil: (1959) Bahia; (1960) Palmeiras; (1961) Santos; (1962) 

Santos; (1963) Santos; (1964) Santos; (1965) Santos; (1966) Cruzeiro; (1967) Palmeiras; (1968) Botafogo. 
161 Os clubes que foram campeões do Torneio Roberto Gomes Pedrosa/Taça de Prata: (1967) Palmeiras; 

(1968) Santos; (1969) Palmeiras; (1970) Fluminense. 
162 Cf. SANTOS, Daniel dos. Futebol e política: a criação do Campeonato Nacional de Clubes de Futebol. 

Dissertação (mestrado) – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, 

Programa de Pós-Graduação em História Política e Bens Culturais, 2012. 
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O apoio dos militares para consolidar o campeonato enquanto uma competição nacional 

pôde ser notado nas outras edições: a competição que iniciou com 20 clubes, no ano 

seguinte já tinha 26. A cada edição, o número de clubes participantes da “elite” seguia 

aumentando; em 1976 já havia 54 clubes na disputa, batendo o recorde de 94 clubes na 

primeira divisão em 1979, momento ápice de um volumoso campeonato, que 

demonstrava sua utilização enquanto barganha política pelo regime na época. Basta 

lembrar o lema que era entoado neste período: "onde a Arena vai mal, mais um time no 

nacional". João Havelange tornou-se presidente da FIFA, e o comando da CBD foi 

substituído pelo Almirante Heleno Nunes. Daniel dos Santos (2012; p. 14), em sua 

pesquisa, nos explica esse momento: 

Heleno Nunes, que tinha liderado a ARENA no Estado da Guanabara, não só 

amplia o número de times participantes do Campeonato Nacional, mas ignora 

de forma explícita alguns pré-requisitos necessários para que um time 

participasse do campeonato. Por que a frase “onde a ARENA vai mal, um time 

no Nacional” ganhou tanta força e resiste até hoje na memória popular? [...] no 

caso, ataques do MDB no plenário da Câmara ou mesmo uma análise dos times 

que foram convidados a participar no Nacional corroboram tal tese. Não 

ignorando que certos políticos da oposição também usaram o a simbiose 

futebol política para reforçar seu capital político, mas análises apresentadas no 

terceiro capítulo nos levam a crer que existiam um projeto deliberado na cúpula 

da CBD para favorecer a ARENA. 

 

Além do processo de criação do campeonato nacional e da construção de 

estádios, foi instituída a Lei 6.251, em 1975, que centralizava as decisões da CBD nas 

entidades esportivas locais. Assim, os clubes passaram a ter mais autonomia em suas 

ações e negociações, ficando esse controle respaldado pelas federações regionais. 

 

 

3.3.1 TRANSMISSÕES NA TELEVISÃO ABERTA 

 

 

O futebol, até meados da década de 1970, não era visto como um "programa de 

audiência" para as emissoras de tevê e o rádio ainda era o principal veículo de transmissão 

dos jogos. As transmissões das partidas pela televisão eram mais constantes em fases 

finais das competições regionais (campeonato paulista, carioca, mineiro, gaúcho...) e 

nacionais (Copa do Brasil). Nas partidas iniciais dos campeonatos era tradicional 

acompanhar o desempenho dos clubes pelo rádio ou em VT´s de melhores momentos, 

exibidos principalmente pelas emissoras estatais: TV Cultura paulista e TVE Fluminense, 

durante a noite. Outra opção na época eram os "Gols do Fantástico", programa dominical 
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da TV Globo. Uma das primeiras mudanças nesse cenário pôde ser notada no 

Campeonato Brasileiro de 1976, cuja semifinal teve como protagonistas os clubes do 

Corinthians e do Fluminense. Felipe Souza (2019a), em sua reportagem163, nos conta e 

descreve que nesse ano as emissoras perceberam que tal confronto poderia ser motivo de 

audiência extra, já que o time paulista estava há 22 anos sem títulos e o Fluminense era 

bicampeão carioca e estava em seu auge de “Máquina Tricolor164”, liderado por Rivellino. 

A "Invasão Corintiana165", como ficou conhecida a partida disputada no Maracanã, teve 

suas imagens transmitidas pelas emissoras Globo, Bandeirantes, Gazeta e, em especial, a 

TV Tupi, emissora dos Diários Associados que interrompeu o seu programa de maior 

audiência na época: “Programa Silvio Santos”. Podemos considerar, por meio das 

palavras de Felipe Souza (2019a), o fato como um marco para as transmissões esportivas 

na televisão, já que foi o "dia em que o futebol colocou um freio na popularidade de Silvio 

Santos – e começou a mostrar a grande importância que (ainda) tem na televisão 

brasileira". 

O ciclo do futebol entre o final dos anos de 1970 e o começo dos 1980 marcou 

um leve processo de modernização, considerando sua aproximação com a televisão e 

também a crise econômica. O período é marcado pela crise do petróleo, que abalou a 

economia mundial; a superlotação do Campeonato Brasileiro e a criação da Confederação 

Brasileira de Futebol – CBF em 1979, em substituição a CDB. No mesmo ano, existiu o 

fracasso do Campeonato Brasileiro, com a participação dos 94 clubes, e a recém-criada 

CBF fez mudanças diretas para a edição seguinte. Já em 1980, houve 44 clubes que 

disputaram a competição, mas a grande mudança foi no perfil da entidade esportiva.  Após 

a saída do Almirante Heleno, quem assumiu foi Giulite Coutinho, dirigente do clube 

América do Rio de Janeiro, visto como um perfil mais empresarial. Coube a ele a 

reorganização e planejamento de um novo formato para o Campeonato Brasileiro. 

Nesse cenário, a televisão começou a se aproximar das competições e os jogos 

passaram a fazer parte da programação das emissoras. Até a decisão do Campeonato 

Brasileiro de 1986 havia um sistema de “pool” entre as emissoras, que dividiam as 

                                                      
163 SOUZA, Felipe. História do Brasileirão na TV (I): interrompendo Silvio Santos em 1976. Trivela, 

22/04/2019a. Disponível em: <https://trivela.com.br/historia-do-brasileirao-na-tv-i-interrompendo-silvio-

santos-em-1976>. Acesso em: 01/05/2019. 
164 MÁQUINA TRICOLOR: 16 jogadores com passagens pela Seleção. Site Oficial Fluminense FC, Rio 

de Janeiro, 29/06/2018. Disponível em: <http://www.fluminense.com.br/noticia/maquina-tricolor-16-

jogadores-com-passagens-pela-selecao>. Acesso em: 03/05/2019. 
165 A "invasão corintiana" ao Maracanã foi um episódio que ficou conhecido no ano de 1976, após pelo 

menos 70 mil corintianos, de um total de 146 mil de "público pagante", terem estado no estádio naquele 

jogo, em 5 de dezembro. 
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transmissões e os custos operacionais. O panorama dos direitos de transmissões do 

campeonato nacional se modificou após a ousada investida da TV Manchete, que 

comprou com exclusividade a transmissão da final entre São Paulo e Guarani. 

A disputa iniciada pela TV Manchete e a crise vivida pelas entidades de futebol 

na época tiveram inúmeras consequências, que vão desde o financiamento dos 

campeonatos seguintes pelas emissoras de televisão até a formação do atual monopólio 

da TV Globo. A emissora carioca foi a que mais sentiu o golpe dado pela Manchete em 

1986, talvez por isso, tratou logo de correr atrás da exclusividade das competições 

esportivas disputadas naquele período, como: o Pré-Olímpico de Futebol, sediado na 

Bolívia, e a Copa América, sediada na Argentina. Além disso, o Grupo Globo foi peça 

fundamental para as mudanças na gestão do futebol, principalmente o Campeonato 

Brasileiro de 1987 – talvez possamos considerar que a emissora foi responsável pela 

consolidação do formato de exclusividade na aquisição completa dos direitos de 

transmissão de um Campeonato Brasileiro. 

A Copa União (nome do campeonato nacional em 1987) surgiu da formação de 

uma associação entre clubes brasileiros, denominada Clube dos 13166, entidade que 

organizaria o torneio nacional. Após o presidente da CBF na época, Otávio Pinto 

Guimarães, afirmar que a confederação não realizaria o torneio devido à falta de dinheiro 

para organização, os clubes brasileiros, em especial Flamengo e São Paulo – por meio de 

seus presidentes Márcio Braga e Carlos Aidar, respectivamente – se uniram para fundar, 

em julho de 1987, a União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro. 

O Clube dos 13 organizou uma competição naquele ano que se baseava no 

potencial mercadológico e popular dos seus 16 integrantes (os trezes clubes fundadores, 

mais os que foram convidados: Coritiba, Goiás e Santa Cruz), já que não havia um critério 

técnico específico para participação dos clubes na elite do torneio, que ficou conhecido 

como Módulo Verde. Para realizar a competição, os clubes buscaram apoio e patrocínio 

diferentes das fontes tradicionais (federações estaduais e governo). Nessa busca, surgiu o 

papel do publicitário João Henrique Areias, funcionário da IBM e vice-presidente de 

marketing do Flamengo naquele ano. Areias (2009)167 conta em seu livro detalhes da 

                                                      
166 Chamado oficialmente de União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, foi uma entidade brasileira 

formada em 1987 para defender os interesses políticos e comerciais de 13 clubes do futebol brasileiro. À 

época da fundação, os clubes fundadores eram treze, em ordem alfabética: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, 

Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e 

Vasco. Anos depois, a organização foi expandida chegando a 20 clubes associados, porém, sem perder o 

nome original. 
167 Cf. AREIAS, João. Uma bela jogada: 20 anos de marketing esportivo. Rio de Janeiro. Outras Letras, 
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busca por patrocinadores para a organização daquele torneio. Uma das ideias de Areias 

era usar o aporte que a televisão poderia fornecer; ele acreditava que as emissoras 

poderiam ser um alento fundamental para modernizar o futebol nacional e gerar mais 

renda para os clubes. Segundo o próprio Areias (2009, p. 36-37), durante uma reunião do 

Clube dos 13: 

“Vocês precisam da televisão porque os seus clubes, em vez de aparecerem 

para 100 mil pessoas no estádio, vão aparecer para 30, 40 milhões. E as 

empresas patrocinadoras vão pegar carona nessa exposição toda. É uma 

questão de amplificação da mensagem”. Então usei o exemplo da Xuxa, que 

não saía da minha cabeça. Uma moça que de repente virou Rainha dos 

Baixinhos, cujo toque transforma qualquer produto em ouro. Naquela época, 

ela venderia gelo para esquimó. A massificação pela televisão, portanto, era 

um fenômeno inexorável, não podíamos lutar contra ela. Cabia a nós explorar 

o seu potencial da melhor maneira possível. Assim, a TV não tiraria público 

do estádio mas ajudaria a consolidar ainda mais a paixão do torcedor pelo seu 

time. 

 

O publicitário tinha olhos para o futuro, ao observar o cenário comercial que já 

existia em outros esportes como o boxe, o futebol americano e o beisebol, nos Estados 

Unidos, e como o próprio futebol, na Europa. Ele já imaginava e tentava consolidar a 

ideia de que o futebol no Brasil poderia ser algo vendável e lucrativo, mas para isso a 

televisão era uma peça necessária, além da organização de um calendário esportivo, como 

explica em seu livro: 

No ano anterior, a Copa do México havia sido acompanhada por 12 bilhões de 

espectadores graças à TV. A Fifa e as confederações nacionais lucraram 

bastante com toda essa exposição. A televisão, enfim, não era um mal em si 

[...] Ali mesmo, eu também expliquei aos dirigentes a necessidade de organizar 

um campeonato em que todos soubessem, de antemão, quando e contra quem 

os times jogariam até o fim do ano. Para vender um produto, o comprador tem 

que saber exatamente o seu conteúdo. (AREIAS, 2009, p. 37) 

 

A Copa citada por Areias é a mesma que na introdução dessa pesquisa é descrita 

por Eduardo Galeano como o “Mundial da Televisa” a Copa da televisão mexicana, já 

que a emissora era dona das transmissões do torneio. O plano de Areias e dos cartolas que 

faziam parte do Clube dos 13 ganhou formato e compradores. Em primeiro lugar o Grupo 

Globo assinou com exclusividade os direitos de transmissão completos da competição; 

com um valor aproximado de US$ 3,4 milhões, a emissora assinou um contrato exclusivo 

por cinco anos, que permitia exibir ao vivo 42 dos 126 jogos previstos. Desse valor, a 

Rede Globo pagou US$ 2,1 milhões aos clubes, mais US$ 1,3 milhão em espaços 

publicitários de 15 segundos dentro da sua programação (AREIAS, 2009). João Henrique 

Areias afirma em seu livro que essa negociação não era fácil, já que o valor pedido era 

                                                      
2009. 
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superior ao valor gasto pela emissora carioca na cobertura da Copa do Mundo de 1986. 

Porém, ao ser questionado na época pelo diretor da TV Globo, Ivan Borges, o autor 

explica o importante argumento que usou para mostrar que o futebol era um produto 

rentável e importante “Então eu disse a ele que, de fato, o futebol brasileiro, naquele 

momento, não valia nem um dólar, mas era outra coisa que estava em jogo ali: “Queremos 

recuperar um bem do povo brasileiro, a sua maior paixão, e fazer parte disso não tem 

preço” ” (AREIAS, 2009, p. 39). 

Após algumas reuniões e novas negociações, o Grupo Globo consentiu em pagar 

o valor. Em contrapartida, também fez parte da organização e planejamento do calendário, 

seguindo obviamente critérios que lhe facilitassem a venda de suas cotas de publicidade. 

Portanto, a emissora adquiriu o direito de transmitir ao vivo 42 jogos, porém, com a 

exclusividade do contrato de que “todos os jogos” (transmitidos ou não) eram de direito 

da TV Globo. Areias (2009, p. 49) explica como funcionava essa transmissão exclusiva, 

para que também não houvesse prejuízos na arrecadação da bilheteria, grande 

preocupação dos dirigentes na época:  

Elaboramos com a TV Globo um inteligente sistema de transmissão dos jogos. 

Eram três por semana. O primeiro, toda sexta-feira, às 21h30, num horário que 

ficou conhecido como Sexta-Super. No sábado, transmitia-se uma partida às 

16 horas, nunca para a praça onde ele estava acontecendo. E, no domingo, 

também às 16 horas. Para que os outros jogos do dia não sofressem 

concorrência, foi criado um sorteio ao vivo, 15 minutos antes do apito final, 

para que ninguém soubesse previamente que partida seria transmitida. 

 

A consolidação do suporte financeiro do Grupo Globo instaurou uma nova 

conjuntura na relação do futebol com a televisão, pois ela passou a ser fundamental para 

os clubes e federações que dependem, até hoje, das “Cotas da Televisão” (pagamento pelo 

direito de transmissão)168. Além disso, o cenário econômico neoliberal favoreceu a 

mercantilização do futebol e sua exploração enquanto um produto comercial por marcas 

internacionais. 

Durante a organização da Copa União e após contrato firmado com o Grupo 

Globo, Areias e sua equipe começaram a negociar com outras empresas. Uma dessas 

negociações foi com a empresa de bebidas Coca-Cola, que desembolsou mais de US$ 2 

milhões para expor sua marca e fazer a publicidade no uniforme169, em placas dentro dos 

                                                      
168 MATTOS, Rodrigo. Após alongar dívida, Vasco tem R$ 70 mi em cotas antecipadas da Globo. UOL, 

07/05/2019. Disponível em: <https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2019/05/07/apos-alongar-

divida-vasco-tem-r-71-mi-em-cotas-antecipadas-da-globo>. Acesso em: 01/06/2019. 
169 COCA-COLA E O PATROCÍNIO nas camisas da Copa União em 1987. Mantos do futebol, 05/11/2018. 

Disponível em: <https://mantosdofutebol.com.br/2018/11/coca-cola-patrocinio-camisas-copa-uniao-

1987>. Acesso em: 05/05/2019. 
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estádios, anúncios institucionais oferecidos pela TV Globo — até o espaço do círculo do 

meio-campo foi oferecido (este vetado pela FIFA). A marca foi estampada na camisa de 

praticamente todos os clubes que disputaram o torneio, exceto Flamengo, Palmeiras e 

Corinthians, que tinham contratos com outras empresas. Além da Coca-Cola, outras 

parcerias foram realizadas, como com a empresa aérea Varig, que deu desconto de 50% 

em todas as passagens usadas nas viagens das equipes. 

 

Figura 5: Propaganda Coca-Cola na Copa União (1987) 

 

A Editora Abril também foi apoiadora e, na época, lançou o álbum de figurinhas 

do campeonato com fotos dos jogadores e escudos de todos os clubes; um sucesso em 

inovação da empresa, como explica Areias (2009, p. 46): “Vendeu 180 mil exemplares 

em apenas uma semana e, ao fim do ano, a venda total foi de 480 mil unidades e 20 

milhões de pacotinhos de figurinhas. Além disso, o álbum da Abril foi pioneiro ao pagar 

pela primeira vez direitos de imagem a atletas brasileiros”. Com as negociações realizadas 

por João Henrique Areais juntamente com os cartolas do Clube dos 13, se consolidou o 

que podemos entender como o esboço do “produto” Campeonato Brasileiro enquanto um 

programa midiatizado (BRITTOS; SANTOS, 2012). 
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Figura 6: Montagem do autor com imagens do álbum da Editora Abril (1987) 

 

Pela fragilidade da CBF na época para organizar o campeonato, os “grandes 

clubes” (Clube dos 13), a televisão (TV Globo) e as empresas multinacionais (Coca-Cola) 

encontraram nesse período a oportunidade de alavancar suas receitas por meio da “venda” 

e mercantilização do futebol, em um processo similar à comoditização, reforçando a 

“complexa teia” de relação e poder “entre clubes, federações, emissoras de rádio e tevê” 

descrita por Gastaldo (2011, p. 49). 

Em vista do sucesso alcançado na comercialização e organização da Copa União, 

a CBF quis retomar seu papel de organizadora do campeonato e arregimentou os outros 

clubes brasileiros no que ficou conhecido como Módulo Amarelo (espécie de segunda 

divisão). Assim, foi criada uma das maiores “incógnitas” do futebol brasileiro até hoje: a 

disputa pelo reconhecimento enquanto campeão do torneio entre Flamengo e Sport170. Os 

clubes que estavam organizados em torno do Clube dos 13 não aceitaram realizar o 

cruzamento proposto pela CBF, que desejava que campeão e vice de cada Módulo (verde 

e amarelo) fizessem um jogo final para decidir o campeão daquele ano. 

Um apontamento interessante do fato é a disputa realizada pelas emissoras Globo 

e SBT para transmitir as partidas do Módulo Amarelo. Em um primeiro momento, a 

emissora carioca ofereceu uma quantia próxima de 10% dos 3,4 milhões pagos para 

transmitir o Módulo Verde, uma proposta considerada baixíssima pelas equipes (SOUZA, 

2019b). Já o SBT negociou com Sport, Guarani e CBF a compra dos direitos de 

                                                      
170 MARTELO BATIDO: decisão final do STF faz do Sport único campeão de 87; Fla cogita Fifa. 

Globoesporte.com, Rio de Janeiro, 17/03/2018. Disponível em: 

<https://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/martelo-batido-decisao-final-do-stf-faz-do-sport-unico-

campeao-de-87-fla-cogita-fifa.ghtml>. Acesso em: 01/05/2019. 
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transmissão da final do torneio. Com isso, em dezembro daquele ano, enquanto a TV 

Globo exibia Flamengo contra Internacional na decisão do Módulo Verde, o SBT 

transmitia o jogo entre Guarani e Sport, que decidiam o Módulo Amarelo. 

A organização da Copa União, em 1987, foi exitosa tanto no aspecto financeiro 

e comercial, quanto de público, como afirma Areias (2009, p. 43-49-50): 

[...] somados os contratos da TV Globo e da Coca-Cola, tínhamos levantado 

US$ 6 milhões em apenas um mês. Os clubes nunca haviam visto tanto 

dinheiro assim, de uma hora para outra. Pela primeira vez desde a criação do 

Campeonato Brasileiro, em 1971, eles entrariam numa competição sabendo 

que ela seria superavitária. E isso independentemente da classificação final da 

equipe [...] mesmo com TV, a média de público (20.887 pagantes) só foi menor 

que a do Brasileiro de 1983 (22.953 pagantes) [...] dos entrevistados homens, 

85% disseram que viram os jogos pela televisão. Cruzando com outros dados, 

chegamos à conclusão de que 43 milhões de telespectadores brasileiros 

acompanharam a recém-criada Copa União pela TV Globo. 

 

Ficou nítido que a potencialidade das transmissões da televisão somada ao 

futebol, enquanto paixão nacional, geravam um produto midiático de alto valor comercial. 

Em projeção, a edição seguinte do torneio já era vista como um sucesso para os clubes, 

federações e para a própria CBF, que retomou a organização em 1988, causando o 

descontentamento dos patrocinadores, em especial ao Grupo Globo, que gostaria de 

manter o formato de negociação direta com o Clube dos 13. 

A CBF realizou algumas mudanças na Copa União seguinte; em 1988 reuniu 

alguns clubes do Módulo Verde e Amarelo, totalizando 24 clubes participantes. Nesse 

ano a competição não foi tão atraente e exitosa como no ano anterior e, com isso, o Grupo 

Globo acabou perdendo por um momento o “encanto” com as transmissões exclusivas, 

abrindo espaço para uma disputa com a TV Bandeirantes. 

A TV Bandeirantes percebeu que o Grupo Globo não tinha muito interesse nas 

transmissões esportivas do campeonato de 1990, muito justificado pelo fracasso das 

edições seguintes à Copa União de 1987 e também pelo cenário de baixo desempenho da 

Seleção Brasileira na Copa da Itália. Além disso, alguns atletas que se sobressaiam no 

futebol nacional acabaram cruzando as fronteiras do país rumo aos clubes estrangeiros. 

Nesse mesmo momento, outros esportes começaram a se destacar além do futebol; era o 

caso do vôlei, que teve a geração Campeã Olímpica em 1992; no automobilismo, Emerson 

Fittipaldi fazia boa campanha na fórmula Indy e Ayrton Senna se tornou bicampeão de 

Fórmula 1. 

Com essa conjuntura e a falta de interesse da TV Globo no campeonato nacional 

de futebol, a emissora Bandeirantes, que na época já tinha Luciano do Valle na sua equipe 

desempenhando um papel de reformulação do jornalismo esportivo, não hesitou e 
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comprou com exclusividade os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 1990 

e 1991. As negociações foram feitas com o Clube dos 13, que foi designado desde a Copa 

União em 1987 pela CBF como entidade responsável por conduzir os acordos e contratos 

de transmissão. A TV Bandeirantes exibiu 44 dos 204 jogos daquele ano com 

exclusividade, além dos jogos finais da segunda divisão. A emissora paulista cedia à TV 

Cultura, emissora estatal, o direito de exibir os compactos durante as noites de domingo 

em troca do auxílio técnico da Cultura nas transmissões de jogos realizados na cidade de 

São Paulo. 

Era talvez a grande chance de a TV Bandeirantes fazer jus ao seu lema de “Canal 

do Esporte”, já que além de uma ampla cobertura de outras modalidades esportivas, tinha 

como carro chefe naquele ano as transmissões exclusivas do torneio nacional. A emissora 

ainda contou com a sorte de ocorrer uma final paulista entre Corinthians e São Paulo 

naquela edição. O clube alvinegro levantava seu primeiro Campeonato Brasileiro da 

história e com isso levantou os índices de audiência da TV Bandeirantes, como explica 

Felipe Souza (2019c) “deu à Bandeirantes a liderança na medição da audiência paulista 

pelo Ibope: 29,3 pontos, contra 11 pontos do SBT e 10,3 pontos da Globo. Era o prêmio 

pela aposta da Bandeirantes em exibir o Campeonato Brasileiro sozinha”. No campeonato 

de 1991, o sucesso na transmissão da emissora paulista continuou; ela transmitia três 

jogos semanais (quarta-feira, quinta-feira e domingo) e realizava ampla cobertura nos 

programas esportivos da sua grade de programação. Novamente aconteceu uma decisão 

paulista, agora entre Bragantino e São Paulo (campeão), que garantiu outra vez à emissora 

a liderança na audiência durante a transmissão da partida. 

Sentindo que não havia feito “bom negócio” ao deixar de lado as transmissões 

do Campeonato Brasileiro, o Grupo Globo voltou com força total em 1992. No primeiro 

momento, ainda em 1991, a emissora comprou com exclusividade os direitos de 

transmissão da Copa Libertadores, torneio que ainda não tinha tanto apelo de audiência 

nacional como na atualidade. Em seguida, assegurou uma negociação em conjunto com 

a Bandeirantes para a transmissão do campeonato nacional em 1992. Assim, as duas 

emissoras puderam transmitir a final entre Flamengo e Botafogo, cada uma com sua 

equipe de jornalismo. 

O retorno do Grupo Globo foi de forma definitiva; a empresa conseguiu 

compreender que o futebol poderia ser seu maior programa comercial e lucrativo, e tratou 

de garantir uma boa relação com a CBF e FIFA para aquisição de outras competições. 

Mas, o que realmente marcou esse período foi o início das transmissões por televisão por 
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assinatura. A TV Globo estava cada vez mais consolidada como principal emissora no 

sistema aberta de televisão, e o Grupo Globo começou a avançar seus domínios na disputa 

do mercado do sistema de televisão fechado/cabo. 

 

 

3.3.2 TRANSMISSÕES NA TELEVISÃO FECHADA/CABO 

 

 

No começo dos anos 2000, a TV Globo estava consolidada como principal 

emissora na transmissão do futebol no Brasil, seja de jogos da Seleção Brasileira ou 

competições diversas, nacionais e internacionais. Como já explicamos, o apoio dado à 

emissora pelas entidades organizadoras do futebol, bem como o investimento em 

tecnologias feito pela empresa, levaram o Grupo Globo à liderança de audiência nas 

transmissões do futebol, tanto na sua grade de televisão aberta como fechada. Segundo 

dados da pesquisa realizada pela empresa Kantar Ibope Media171, no primeiro trimestre 

de 2019, dos 40 canais (abertos e fechados) mais vistos da televisão brasileira, o Grupo 

Globo tinha 4 canais entres os 13 mais assistidos. 

A TV Globo, no sistema aberto, é a mais vista com média de 15 pontos de ibope. 

Já nos canais que operam em sistema fechado/cabo, o SporTV – pertencente à Globo - é 

o terceiro colocado (décimo na lista geral). Vale mencionar que, na comparação dos 

canais com programação exclusiva para esportes, dois dos três com maior audiência são 

propriedades do Grupo Globo. A emissora carioca formatou um monopólio na 

transmissão esportiva da televisão aberta que se mantém até a atualidade. 

Na televisão fechada/cabo, a emissora começou a construir seu monopólio nas 

negociações de exclusividade para as transmissões do quadriênio do Campeonato 

Brasileiro de 1994/1997. Ao surgir em 1991 com nome de Top Sport, o canal esportivo 

da Globosat (Grupo Globo) mudou de nome em 1994 para SporTV e acertou junto a CBF 

– organizadora do campeonato – a compra dos direitos esportivos para transmissão do 

Campeonato Brasileiro no sistema de televisão fechado/cabo. Por outro lado, o canal 

TVA Esportes (propriedade do Grupo Abril) acertou a compra das transmissões no 

sistema fechado/cabo junto ao Clube dos 13 – entidade responsável na época por esse tipo 

                                                      
171 FELTRIN, Ricardo. GloboNews perde audiência em 2019; veja ranking dos canais mais vistos. UOL, 

23/04/2019. Disponível em: <https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2019/04/23/globonews-perde-

audiencia-no-ano-veja-ranking-dos-canais-mais-vistos.htm>. Acesso em: 05/05/2019 
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de negociação.  Com isso, estava iniciada uma grande confusão na cobertura por sistema 

fechado/cabo do torneio nacional daquele ano. Felipe Souza (2019d)172 explica que a 

TVA Esportes conseguiu transmitir o Brasileirão de 1994 na íntegra junto à emissora do 

Grupo Globo. Em 1995, o canal do Grupo Abril fez parceria com o Grupo Disney, trocou 

de nome e tornou-se a emissora ESPN Brasil. Diante disso, o canal SporTV, com apoio 

da CBF, começou a colocar vários impedimentos para a transmissão do campeonato 

seguinte, segundo afirma o jornalista Felipe Souza: 

Sobravam liminares tentando impedir até que a equipe da ESPN Brasil entrasse 

nos estádios. Era comum ver uma liminar impetrada pelo SporTV na sexta-

feira, impedindo a transmissão dos jogos da rodada do Brasileirão pela 

emissora do Grupo Disney; era comum ver a mesma liminar ser derrubada por 

um recurso no sábado, permitindo que a ESPN Brasil mostrasse partidas aos 

sábados e aos domingos à tarde; e era comum ver uma nova liminar de 

impedimento voltar a ser impetrada na segunda seguinte. Assim, nessa disputa, 

ESPN Brasil e SporTV exibiram os Brasileirões de 1995 e 1996. (SOUZA, 

2019d) 

 

Em 1997 foi diferente; o SporTV ganhou na justiça comum o veredito de 

validade do seu contrato com a CBF. Com isso, a ESPN Brasil teve seu contrato anulado 

e se contentou em transmitir partidas de menor apelo de audiência. Isso demonstrou a 

força que o Grupo Globo já havia conquistado no mercado das emissoras fechadas/cabo 

e, nesse período, se consolidou o monopólio exercido pelos canais SporTV e Premiere 

(serviço pay-per-view) na aquisição da exclusividade, como apontado por Souza (2019d) 

ao analisar essa disputa inicial travada contra a ESPN Brasil 

Claro que o SporTV, em vantagem de audiência, se deu melhor. Claro que a 

CBF, por meio do Clube dos 13, renovou a cessão dos direitos de transmissão 

em televisão por assinatura apenas para o canal esportivo da Globosat, a partir 

do Brasileiro de 1998. E desde então, até este 2019, SporTV e Premiere 

exibiram o torneio com exclusividade. Nunca mais a ESPN Brasil foi páreo 

para o Grupo Globo. 

 

A hegemonia conquistada pelo Grupo Globo na televisão aberta e fechada/cabo 

só foi modificada na conjuntura do Campeonato Brasileiro de 2019, como 

exemplificaremos mais adiante. 

 

 

3.3.3 TRANSMISSÕES EM OUTRAS PLATAFORMAS 

 

O domínio hegemônico conquistado na televisão aberta e fechada/cabo pelo 

                                                      
172 SOUZA, Felipe.História do Brasileirão na TV (V): o reinado da Globo – e as brigas para mantê-lo. 

Trivela, 26/04/2019d. Disponível em: <https://trivela.com.br/historia-do-brasileirao-na-tv-v-o-reinado-da-

globo-e-as-brigas-para-mante-lo>. Acesso em: 03/05/2019. 
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Grupo Globo também avançou para outras plataformas, em especial, para o tipo de 

serviço de pay-per-view (PPV). Ainda na disputa pelas transmissões exclusivas do 

Brasileirão de 1997, o Grupo Globo/SporTV firmou acordo com a empresa Sky, 

operadora de TV por assinatura via satélite, concorrente direta da TVA no mercado de 

televisão fechada/cabo. Esse acordo deu condições para inaugurar no Brasil o sistema 

pay-per-view, algo similar ao sistema da empresa Netflix na atualidade, porém com o 

serviço de “live streaming” no qual o consumidor pode escolher o programa específico 

que deseja assistir ao vivo naquele momento, diferente da programação variada existente 

na televisão fechada/cabo. Segundo reportagem de Juliano Basile, para o jornal Folha de 

São Paulo173, no ano de 1997, o assinante da operadora Sky poderia escolher assistir à 

partida entre Goiás e São Paulo ou entre Bragantino e Santos pelo preço de R$ 10,00. O 

início da operação do sistema era exclusivo para os jogos das equipes que tinham contrato 

com o Clube dos 13 e o canal SporTV na época. 

Na atualidade, o sistema PPV é considerado uma das principais fontes de receita 

do Grupo Globo com a programação do futebol midiatizado (BRITTOS; SANTOS, 

2012). O jornalista Rodrigo Mattos174 aponta que o Grupo Globo tem ganhos em torno 

de R$1,5 bilhões com o produto PPV comercializado. Além disso, a receita arrecadada 

com as vendas de direitos tornou-se fonte financeira para os clubes, que esperavam no 

ano de 2019 lucrar e dividir um montante superior a R$ 500 milhões. Para transmissão 

do serviço via PPV é utilizado o canal Premiere que pertence ao Grupo Globo e propõe 

contratos similares aos acordados para transmissão na televisão aberta. 

Outra possibilidade de assistir ao Campeonato Brasileiro em 2019 é pelo sistema 

de serviço online via streaming, que não exige o sistema de tevê fechado/cabo para sua 

transmissão. Seu acesso é possível por meio de aplicativos móveis e é feito via internet. 

Os sistemas mais conhecidos hoje em dia são Netflix, Amazon, HBO e YouTube. No 

caso da transmissão do Campeonato Brasileiro, hoje no país duas empresas operam nessa 

plataforma. Uma delas é o Premiere Play, do canal Premiere do Grupo Globo, que 

disponibiliza todas as partidas dos times que tenham contrato com a emissora. No caso 

da edição de 2019, somente o Athletico Paranaense não teve acordo para exibição nesse 

                                                      
173 BASILE, Juliano. Rodada do Brasileiro inaugura sistema pay-per-view dos jogos. Folha de S. Paulo - 

esportes, 09/08/1997. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/8/09/esporte/12.html>. 

Acesso em: 05/05/2019. 
174 MATTOS, Rodrigo. Pay-per-view leva Globo a querer mudanças no calendário do futebol nacional. 

UOL, 17/12/2018. Disponível em: <https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/12/17/pay-per-

view-leva-globo-a-defender-mudancas-no-calendario>. Acesso em: 01/06/2019. 
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formato175. A concorrência fica por conta da plataforma digital Ei Plus, de propriedade 

do Grupo Turner. O sistema de streaming transmite no ano de 2019 os 42 jogos nos canais 

do Grupo que existem no Brasil: TNT e Space, têm direito de exibição após acordo 

firmado entre os clubes do Palmeiras, Athletico, Santos, Internacional, Bahia, Fortaleza 

e Ceará. A participação da Turner no cenário de disputa pelas transmissões no sistema de 

streaming e, fundamentalmente, na disputa do sistema de televisão fechado/cabo, levou 

à recente ruptura do monopólio estabelecido pelo Grupo Globo ao longo de mais de 20 

anos; de exclusividade nas plataformas de transmissão do futebol brasileiro. 

 

 

3.4 CAMPEONATO BRASILEIRO 2019: UM HIATO NAS TRANSMISSÕES AO 

VIVO 

 

 

A força e o monopólio exercido desde os anos de 1990 até os dias de hoje por 

parte do Grupo Globo já foi tema de algumas discussões e ações no âmbito do judiciário. 

O caso mais notório foi uma ação processual no Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE),  que acusava o Clube dos 13 e o Grupo Globo de praticarem atitudes 

“anticoncorrenciais” para aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato 

Brasileiro. 

Como o processo jurídico e os trâmites judiciais não são objetos dessa pesquisa, 

focaremos nas questões concernentes às disputas das emissoras e suas relações, enquanto 

“donas” das transmissões do futebol, e como isso afetou os formatos de negociação para 

a transmissão do Campeonato Brasileiro de 2019. Uma observação mais completa da ação 

posta pelo CADE e seu desenrolar pode ser obtida na análise dos trabalhos desenvolvidos 

por Anderson Gomes dos Santos, que investigou todo esse processo durante sua 

dissertação de mestrado176 e publicou um livro177 relatando minuciosamente esse episódio 

jurídico. 

Na abertura deste capítulo, utilizamos a informação dada pelo jornalista Vinícius 

                                                      
175 A falta de acordo é existente até o momento de conclusão dessa investigação 01/06/2019. 
176 SANTOS, Anderson. A consolidação de um monopólio de decisões: a Rede Globo e a transmissão do 

Campeonato Brasileiro. Dissertação (mestrado) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, 2013. 
177 SANTOS, Anderson. Os Direitos De Transmissão Do Campeonato Brasileiro De Futebol. Curitiba: 

Appris, 2019. 
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Andrade, no blog do portal UOL, afirmando que o futebol sumiu da televisão. Isso ficará 

mais claro ao analisarmos a disputa entre o Grupo Globo e Turner178 na aquisição dos 

contratos de exclusividade para transmissão do Campeonato Brasileiro de 2019. Em uma 

disputa que envolve os clubes nacionais, cada emissora negociou diretamente com os 

times do torneio e isso implicou inicialmente em uma restrição ao número total de partidas 

que seriam exibidas nessa temporada. Nas primeiras rodadas do Brasileirão 2019, estava 

programado um total dos 380 jogos no campeonato e 26 deles (13,7%) ficariam sem 

transmissão na televisão aberta, fechada e streaming. Tais jogos estariam somente 

disponíveis por transmissão via rádio em virtude da disputa entre as emissoras de 

televisão e os clubes. 

No Brasileirão de 2019, os grupos Globo (SporTV) e Turner (Space e TNT) 

dividem as transmissões em canal fechado. Até a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, 

a divisão entre as emissoras era: o SporTV teria direito a transmitir 156 jogos (41%), a 

Turner (Space/TNT) exibiria 42 partidas (11%) e, no sistema de televisão aberta, a TV 

Globo transmitiria 342 partidas (90%). A lacuna dos 26 jogos seria em decorrência do 

time do Palmeiras ter contrato somente com a Turner para exibição no sistema fechado; 

a equipe paulista não tinha contrato para os sistemas pay-per-view e televisão aberta (até 

o acordo firmado nas vésperas da sexta rodada do campeonato). Já o Athletico Paranaense 

tem acordo com o Grupo Turner para exibir no sistema fechado/cabo e com a TV Globo 

para o sistema aberto, mas está fora do PPV. 

Em suma, durante as primeiras rodadas do Brasileirão 2019 o cenário das 

transmissões significava: no sistema de televisão aberta, a TV Globo mantinha a 

exclusividade nas transmissões e havia fechado contrato com os clubes do Athletico, 

Atlético-MG, Avaí, Bahia, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, 

Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo e 

Vasco. Totalizando o direito de transmitir 342 partidas. 

No sistema fechado/cabo a transmissão era compartilhada entre Grupo Turner e 

Grupo Globo. A emissora internacional havia fechado contrato com os clubes do 

Athletico, Bahia, Ceará, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos. Ao todo, cada uma 

das equipes teria 12 partidas exibidas ao longo do ano na Série A, totalizando uma 

exibição de 42 partidas. O SporTV iria exibir 156 partidas após firmar contrato com os 

clubes do Atlético-MG, Avaí, Botafogo, CSA, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, 

                                                      
178 MENDES, Felipe. Um drible na Globo. ISTOÉ Dinheiro, 25/02/2019. Disponível em: 

<https://www.istoedinheiro.com.br/um-drible-na-globo>. Acesso em: 06/05/2019. 
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Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo e Vasco. 

No sistema pay-per-view a exclusividade era do Grupo Globo, que transmitiria 

306 partidas após acordo com os mesmos clubes do contrato da televisão aberta, exceto 

Athletico e Palmeiras. No sistema via streaming, o Grupo Globo distribuiria os mesmos 

jogos acordados no contrato do PPV, enquanto o Grupo Turner transmitiria os jogos dos 

clubes acordados no sistema fechado/cabo por meio da plataforma Ei Plus. 

O resultado dessa queda de braço entre Grupo Globo e os times, principalmente 

o Palmeiras — atual campeão brasileiro — criou uma situação inicial na qual 26 partidas 

não seriam televisionadas em nenhuma plataforma audiovisual, apenas no rádio. Essa 

projeção se confirmava até o início da sexta rodada179 da edição do campeonato 2019, 

momento no qual o Grupo Globo assinou contrato com o clube do Palmeiras180 para ter 

direito de transmissão das suas partidas na TV aberta e no sistema pay-per-view. Da 

projeção inicial de 26 partidas, apenas três181 não tiveram transmissão por plataformas 

audiovisuais. O jogo da sexta rodada entre o clube do Palmeiras e Botafogo também não 

teria transmissão, até a assinatura do contrato com o Grupo Globo. 

O começo do Brasileirão 2019, com uma projeção de mais de 20 partidas sem 

transmissões, era algo inimaginável até a última edição do torneio (2018), tamanho era o 

poder de exclusividade do Grupo Globo. A queda de braço com os clubes e a disputa com 

o Grupo Turner podem ser melhor compreendidas em reportagem de Danilo Lavieri para 

o site UOL182, na qual o jornalista explica os pontos de divergência entre Palmeiras e 

Grupo Globo. 

O panorama inicial do Brasileirão 2019 apresentou alguns pontos importantes 

que deverão ser modificados e analisados ao longo das próximas negociações e edições 

do torneio; desde a fragilidade da arcaica legislação brasileira para o tema, até a relação 

de disputa dos conglomerados midiáticos nacionais e internacionais na aquisição de 

novos direitos de transmissão e distribuição nas mais variadas plataformas no país. 

                                                      
179 Data dos jogos da sexta rodada: 25/05/2019. 
180 GRUPO GLOBO E PALMEIRAS chegam a acordo para transmissão de jogos no Campeonato 

Brasileiro. Globoesporte.com, São Paulo, 23/05/2019. Disponível em: 

<https://globoesporte.globo.com/futebol/times/palmeiras/noticia/globo-palmeiras-acordo-transmissao-

brasileirao.ghtml>. Acesso em: 01/06/2019. 
181 Os jogos que não foram transmitidos em plataformas audiovisuais pois somente poderiam ser 

transmitidos via rádio, foram: CSA x PALMEIRAS (segunda rodada); CHAPECOENSE X ATHLETICO 

(terceira rodada); ATLÉTICO X PALMEIRAS (quarta rodada). 
182 LAVIERI, Danilo. Palmeiras e Globo: "diferenças de conceito" travam acordo entre clube e TV. UOL, 

São Paulo, 22/04/2019. Disponível em: <https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-

noticias/2019/04/22/palmeiras-e-globo-diferencas-de-conceito-travam-acordo-entre-clube-e-tv.htm>. 

Acesso em: 01/06/2019. 
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Trata-se de um reflexo contemporâneo das transmissões esportivas, no qual cada 

vez mais os clubes e empresas de comunicação disputam o direito e o poder no cenário 

dos eventos esportivos. O futebol midiatizado (BRITTOS; SANTOS, 2012) enquanto um 

programa convergente com a Indústria Cultural torna-se uma moeda valiosa para as 

operações das empresas do ramo de comunicação. Esse quadro reforça a argumentação 

de Gastaldo em torno da “complexa teia” de relações dos agentes esportivos, empresas e 

clubes e nos leva a questão central da pesquisa: o futebol (não) será televisionado? 

Notamos ao longo da investigação que o futebol, ao ser introduzido no país, foi 

peça fundamental em suas relações sociopolíticas e culturais, fosse na formação de uma 

identidade nacional, fosse para justificar o país enquanto Estado-Nação. Até mesmo para 

as questões artísticas o futebol teve sua contribuição. É inegável sua classificação 

enquanto parte dos bens culturais do país, como também é notável sua transformação 

enquanto cultura de massa no que se refere à mercantilização. O processo de modificação 

do futebol dentro da indústria cultural não é algo específico do futebol brasileiro; ele é 

visto como uma relação globalizada, que interfere diretamente nos signos e significados 

constituídos ao longo de sua consolidação nas sociedades. Para Pablo Alabarces (2012), 

as tendências de globalização do esporte como elemento midiático são tensões 

“globalizadoras”, sujeitas à força do capitalismo contemporâneo. Para o pesquisador, 

trata-se de algo inevitável aos fenômenos culturais de abrangência global, intrínsecos ao 

mercado da indústria cultural. O papel desempenhado pelos conglomerados midiáticos 

internacionais, nesse sentido, está diretamente envolvido na modificação do cenário 

cultural do futebol. 

Para analisar os fenômenos contemporâneos [...] primeiro, pensar o futebol – 

jogadores, equipes, relatos e imagens – como mercadoria global, 

fundamentalmente distribuída pelos meios de comunicação de massa e pela 

cultura de massa internacionalizada. Em primeiro lugar, é imprescindível 

recordar que o auge dos meios globais esportivos – fundamentalmente, as 

grandes redes como ESPN ou Fox e suas alianças com as grandes redes 

europeias – coincide com a permanência inalterada, e inclusive fortalecida, das 

redes locais. Não existe esporte latino-americano sem Globo, Rede TV, 

Torneios e Concorrências, Televisa. Mesmo que estabeleçam joint ventures 

mais estáveis ou mais ocasionais com as redes globais, ou que se 

internacionalizem, seu desempenho local, seu papel no estabelecimento das 

agendas esportivas e modos peculiares de relato continuam sendo cruciais 

(ALABARCES, 2012, p. 198) 

 

Em sua argumentação, o autor faz ainda um destaque importante com relação às 

pesquisas que abordam o tema: “aqui cabe também reivindicar a necessidade de um 

estudo minucioso por parte da economia política da comunicação latino-americana: 

apesar da relevância do esporte nas redes e grandes correntes, não existe ainda nenhum 
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trabalho ao respeito”. Posto isso, podemos aproveitar dois ganchos fundamentais para 

nossa investigação: a necessidade de pesquisas que dialoguem com o eixo da economia 

política da comunicação — algo que estamos propondo em nossa pesquisa desde o início, 

em ressonância com o campo — e a comparação e mapeamento da força dos “grupos de 

televisões regionais” no continente sul-americano. 

Ao citar a Torneos y Competencias AS, empresa dedicada às transmissões 

esportivas na Argentina, em comparação com o Grupo Globo e Televisa (mexicana), 

Alabarces apresenta um cenário de oligopólio das transmissões esportivas no continente 

exercido por essas empresas, entretanto, ele explica que no caso “argentino, as 

transmissões esportivas foram estatizadas. Essa situação apresenta um desafio 

interessante face ao futuro, que merece uma análise mais apurada” (ALABARCES, 2012, 

p. 198). 

Considerando isso, apresentaremos a seguir o “caso argentino” de estatização 

das transmissões esportivas do campeonato nacional. Realizado nos anos de 2009/2016, 

foi fruto de reformulação na legislação do país, que promulgou a Lei de Meios 

Audiovisuais da República Argentina (Ley de Medios 26.522/2009) e vigorou até 2016. 

Nosso objetivo aqui é demonstrar um exemplo prático de solução que possa servir para 

superar o hiato das transmissões esportivas decorrente da disputa na esfera da “complexa 

teia” que envolve o futebol midiatizado (BRITTOS; SANTOS, 2012). Além disso, a 

estatização das transmissões na Argentina é enraizada nos preceitos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da ONU183, um marco para as legislações do setor de 

comunicação no âmbito dos países da América Latina. 

Antes de apresentar o caso argentino de estatização das transmissões e o contexto 

histórico e social que possibilitou a promulgação da Ley de Medios; investigaremos e 

analisaremos a legislação brasileira no tocante às questões do desporto e da comunicação. 

Como a legislatura brasileira é arcaica e carente de uma atualização no que se refere às 

transmissões esportivas, buscamos algumas referências que nos ajudem a entender como 

se configuram atualmente (desde o período do regime militar) os dispositivos legais para 

as transmissões nas múltiplas plataformas. 

 

 

 

                                                      
183 Cf. https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/


141  

3.5. EMARANHADO DE LEIS: RADIODIFUSÃO E O FUTEBOL NO BRASIL 

 

 

Atualmente no Brasil não existe nenhuma Lei ou Marco Regulatório específico 

para as transmissões esportivas em canais de televisão aberta ou fechada/cabo, e muito 

menos para as plataformas digitais on-line. Na história da comunicação do país, não 

houve nenhum momento em que as transmissões foram colocadas como pauta legislativa. 

Por isso, a fim de analisar esse campo, foram utilizadas referências de legislações vigentes 

que repercutem no campo do desporto e comunicação, mais especificamente em casos 

que se relacionam de certa forma com às transmissões esportivas no país. 

Começamos pela Carta Magna do país. A Constituição da República Federativa 

do Brasil184, de 1988, no seu Título VIII – Da Ordem Social, inclui o Desporto e a 

Comunicação Social. Mas o fato em si não representa muitas relações entre os dois eixos. 

Somente no artigo 217, que trata especificamente do Desporto, há uma pequena ressalva 

na análise com relação à autonomia das entidades e associações “pois a Justiça só pode 

ser chamada para julgar determinado fato quando se esgotarem as instâncias desportivas” 

(BRASIL, 2011). 

A Comunicação Social é abordada no capítulo quinto, com cinco artigos. 

Destaca-se o Art. 220: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição” (BRASIL, 2011). Esse artigo é instrumento de 

defesa bastante utilizado pelas emissoras comerciais quando querem legislar em causa 

própria no tocante as ações que competem à censura. Outro destaque importante para a 

análise é que o parágrafo 5º diz que “os meios de comunicação social não podem, direta 

ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio” (BRASIL, 2011). O artigo não 

especifica, no entanto, a respeito dos conteúdos e programas adquiridos pelos meios de 

comunicação. 

O Código Brasileiro de Telecomunicações185 (Lei nº 4.117/1962) – completou 

57 anos em plena atividade, regulando as transmissões gratuitas de sons e imagens no 

Brasil. No Artigo 38, de seu quinto capítulo, determina requisitos para a exploração dos 

serviços de radiodifusão, entre eles os serviços de informação, divertimento, propaganda 

                                                      
184 Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm (acessado em 01/06/2019) 
185 Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4117.htm (acessado em 01/06/2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4117.htm
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e publicidade, tendo em vista os “superiores interesses do País” (BRASIL, 1962), sem 

especificar quais serviços ou programas são de “superiores interesses do País”. O Código 

Brasileiro de Telecomunicações foi aprovado em uma época de forte pressão dos 

radiodifusores sobre o governo e, por isso, acabou tendo um caráter centralizador, como 

explica César Bolaño (2007, p. 17): 

[...] em suma, o modelo de regulação do audiovisual, gestado nos anos 60, é 

nacionalista e concentracionista [...] espécie de capitalismo selvagem por parte 

de grupos familiares e oligarquias locais e nacionais que detêm o privilégio da 

exploração privada desse bem público que é o espectro de frequências, 

protegidos por uma lei criada sob medida para servir aos seus interesses 

particulares. 

 

No entanto, hoje em dia o CBT não abarca mais as telecomunicações, pois na 

década de 1990, com o avanço das TVs por assinatura, foram necessárias novas 

regulações mais específicas. Primeiro a Lei do Cabo (1995) e em seguida a Lei Geral das 

Telecomunicações (1997), que vieram a ser reunidas apenas em 2011 pela Lei do 

Audiovisual (Lei nº 12.485/2011)186, restrita à regulação da TV por assinatura (fechada e 

privada). A Lei do Audiovisual renova a regulamentação das transmissões, e no seu inciso 

XIII do Artigo 2º,  destaca dentre os “Eventos de Interesse Nacional”: 

Acontecimentos públicos de natureza cultural, artística, esportiva, religiosa ou 

política que despertem significativo interesse da população brasileira, 

notadamente aqueles em que participem, de forma preponderante, brasileiros, 

equipes brasileiras ou seleções brasileiras (BRASIL, 2011). 

 

Mas a Lei não deixa claro quais eventos esportivos e culturais são passíveis dessa 

interpretação. O artigo 6º é outro ponto importante da Lei do Audiovisual, ao afirmar que: 

As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, bem 

como suas controladas, controladoras ou coligadas, não poderão, com a 

finalidade de produzir conteúdo audiovisual para sua veiculação no serviço de 

acesso condicionado ou no serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens: 

I - Adquirir ou financiar a aquisição de direitos de exploração de imagens de 

eventos de interesse nacional; e  

II - Contratar talentos artísticos nacionais de qualquer natureza, inclusive 

direitos sobre obras de autores nacionais. (BRASIL, 2011) 

 

A Lei do Audiovisual abre o mercado da TV fechada/cabo para a distribuição de 

canais, mas as permissões criam uma grande diferenciação nas possibilidades de 

aquisição do direito de se transmitir. A lei não impede, todavia, a participação de 

conglomerados internacionais, ao contrário do que é estabelecido para as TVs abertas, às 

quais não é permitida a formação de oligopólio. Nesse sentido, as empresas estrangeiras 

atuam, nos mais diferentes tipos de propriedade e podem adquirir canais no sistema de 

                                                      
186 Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm (acessado em 

01/06/2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm
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televisão fechado/cabo, como o Grupo FOX Sports e o Grupo Turner, nos últimos anos 

no Brasil. 

A Lei do Esporte (Lei nº 9.615/98)187, também conhecida como Lei Pelé, é, das 

legislações em vigor, a que mais trata sobre concessão dos direitos de transmissão de 

imagem e som. A Lei aponta, no Capítulo 5, ponderações sobre “a transmissão ou 

retransmissão de imagens de espetáculo ou eventos esportivos” (BRASIL, 2003). 

No Artigo 42, garante às entidades de prática desportiva “o direito de negociar, 

autorizar e proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagens de espetáculo ou 

eventos esportivos que participem”. Em resumo, a Lei garante liberdade para clubes, 

federações e confederação nacional escolherem qual a melhor forma de negociar as 

transmissões esportivas. A Lei do Esporte sofreu, no ano 2000, algumas modificações por 

meio da Lei nº 9.981188, na qual foi acrescido o Artigo 84 que prevê a obrigação de: 

Todos os jogos das seleções brasileiras de futebol, em competições oficiais, 

deverão ser exibidos, pelo menos, em uma rede nacional de televisão aberta, 

com transmissão ao vivo, inclusive para as cidades brasileiras nas quais os 

mesmos estejam sendo realizados. (BRASIL, 2003) 

 

O parágrafo único deste artigo informa que “as empresas de televisão de comum 

acordo, ou por rodízio, ou por arbitramento, resolverão como cumprir o disposto neste 

artigo, caso nenhuma delas se interesse pela transmissão. O órgão competente fará o 

arbitramento" (BRASIL, 2003). Esses dois princípios demonstram certo interesse do 

Estado em direcionar suas ações em conjunto com as emissoras de televisão no país. 

Notamos que a fragilidade e a desatualização da legislação brasileira 

favoreceram o surgimento do monopólio das transmissões esportivas no país por parte do 

Grupo Globo que ao longo de sua trajetória, utilizou o futebol como um de seus principais 

produtos comerciais na disputa de poder dentro das Indústrias Culturais. 

Diante desse cenário de desatualização da legislação brasileira e mediante ao 

crescimento na disputa pelos direitos de transmissões esportivos no país, o pesquisador 

Anderson dos Santos analisou as propostas de leis que estão em tramite no Congresso 

Nacional, e apresentou em seu artigo189 um balanço sobre o atual e futuro cenário 

legislativo brasileiro. O autor percebeu uma movimentação interna dos parlamentares e 

algumas propostas, mais nada esperançoso que possa modificar o atual quadro, como por 

exemplo, o ocorrido na Argentina por meio da Ley de Medios (2009), que analisaremos 

                                                      
187 Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9615consol.htm (acessado em 01/06/2019) 
188 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9981.htm (acessado em 01/06/2019) 
189 SANTOS, Anderson. As propostas apresentadas no Congresso do Brasil para os direitos de transmissão 

de eventos esportivos. Recorde, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 1-18, jan/jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9615consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9981.htm
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adiante em nosso estudo. 

 

 

3.6 UMA LEGISLAÇÃO QUE INSPIRA: ESTATIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES 

ESPORTIVAS NA ARGENTINA 

 

 

No ano de 2009, existiram duas dúvidas relacionadas ao futebol na Argentina: 

primeiro, se a Seleção Argentina conseguiria se classificar para a Copa do Mundo de 2010 

na África do Sul, diante do baixo desempenho da Seleção, que na época era comanda por 

Diego Maradona. Segundo, se haveria o campeonato nacional entre clubes no país, já que 

os times argentinos estavam passando por uma forte crise financeira. O sentimento 

duvidoso tomou a população após mais um cancelamento do início do Torneio Apertura 

– a primeira divisão do futebol argentino. A situação era consequência de uma forte 

batalha entre o governo do país, chefiado por Nestór e Cristina Kirchner, e o maior grupo 

midiático argentino – El Clarín, em especial a Torneos y Competencias, operadoras do 

TyC Sports. Em um cenário de disputas e caos sociopolítico vivido no país, destacamos 

um trecho da carta enviada por Maradona para a Secretaría de Medios de Comunicación, 

em apoio às ações previstas na futura Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

26.522/2009 (Ley de Medios190): 

Tenho o prazer de me dirigir a você, e através de você, às autoridades do 

Governo Nacional, a fim de expressar meu consentimento e apoio, ao projeto 

de Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual [...] Esta iniciativa, que 

permite a todos os argentinos assistir gratuitamente aos grandes eventos 

esportivos, nada mais faz que pluralizar o esporte, seus exemplos e 

ensinamentos [...] Fico muito feliz que todos os argentinos, de qualquer canto 

do país, possam ver e desfrutar do futebol, o que nos dá muita 

alegria.191(MARADONA, D. 2009 - tradução livre) 

As palavras de Diego Maradona vão ao encontro do artigo 77 da Ley de Medios, 

                                                      
190 Iniciamos aqui o método de análise da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/2009. 

Quando nos referirmos à legislação no seu tocante total, usaremos a nomenclatura: Ley de Medios. É 

importante destacar, como já apresentado na introdução do trabalho, que a Ley de Medios está suspensa em 

sua originalidade por meio das ações do Presidente da Argentina Mauricio Macri. Cf. REBOSSIO, 

Alejandro. Macri derruba por decreto lei que regulava a televisão e a telefonia. El País, Buenos Aires, 

31/12/2015. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/internacional/1451499390_992482.html>. Acesso em: 

01/05/2019. 
191 “Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, y por su intermedio a las autoridades del Gobierno Nacional, 

con el objeto de expresar mi conformidad y apoyo, al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual [...] Esta iniciativa, que permite a todos los argentinos por igual, vean los grandes eventos 

deportivos, en forma gratuita, no hace más que pluralizar el deporte, sus ejemplos y enseñanzas [...] Me 

hace muy feliz que todos los argentinos por igual, desde cualquier rincón del país, puedan ver y disfrutar 

del fútbol, que tantas alegrías nos brinda [...]” 



145  

que enfatiza o direito de acesso às transmissões de eventos esportivos e principalmente 

de partidas de futebol: “O direito ao acesso universal é garantido - através de serviços de 

comunicação audiovisual - a conteúdos noticiosos relevantes e eventos desportivos, jogos 

de futebol ou outros gêneros ou especialidades”. (ARGENTINA, 2009, tradução livre). 

Esse artigo é um dos pontos de inovação que a Ley de Medios instaurou no país e que 

afetou o monopólio exercido pelo Grupo Clarín nas transmissões esportivas do país, 

desde os anos 1990, em parceria com o canal TyC Sports. 

Para melhor entender o contexto argentino, bem como o processo de disputa que 

resultou na Ley de Medios, faremos um breve resumo sobre as origens das transmissões 

televisivas no país, levando em conta a relação sociocultural e política que permeou o 

processo. Destacamos de imediato que, atualmente (2019), a Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual 26.522/2009 foi cancelada pelo atual presidente Mauricio 

Macri192; uma ação que influenciou o fim do programa Fútbol para Todos, responsável 

pela estatização das transmissões do campeonato nacional e eventos culturais e 

desportivos. De todo modo, consideramos fundamental analisar a ascensão dessa lei, 

considerando que se trata de uma experiência pioneira e bastante ousada na América do 

Sul, o que pode apontar para a necessidade de um debate que tenha bases similares em 

outros países, como no Brasil. 

 

 

3.6.1 TELEVISÃO CRIOLLA: OS PRIMEIROS SINAIS DE TRANSMISSÃO 

 

 

Durante o dia 17 de outubro de 1951 na cidade de Buenos Aires, na Argentina, 

alguns aparelhos de televisão começaram a ocupar as vitrines das principais lojas da 

cidade, bem próximo ao prédio no qual ficava o Ministerio de Obras Públicas do governo 

– um local estratégico para posicionar as antenas e os equipamentos fundamentais para 

realizar a primeira transmissão da Televisão Criolla193 da Argentina (VARELA, 2005). 

Esse momento poderia permanecer no imaginário da população argentina como 

um marco histórico do progresso tecnológico da indústria da comunicação pois, com tal 

                                                      
192 GIOVANAZ, Daniel. Macri privatiza direitos de transmissão do futebol na Argentina. Brasil de Fato, 

Curitiba, 16/02/2017. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2017/02/16/macri-privatiza-

direitos-de-transmissao-do-futebol-na-argentina/>. Acesso em: 01/05/2019. 
193 Cf. VARELA, Mirta. (2005) - La televisión criolla: desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la 

luna, 1951-1969. 
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avanço comunicacional, a Argentina se tornava o “quarto país no continente americano a 

começar as transmissões de televisão – depois do Brasil, México e Cuba – e o oitavo a 

nível mundial, depois da Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos” (tradução livre)194. 

Entretanto, talvez a lembrança mais forte que exista desse dia é o famoso 

discurso da primeira-dama e pré-candidata à presidência, Eva Perón, que estava com 

saúde comprometida em decorrência da luta contra o câncer. Evita195 era segurada pela 

cintura por seu marido, o presidente Juan Domingo Perón, enquanto discursava em 

homenagem ao sexto aniversário do Día de la Lealtad para a população argentina ao vivo: 

“[..] agradeço-lhes, finalmente, companheiros, tudo o que vocês rezaram pela minha 

saúde. Os agradeço com meu coração. Espero que Deus ouça os humildes do meu país, 

volte logo para a luta e continue lutando com Perón, por vocês, e com vocês, por Perón 

até a morte. (EVA PERON, 1951, tradução livre) ”. Quando mencionamos o fato de o 

discurso de Eva Perón ter sido transmitido ao vivo, precisamos ter em mente que o público 

era composto em maioria de pessoas que estavam aglomeradas na Plaza de Mayo e outras 

que já contemplavam via receptores de televisão o pronunciamento, como constata Mirta 

Varela (2006, p. 8): 

É importante ter em mente que naquele dia havia mais pessoas na praça 

assistindo ao ato in situ do que assistindo na televisão. O que deixa claro que, 

se falarmos sobre a história de uma mídia de massa, ainda teríamos que esperar 

muito tempo para poder pensar sobre a televisão dessa maneira na Argentina. 

(Tradução livre) 

 

Isso pode ser explicado pelas baixas vendas do recém-lançado equipamento 

tecnológico.  Seus números ainda eram inexpressivos quando pensamos a televisão 

enquanto uma ferramenta de massa na contemporaneidade. O discurso no Día de la 

lealtad peronista acabou ficando conhecido como o testamento político e adeus público 

de Evita, pois ela faleceu no dia 26 de julho de 1952. 

Voltando ao marco da implementação da televisão na Argentina, notamos que 

seu impulso originário é fruto do apoio estatal promovido pelo governo peronista, pois 

naquele momento o sistema de radiodifusão era controlado pelo Estado. Talvez por isso, 

nada mais lógico do que sua inauguração ter sido um ato político (Día de la Lealtad). 

Tudo começou quando, em 1944, as primeiras ondas experimentais da televisão 

                                                      
194 Cf. História da TV Pública (existe um erro de somatória dos países no site, faltou a inclusão da União 

Soviética, a qual já havia começado a implementação da televisão). Disponível em: 

<http://www.tvpublica.com.ar/institucional-la-tvp/historia>. Acesso em: 01/06/2019.  
195 María Eva Duarte de Perón (1919-1952), conhecida como Evita, foi uma atriz e líder política argentina. 

Tornou-se primeira-dama da Argentina quando o general Juan Domingo Perón foi eleito presidente. 

http://www.tvpublica.com.ar/institucional-la-tvp/historia
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argentina foram testadas diante de um público restrito (PAULONI e CODONI, 2013). 

Porém, somente em 1950 o empresário Jaime Yankeleich, uma referência do rádio 

nacional e proprietário da “LR3 Radio Belgrano”, conseguiu permissão do presidente 

Juan Perón para viajar até os Estado Unidos para buscar os equipamentos tecnológicos e 

os primeiros receptores de televisão do país. Por mais que tenha surgido pelo incentivo 

de um empresário, a “LR3 Rádio Belgrano TV” – como ficou conhecida a emissora no 

começo – desde sua origem atendia a demandas do Estado. Assim, podemos considerar a 

origem da TV Criolla como um empreendimento estatal-público: “o governo peronista 

decidiu instalar um canal de televisão ao qual atribuiu uma função mista de canal público 

e de entretenimento, em uma fórmula que deixaria suas características na televisão 

argentina até atualidade”. (VARELA, 2006, p. 8, tradução livre). 

Jesús Martín-Barbero identifica ao longo das suas pesquisas que a televisão 

latino-americana teve influências diretas do rádio durante seu processo de implementação 

nos países do continente. Na Argentina observamos essa influência quando, na história 

da radiodifusão do país, constatamos a força do rádio, que começou suas transmissões 

quase simultaneamente às dos Estados Unidos. Nos anos de 1920, e com pouco mais de 

três anos de implantação, os sinais das ondas do rádio já eram captados por mais de 60 

mil receptores em todo país (DIAS, 2013). 

Além desse fator, a Argentina teve uma indústria gráfica e cinematográfica 

muito forte, fazendo com que a televisão no país demorasse a ganhar referências como 

mass media. As influências do modo de produção do rádio e do cinema na televisão 

podem ser notadas nas palavras das pesquisadoras Silvia Pauloni e Maria Codoni (2013, 

p. 38), ao citarem alguns profissionais que foram nomeados para comandar a produção 

do recém-criado canal de TV público, por exemplo: “Enrique Susini, protagonista nas 

transmissões do rádio em 1920, e participante ativo no desenvolvimento do cinema no 

país, foi nomeado diretor artístico do Canal 7 em 1951” (tradução livre). 

Portanto, durante a década inicial da televisão criolla, o aparato demorou para 

atingir o patamar de um meio massivo; seu desenvolvimento começou a alavancar durante 

o ano de 1958, quando iniciou o período de privatização dos canais na Argentina, como 

afirma Mirta Varela (2006, p. 2): 

Durante os anos 60, após as licitações dos primeiros canais privados em 1958, 

ocorre a verdadeira expansão da televisão na Argentina. Com isso quero dizer 

que só então se torna uma verdadeira mídia de massa: expande-se 

territorialmente através da abertura de canais no interior do país, multiplica o 

número de aparelhos receptores e, fundamentalmente, alcança sua própria 

linguagem, uma estética e uma sistema de estrelas. (tradução livre) 
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No mesmo ano, foi iniciada a fabricação nacional de aparelhos de televisão, 

tornando-os mais baratos, pois até antes de 1958 os aparelhos eram importados (DIAS, 

2013). Após a demorada penetração da televisão na vida dos argentinos, notamos a partir 

da década de 1960 que a TV pública-estatal adotou a identificação definitiva LS82 TV 

Canal 7 e foi integrada ao Serviço Oficial de Radiodifusão.  O Canal 7 seguiu sendo único 

até 1960, quando a indústria televisiva se expandiu e nasceram outros três canais de TV 

aberta: Canal 9, Canal 11 e Canal 13, emissoras privadas que operavam na capital e no 

interior do país (HERAM, 2016). 

Em um contexto econômico favorável e com a fabricação nacional de 

televisores, o impulso da TV enquanto um mass media no país seguia em crescente 

consolidação. Durante os anos 1970, além dos três canais privados e do Canal 7, de cunho 

estatal-público, já em funcionamento, foram inaugurados outros dois canais no interior 

do país: Canal 7 de Mendoza e o Canal 8 de Mar del Plata. A ampliação de canais com 

suporte financeiro do capital privado estrangeiro era fomentanda pelas três principais 

redes de televisão dos Estados Unidos: National Broadcasting Company (NBC); 

Columbia Broadcasting System (CBS); American Broadcasting Company (ABC); juntas 

contribuíram diretamente com subsídios financeiros e técnicos fundamentais para 

consolidar a televisão argentina contemporânea. 

 

 

3.6.2 TRANSMISSÕES ESPORTIVAS CRIOLLAS E PRIVATIZADAS 

 

 

Era um sábado à tarde do dia 18 de novembro de 1951, aproximadamente 60 mil 

torcedores ocupavam o antigo estádio do Gasometro, que ficava localizado na avenida 

La Plata no bairro Boedo, em Buenos Aires. Além dos presentes na “cancha de fútbol”, 

havia outros torcedores do San Lorenzo e do River Plate que acompanhavam o jogo pela 

televisão. Todos puderam assistir à jogada de José Cristobal Maravilla, atacante do San 

Lorenzo, que aos 10 minutos resultou em seu gol. No estádio ou na televisão, aquele gol 

levantou dúvidas sobre a legalidade do lance, sendo alvo até hoje de controvérsias. 

Naquela época, era impossível pensar em recursos tecnológicos tão acessíveis hoje, como 

o sistema de vídeo-arbitragem VAR196 (sigla em inglês de video assistant referee, ou 

                                                      
196 VAR at the 2018 FIFA World Cup. Site FIFA, Disponível em: <https://football-

https://football-technology.fifa.com/en/innovations/var-at-the-world-cup
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árbitro assistente de vídeo). Essa jogada, até hoje duvidosa, ficou registrada na história 

como o primeiro gol (partida) da televisão criolla; era a segunda transmissão oficial do 

Canal 7, que poucos dias antes havia sido inaugurado transmitindo o discurso de Eva 

Perón, no Día de la Lealtad. 

O jornalista Esteban Bekermann conta, em sua reportagem publicada na 

internet197, o clima naquele dia da transmissão: “muitos desses expectadores estranharam 

ver um grande caminhão com a inscrição “canal 7” do lado de fora do estádio, com o 

tamanho de um ônibus e cheio de aparelhos que Yankelevich havia trazido dos EUA”. O 

jogo terminou empatado em 1 a 1, sendo transmitido por meio de duas câmeras que 

ficavam nas tribunas localizadas atrás de cada trave defendida. As câmeras foram 

dirigidas por Samuel Yankelevich (filho de Jaime), teve locução de Enersto Veltri – 

conhecida voz do rádio argentino, pois havia sido cantor de tango –, contou com os 

comentários de Enzo Ardigó – que já desempenhava função igual na rádio Rivadávia –, 

e teve ainda na equipe de transmissão Alfredo Curcu e José Maria Muño. Naquele 

momento, a TV ainda não era considerada uma ferramenta de massa e tinha o seu modo 

de produção baseado no cinema, como explicado por Alabarces e Duek (2010, p. 18): 

A imagem que podia ser vista em aproximadamente mil e trezentas televisões 

que estavam em operação, foi composta em sua totalidade de planos gerais e a 

edição alternou as tomadas com um critério de proximidade. Esses modos 

narrativos das imagens futebolísticas estavam enraizados no cinema ficcional 

e nos noticiários de cinema, como pode notar em filmes que narraram o futebol 

desde o começo de 1933 [...] naquela época, estimava-se que havia uma média 

de quinze espectadores por aparato ligado: a audiência era uma atividade 

grupal e pública, organizada na casa de algum dono do aparato ou em frente às 

lojas de eletrodomésticos (tradução livre) 

  

O aparato tecnológico, naquele período, atendia a poucas famílias, já que os 

receptores de canais eram caros e a televisão era um fenômeno novo, que ainda buscava 

o status de ferramenta de massa (VARELA, 2005). O desenvolvimento tardio da televisão 

argentina é mencionado por Mirta Varela (2006, p. 2, tradução livre): “isso produz uma 

fratura em um imaginário do pioneirismo tecnológico nacional (a Argentina contou com 

uma importante indústria editorial, cinematográfica e radiofônica) e também produz uma 

inserção relativamente atípica da televisão no país”. Como já exposto, a indústria gráfica 

editorial, cinematográfica e o rádio eram as principais ferramentas de comunicação de 

massa da Argentina na época. 

                                                      
technology.fifa.com/en/innovations/var-at-the-world-cup>. Acesso em 07/05/2019. 
197 "60 anos da primeira partida de futebol na TV argentina". Disponível em: 

<https://www.futebolportenho.com.br/2011/11/19/60-anos-da-primeira-partida-de-futebol-na-tv-

argentina>. Acesso em: 07/03/2018. 

https://football-technology.fifa.com/en/innovations/var-at-the-world-cup
https://www.futebolportenho.com.br/2011/11/19/60-anos-da-primeira-partida-de-futebol-na-tv-argentina
https://www.futebolportenho.com.br/2011/11/19/60-anos-da-primeira-partida-de-futebol-na-tv-argentina
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Notamos que o início da televisão argentina foi marcado por eventos políticos e 

populistas, característica que podemos comprovar pelo incentivo estatal na 

implementação da ferramenta no país. Entretanto, a televisão criolla também passou por 

fortes incentivos econômicos neoliberais, modificando o sentindo do futebol enquanto 

um dos bens culturais no país. Pablo Alabarces conta que, logo após as transmissões 

esportivas ocuparem a televisão, as constantes presenças das câmeras nos estádios 

começaram a chamar atenção de jogadores e dirigentes; em 1954 estes começaram a 

exigir compensações financeiras em virtude da exibição de suas imagens na televisão 

(conhecido como Direito de Imagem198 no futebol globalizado). Em 1955, a Associação 

de Futebol Argentino – AFA199 recebeu aproximadamente meio milhão de pesos do Canal 

7, para que a emissora tivesse o direito de transmissão de trinta partidas do campeonato 

nacional, valor esse que a cada ano aumentava, resultando na materialização das 

transmissões esportivas enquanto produto capitalizado e lucrativo. 

Dessa forma, eles podem ser os primeiros no processo de apropriação dos 

protagonistas do futebol pela indústria do entretenimento. No entanto, era 

inimaginável nesse momento o longo trecho que esperava pela frente no 

caminho da espetacularização e mercantilização do esporte. (ALABARCES e 

DUEK, 2010, p.18, tradução livre) 

 

Ainda em 1957, as partidas do campeonato argentino seriam suspensas pela falta 

de acordo no pagamento dos direitos de transmissão. Após a breve paralisação e o retorno 

das transmissões, em 1960, o motivo de cancelamento foi outro: “nesta ocasião, alegando 

que os televisores afastavam os torcedores do estádio – o mito por excelência e, como um 

bom mito, improvável, da relação entre futebol e televisão” (ALABARCES E DUEK, 

2010, p. 19, tradução livre). 

A Copa do Mundo da Suécia foi a primeira a ser transmitida pela televisão 

argentina em 1958, as imagens que chegavam eram atrasadas, pois havia diferente fuso 

horário e baixa tecnologia. O rádio, então, continuava sendo o meio de comunicação de 

massa que trazia em tempo real as notícias da competição. Em 1962, durante a Copa do 

Mundo no Chile, a televisão argentina já contava com os canais privados 11 e 13 e no 

país já existia a fabricação nacional dos televisores e receptores. Mesmo assim, as 

imagens do mundial no Chile chegavam com 48 horas de atraso nas antenas argentinas 

                                                      
198 É um contrato que permite a exploração da imagem do craque em campanhas publicitárias do time. Na 

verdade, essa forma de pagamento é usada para recolher menos impostos trabalhistas. 
199 A Associação do Futebol Argentino é a entidade máxima do futebol na Argentina. Fundada em 21 de 

fevereiro de 1893, é responsável pela organização de campeonatos de alcance nacional e gestora da 

Seleção Argentina de futebol. Saiba mais: <http://www.afa.com.ar/institucional/historia>. Acesso em: 

01/06/2019. 

http://www.afa.com.ar/institucional/historia
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(ALABARCES E DUEK, 2010). O mundial disputado na Inglaterra em 1966 já foi 

transmitido para alguns países em televisões a cores, algo que na Argentina ainda não era 

possível, mesmo em plena expansão do aparato tecnológico no cotidiano da população: 

O número total de espectadores argentinos foi calculado em mais de cinco 

milhões, contando com um milhão e meio de aparelhos vendidos em todo o 

país. O campeonato foi transmitido em cores, embora essa tecnologia nem 

tivesse chegado às nossas terras. Nesta ocasião, os direitos foram adquiridos 

da FIFA por Antonio Carrizo, que por sua vez negociou com o Canal 2. 

(ALABARCES e DUEK, 2010, p.19, tradução livre) 

 

As imagens em branco e preto ainda seriam a forma como os argentinos 

assistiriam as transmissões da Copa do Mundo no México em 1970; mesmo já com 

transmissões via satélite, o Canal 13 ainda operava em “blanco y negro”. Quatro anos 

mais tarde, as transmissões esportivas voltavam à tela do Canal 7 com a transmissão da 

Copa do Mundo na Alemanha. Todavia, o que realmente ficou registrado pelas câmeras 

da televisão argentina em 1974 foi o anúncio da morte do presidente Juan Perón, que fez 

com que os canais de televisão suspendessem as transmissões da Copa, obrigando os 

argentinos a acompanharem a última partida da seleção por meio da Rádio Oriental de 

Montevideo. 

Em 1978 talvez tenha sido o auge das transmissões esportivas no país; primeiro 

porque a Argentina era sede do mundial, e também porque o país se encontrava sob a 

tutela militar, comandado por Jorge Rafael Videla. O general, ao assumir o poder, utilizou 

a radiodifusão argentina como ferramenta de propaganda do seu governo, unificando 

assim o futebol e a televisão enquanto estratégia de Estado-Nação. Martín-Barbero (2009) 

em suas pesquisas, menciona que essa utilização dos mass medias pelos governantes era 

uma característica com o objetivo de usar a mídia para transmitir a ideia política de Nação, 

baseada em uma identidade nacional, relacionando as massas com o Estado. 

Além da influência na estatização da radiodifusão, Videla também criou o 

Centro de Programas de Televisión en Colores Argentina 78 Televisora S.A. Foi um 

marco para a história das transmissões esportivas no país, já que o Canal 7 havia recebido 

investimento e estrutura técnica e profissional para transmitir imagens em cores para o 

mundo inteiro – exceto para própria população argentina, que ainda não contava com 

receptores de canais em cores. Além disso, um fato curioso é apresentado por Alabarces 

e Duek ao mencionar a ideia da “alfabetización televisiva”, que os diretores e produtores 

do Canal 7 receberam durante a preparação para as transmissões da Copa do Mundo de 

78: 

[...] durante os preparativos para a Copa do Mundo de 78 na Argentina, 



152  

representantes da EBU (European Broadcasting Union), eles descobriram que 

a cobertura do futebol argentino posicionava as câmeras de uma maneira 

diferente daquela aceita na Europa. Bill Ward, chefe do grupo enviado pela 

EBU, comentou: "Não queríamos perturbar os anfitriões, mas o padrão de 

cobertura televisiva não atendeu às expectativas europeias. Então, pegamos as 

bases da televisão britânica e europeia e ditamos seminários para cinegrafistas, 

diretores e produtores argentinos e também apontamos algumas falhas em 

nosso trabalho. Com essas bases, eles adotaram nosso sistema." Os argentinos 

ficaram tão impressionados com as convenções europeias de televisão de 

futebol, que até modificaram três estádios completamente novos para colocar 

as câmeras nas posições "certas". (WAHNNEL apud ALABARCES E DUEK, 

2010, p. 21, tradução livre) 

 

A década de 1980 ficou marcada pela corrida tecnológica dos televisores a cores. 

A indústria percebeu que, com as transmissões em cores, um novo mercado se abria para 

o consumo. Assim, durante as transmissões esportivas da Copa do Mundo de 1982, os 

argentinos pela primeira vez puderam assistir às partidas em cores pela televisão: 

Permitindo aos espectadores conhecer uma dimensão do espetáculo até então 

inacessível [...] O lento processo de substituição dos receptores e a ansiedade 

de ver o torneio em cores (lembre-se de que a seleção argentina era uma séria 

candidata ao título, depois frustrada) levou ao reaparecimento de uma prática 

arcaica: as multidões diante das lojas de eletrodomésticos, como nos anos 50 

(ALABARCES e DUEK 2010, p. 21, tradução livre) 

 

O futebol na televisão argentina teve fortes mudanças quando, em 1984, Carlos 

Avila junto com o empresário José Carlos “Pepé” fundaram a empresa Torneos y 

Competencias S/A (TyC) e compraram os direitos de transmissão esportiva do torneio 

nacional e da Seleção Argentina junto à AFA. Com um contrato de três anos, o processo 

deu origem ao famoso programa esportivo da televisão argentina “Fútbol de Primera”, 

no Canal 7, de cunho estatal-público. Porém, com o impulso das privatizações dos canais 

no país, o “Fútbol de Primera” migrou para o canal 9 (1989), até se consolidar no Canal 

13 (1991), de propriedade do Grupo Clarín. 

O interesse pelo futebol só aumentava, e a audiência era cada vez maior. As 

TVs a cabo, criadas nos anos 60 para suprir áreas isoladas começaram a ser 

exploradas em centros urbanos. A Argentina rapidamente se transformou no 

terceiro país do mundo em quantidade de assinantes desse tipo de sistema, atrás 

dos Estados Unidos e do Canadá. O futebol foi uma das chaves nesse 

crescimento (LÓPEZ apud DIAS, 2012 p. 6). 

 

O fato, apresentando por Eduardo Dias ao citar López200, é comprovado em sua 

pesquisa quando o autor afirma que, com o nascimento da Televisión Satelital Codificada 

(TSC), o sistema pay-per-view se estabeleceu na Argentina. A sociedade criada pela TyC 

e o Canal 13 configurou o monopólio das transmissões esportivas do futebol no país. 

Assim, as partidas começaram a ser transmitidas em um sistema de televisão 

                                                      
200 Cf. LÓPEZ, A. Alguna otra pregunta? La entrevista como fuente de información. La Plata: GITEPP, 

2000. 
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fechado/cabo. 

 

 

3.6.3 GOVERNO E MÍDIA: CENÁRIO DA CRIAÇÃO DA LEY DE MEDIOS 

 

 

O monopólio ao qual nos referimos anteriormente é orquestrado pelo Grupo 

Clarín S.A., fundado 1945 pelo então advogado Roberto Noble – ao iniciar a impressão 

em formato de tabloide do primeiro jornal diário argentino. A história de consolidação do 

Clarín enquanto maior conglomerado de mídia da Argentina passa por períodos de apoio 

dos governos peronistas e militar. Esse apoio militar foi intensificado após a morte de 

Noble, em 1969, quando a viúva Ernestina Herrera assumiu o controle e as ações do 

grupo. 

No governo do general Videla, em 1976, mesmo diante de sua postura repressora 

para com os meios de comunicação do país, o Clarín teve o seu auge de crescimento e 

acumulou inúmeros veículos de comunicação. Somado a isso, as medidas neoliberais 

durante o governo de Carlos Menem foram essenciais para que o grupo Clarín comprasse 

a rádio Mitre e vencesse o concurso de licitação pelos direitos do Canal 13 de televisão. 

Tais fatos são fundamentais para compreender o processo de disputa que resultou na 

importante Lei de Meios Audiovisuais da República Argentina (Ley de Medios 

26.522/2009)201. 

Outro fator importante para nossa investigação é o período de gestão de Néstor 

e Cristina Kirchner, que retomaram as discussões com relação ao marco regulatório da 

radiodifusão na Argentina. No primeiro governo kirchnerismo, havia total apoio 

midiático – principalmente do Grupo Clarín. No entendimento dos mandatários, uma boa 

relação com o campo midiático era fundamental para consolidação no poder (DIAS, 

2012). Por isso, logo após as eleições, o Ministro do Comércio do governo de Cristina 

assinou um acordo de fusão entre as operadoras de TV a cabo Cablevisión e Multicanal 

(propriedades do Grupo Clarín), que juntas representariam 47% do mercado nacional. 

                                                      
201 A legislação argentina é a primeira nos países latino-americanos que protege e valoriza a diversidade 

informativa e cultural, com marcos legais democraticamente discutidos, instituídos e regulamentados pelo 

Estado. Cf. MORAES, Dênis. Por que a Ley de Medios da argentina é referência fundamental para a américa 

latina. INTERVOZES, São Paulo, 28/02/2013. Disponível em: 

<www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=27384 – 2013>. Acesso em: 04/04/2019. 
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Antes disso, o governo Kirchner, em 2005, aprovou o Decreto nº 527/2005202, 

prorrogando por 10 anos as licenças da rádio Mitre e do canal 13 de televisão – ambos de 

propriedade do grupo Clarín. O fim da boa relação entre o Grupo Clarín e os presidentes 

do país teve como estopim o dia 12 de março de 2008, quando Cristina Kirchner anunciou 

um novo pacote de impostos para exportações de grãos (trigo, milho, soja e girassol), a 

Resolução 125/2008203. Como ação de reprovação à resolução de Cristina, a Federación 

Agraria Argentina – FFA mandou suspender por 48 horas a comercialização de carnes e 

grãos em todo país. E, por mais que o governo tentasse negociar, o patronato do 

agronegócio mantinha sua postura intransigente por meio da imagem de Alfredo de 

Ángeli, dirigente da FFA, que cada dia ganhava mais apoio dos meios de comunicação, 

especialmente os veículos do Grupo Clarín. Claramente o Grupo rompia sua aliança com 

o governo Kirchner. O conflito entre governo, FFA e Clarín preparou o cenário para o 

surgimento e a implementação da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

26.522/2009 (Ley de Medios). 

A relação do governo Kirchner com o Grupo Clarín não era favorável para os 

rumos políticos desejados, por isso, segundo o jornalista Luis Majul204, foi encomendado 

um dossiê que pudesse ajudar a encontrar formas de enfraquecer o poder do Clarín. O 

documento entregue a Néstor Kirchner deixava claras duas medidas:  a elaboração de uma 

nova regulamentação dos meios de comunicação e a estatização das transmissões 

esportivas – uma propriedade exclusiva do Grupo Clarín durante anos de futebol na 

Argentina. 

Nesse campo surge o papel de Julio Humberto Grondona, na época presidente 

da AFA. O mais influente dos cartolas locais foi decisivo para as mudanças que seriam 

propostas pelo governo Kirchner. Ao saber das intenções do governo federal, ele sugeriu 

aos dirigentes do sindicato dos Futbolistas Argentinos Agremiados - FAA que houvesse 

uma pressão em torno dos pagamentos feitos pela TYC (Torneos y Competencias) e TSC 

(Televisón Satelital Codificada), parceiras e principais financiadoras do futebol no país, 

ao adquirirem os direitos de transmissão esportiva. 

Naquele momento, os clubes estavam em crise financeira e os salários dos atletas 

viviam atrasados.  Então, a FAA ameaçou fazer greve e atrasou o início do torneio naquele 

                                                      
202 Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-

109999/106470/norma.htm>. Acesso em: 08/04/2018. 
203 Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-

139999/138567/norma.htm>. Acesso em: 08/04/2018. 
204 Cf. MAJUL, Luis. El Dueño. Buenos Aires, Editora Planeta, 2010. 
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ano. Ao mesmo tempo, Grondona aumentou o valor do sistema pay-per-view em uma 

medida para atingir diretamente a TYC e TSC.  As empresas ainda tentaram resolver a 

situação oferecendo quarenta milhões de pesos pelos direitos de transmissão do 

campeonato naquele ano, porém Grondona recebeu a proposta de seiscentos milhões de 

pesos anuais durante uma reunião com Néstor Kirchner, que buscava comprar os direitos 

de transmissão do campeonato argentino e tinha isso como trunfo para enfraquecer o 

poder do Grupo Clarín. 

Assim, em agosto de 2009, Ernesto Bialo – diretor de comunicação da AFA – 

anunciou a ruptura do contrato que permitia a Torneos y Competencias transmitir o 

campeonato nacional de futebol. O fato levou à estatização das transmissões do futebol 

no país e a edição do campeonato argentino naquele ano começou oferecendo 

transmissões gratuitas pela televisão aberta, por meio do Canal 7 de propriedade estatal. 

Porém, o governo ainda autorizou os canais 9 e América o direito de transmitir os jogos, 

desde que áudio e vídeo originais fossem mantidos. A estatização notoriamente ampliou 

o acesso dos argentinos ao futebol midiatizado, que antes não passava na televisão de 

forma gratuita, e após a Ley de Medios possibilitou assistir às transmissões em canais da 

televisão local, como também via internet na plataforma do Futbol Para Todos, conectada 

no site YouTube. 

Outro duro golpe para os principais conglomerados argentinos de comunicação 

foi a aprovação no Congresso Nacional da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

26.522/2009, sancionada em outubro. A Ley de Medios tocava diretamente na estrutura 

da radiodifusão argentina, especialmente nos grandes grupos de comunicação do país, em 

especial o Grupo Clarín. Esse contexto nos leva a analisar a Ley de Medios como uma 

proposta que, em um primeiro momento, foi construída como uma estratégia de governo 

para enfrentar seu adversário (Grupo Clarín), mas que também pode ser observada como 

uma ação que legitima o futebol e os eventos esportivos enquanto uma “propriedade 

nacional”, algo tangente à cultura e importante à população argentina. Além de ser uma 

proposta inovadora nas relações de democracia dos meios de comunicação na América 

Latina, tendo em vista seu caráter histórico de influências de governos militares e 

neoliberais, como bem argumentado por Murilo Ramos (2010, p. 21): 

De uma perspectiva latino-americana, o modelo institucional adotado na 

maioria dos países do subcontinente para as instituições de comunicação 

buscou raízes na experiência estado-unidense, com forte ênfase no 

financiamento privado, via publicidade comercial. Mas, qualquer análise atual 

que se tente sobre a relação entre mídia e democracia na América Latina 

precisa levar em conta variáveis históricas fundamentais, como a natureza do 
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liberalismo político que aqui se desenvolveu, entrecortado sistematicamente 

por regimes ditatoriais; e como as grandes desigualdades sociais decorrentes 

de um desenvolvimento econômico distorcido em favor dos mais ricos. 

 

 

 

3.6.4 LEY DE MEDIOS: UMA ESTRATÉGIA SOCIOPOLÍTICA E CULTURAL 

 

 

A Ley de Medios na Argentina demonstra um panorama diferente do cenário 

ditatorial e liberal. Não podemos negar o avanço que a legislação proporcionou para 

modificar o cenário de atraso na regulamentação da radiodifusão nos países da América 

Latina e que também colaborou para a quebra de monopólios e oligopólios midiáticos, 

como apontado por Ramos (2010, p. 27): 

O controle de monopólios e oligopólios sempre foi uma bandeira importante 

dos movimentos latino-americanos pela democratização da comunicação na 

América Latina, e está inclusive inscrito na Constituição brasileira. Mas, 

exceto pela novidade da lei argentina, mecanismos de defesa da concorrência 

nunca foram uma constante na América Latina. 

 

Pesquisadores do campo da comunicação pública (BIANCO e ESCH e 

MOREIRA 2014; MALERBA, 2012; MORAES, 2013; RAMOS, 2010; VALENTE, 

2009) analisam como favorável a implementação da Ley de Medios e países como 

Bolívia, Equador, Venezuela e Uruguai já modificaram suas legislações com inspirações 

na legislação argentina – que utilizou o Relatório MacBride205 aprovado pela UNESCO 

em 1980 como um dos documentos base para sua formulação. 

Em 2004, inúmeros atores sociais formaram uma Coalición por una 

Radiodifusión Democrática constituída por uma ampla aliança entre sindicatos, 

universidades, movimentos sociais, rádios comunitárias e órgãos de direitos humanos que 

juntos foram responsáveis pela formulação de um documento que ficou conhecido como 

21 “PUNTOS BÁSICOS POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN”206. O documento 

seria norteador para a regulamentação da Ley de Medios. 

                                                      
205 O Relatório MacBride, também conhecido como "Um Mundo e Muitas Vozes", foi um documento da 

UNESCO publicado em 1980 e redigido por uma comissão presidida pelo irlandês Seán MacBride, 

vencedor do prêmio Nobel da Paz. Seu objetivo era analisar problemas da comunicação no mundo em 

sociedades modernas, particularmente em relação à comunicação de massa e à imprensa internacional, e 

então sugerir uma nova ordem comunicacional para resolver estes problemas e promover a paz e o 

desenvolvimento humano. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_MacBride>. 

Acessado em: 01/06/2019.  
206 "Hacia una nueva Ley de Radiodifusión". Disponível em: 

<http://www.telam.com.ar/advf/imagenes/especiales/documentos/2012/11/509435587ec92.pdf>. Acesso 

em: 01/06/2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Relat%C3%B3rio_MacBride


157  

Uma das principais mudanças que notamos entre os marcos regulatórios da 

Argentina (Lei Nº 22.285/1980 e Lei Nº 26.522/2009) é na abordagem do conceito do 

que é considerado serviço de comunicação e “interesse público”. O artigo 5 da Lei 

22.285/80 fala sobre a concepção dos serviços de comunicação e o que é considerado 

interesse público; já a Lei 26.522/2009 amplia o conceito, tornando-o mais democrático, 

com interesses enraizados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme artigo 3 da Ley de Medios que 

assegura: 

A promoção e garantia do livre exercício do direito de toda pessoa de 

investigar, buscar, receber e divulgar informações, opiniões e ideias, sem 

censura, no marco do respeito pelo Estado democrático de direito e pelos 

direitos humanos, em conformidade com as obrigações decorrentes da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos e outros tratados incorporados 

ou incorporados no futuro à Constituição Nacional. (ARGENTINA, 2009, 

tradução livre) 

 

Algo relevante, ainda no artigo terceiro, são os pontos escritos na legislação 

argentina que tocam a dimensão e defesa da cultura, tendo assim: 

 
f) A promoção da expressão da cultura popular e o desenvolvimento cultural, 

educacional e social da população; 

j) O fortalecimento de ações que contribuam para o desenvolvimento cultural, 

artístico e educacional das localidades onde estão inseridas e a produção de 

estratégias formais de educação de massa e à distância, esta última sob o 

controle das correspondentes jurisdições educacionais; 

k) O desenvolvimento equilibrado de uma indústria de conteúdo nacional que 

preserva e dissemina o patrimônio cultural e a diversidade de todas as regiões 

e culturas que compõem a Nação; 

n) A preservação e promoção da identidade e valores culturais dos Povos 

Originais. (ARGENTINA, 2009, tradução livre) 

 

Uma questão interessante na Ley de Medios é a inclusão de 37 notas explicativas 

sobre a origem de determinados artigos e conceitos, além de inúmeras notas de rodapé 

que indicam referências bibliográficas, universidades, pesquisadores, entidades e outros 

instrumentos multilaterais, fundamentais para a composição e elaboração da lei. Podemos 

analisar esse ponto como uma ação de transparência e democracia na formulação da 

legislação. Para exemplo disso, citamos novamente o artigo terceiro, que apresenta em 

seus incisos as seguintes informações: 

Os objetivos da lei estão alinhados com os textos internacionais de direitos 

humanos, particularmente aqueles que estão expostos à liberdade de expressão: 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 15.1 da ACHR) 

Convenção da UNESCO sobre Diversidade Cultural. Constituição nacional 

Artigo 14, 32, 75, cláusula 19 e 22. Princípios 12 e 13 da Declaração de 

Princípios de outubro de 2000 (CIDH). Artigo 13. 3, parágrafo 3, da CADH. 

Adicionado aspectos relacionados às expressões da Cúpula da Sociedade da 

Informação, a fim de eliminar a chamada divisão digital entre ricos e pobres. 

Na Declaração de Princípios, 12 de maio de 2004. (ARGENTINA, 2009, 

tradução livre) 
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A Ley de Medios também inova ao criar seis instituições: Autoridade Federal de 

Serviços de Comunicação (AFSCA), Conselho Federal de Comunicação, Conselho 

Assessor da Comunicação Audiovisual e da Infância, Comissão Bicameral de Promoção 

e Seguimento da Comunicação Audiovisual,  Defensoria  do  Público  de  Serviços  de 

Comunicação Audiovisual e Conselho Consultivo Honorário dos Meios Públicos; 

autarquias responsáveis por gerenciar, controlar e fiscalizar o sistema de comunicação 

audiovisual argentino. Além disso, em seu artigo 119, organiza o sistema de radiodifusão 

criando a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) “que é 

responsável pela administração, operação, desenvolvimento e operação dos serviços de 

radiodifusão sonora e televisiva do Estado nacional” (ARGENTINA, 2009, tradução 

livre). Para criar a RTA S.E., a legislação argentina usou como referência a estrutura de 

organização da Televisão Nacional do Chile, demonstrando o potencial de pluralidade no 

processo de elaboração da Ley de Medios: 

ARTIGO 119. - Criação. Acredito, sob a jurisdição do Poder Executivo 

Nacional, Rádio e Televisão Argentina Sociedade do Estado (RTA S.E.), que 

é responsável pela administração, operação, desenvolvimento e exploração dos 

serviços de radiodifusão e de som do Estado nacional.  

NOTA: artigos 119 e seguintes - Se segue as orientações da estrutura 

organizacional da Televisão Nacional do Chile em conformação de sua 

autoridade para liderar a gestão das mídias do Estado. Nos estudos 

comparativos sobre mídia pública na América Latina, o exemplo coletado é 

elogiado em sua estrutura (ARGENTINA, 2009, tradução livre). 

 

A criação da empresa pública concedeu ao Estado o direito de proprietária das 

licenças de operação dos veículos de comunicação dirigidos pelo Estado Nacional, são 

eles: o Canal 7 de televisão, a LRA Radio Nacional e a RAE Radiodifusión Argentina al 

Exterior, que são dependentes do Poder Executivo Nacional. Os artigos 121 e 122 

explicam quais os objetivos e obrigações da Radio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado, entre eles destacamos os que reforçam as dimensões dos Direitos à Cultural e 

Comunicação: 

ARTIGO 121. - Objetivos. São objetivos da Radio e Televisión Argentina 

Sociedad del Estado: 

[...] 

b) respeitar e promover o pluralismo político, religioso, social, cultural, 

linguístico e étnico; 

c) garantir o direito à informação de todos os habitantes da nação argentina; 

[...] 

e) promover o desenvolvimento e a proteção da identidade nacional, no âmbito 

pluricultural de todas as regiões que compõem a República Argentina; 

[...] 

h) promover a educação cultural dos habitantes da República Argentina no 

marco da integração regional latino-americana. 

ARTIGO 122.º - Obrigações. Para a realização dos objetivos declarados Radio 

e Televisión Argentina Sociedad del Estado cumprirá as seguintes obrigações: 
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1) incluir em sua programação conteúdos educacionais, culturais e científicos 

que promovam e fortaleçam a formação e educação de todos os setores sociais. 

[...] 

4) garantir informação e comunicação com cobertura adequada de questões de 

interesse nacional, regional e internacional. 

5) divulgar e promover as produções artísticas, culturais e educacionais que 

são geradas nas regiões do país. 

[...] 

7) instalar repetidores em todo o território nacional e formar redes nacionais 

ou regionais. 

8) celebrar acordos de cooperação, intercâmbio e apoio recíproco com 

entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais, especialmente com 

os países membros do Mercosul. (ARGENTINA, 2009, tradução livre) 

 

As inovações que a legislação argentina abordou foram inúmeras, como por 

exemplo o tributo fiscal que deveria ser pago pelas empresas de comunicação em 

operação, sendo 20% do imposto criado destinado a financiar serviço de radiodifusão 

pública.  Além disso, a lei apresentou um entendimento e divisão do espectro da 

radiodifusão, tornando-o mais plural, inclusivo e democrático. A Ley de Medios 

identificou três setores com igualdade de concessões: estatal, comercial com fins 

lucrativos e comercial sem fins de lucro, abrindo espaço para sindicatos, movimentos 

sociais e ONG´s participarem da radiodifusão. 

Os avanços e disputas que cercaram o contexto da implementação da legislação 

argentina são diversificados e totalmente polarizados, dependendo do ponto de vista ou 

favorecimento que a legislação ofereceu aos governos e empresas de comunicação. Mas, 

talvez, um dos pontos mais discutíveis e utilizados pelos grandes grupos midiáticos do 

país, na tentativa de não implementar a lei, é o artigo que menciona o acesso de direitos. 

O artigo 77 da Ley de Medios determina que “O direito ao acesso universal é garantido 

— através de serviços de comunicação audiovisual — a conteúdos noticiosos relevantes 

e eventos desportivos, jogos de futebol ou outros gêneros ou especialidades” 

(ARGENTINA, 2009, tradução livre). O artigo 80 menciona a concessão de direitos de 

transmissão dos eventos culturais e esportivos, como o futebol: 

ARTIGO 80. - Cessão de direitos. Exercício do direito de acesso. 

A transferência dos direitos de retransmissão ou transmissão, seja feita 

exclusivamente ou não, não pode limitar ou restringir o direito à informação 

[...] a retransmissão ou transmissão total ou parcial por emissoras de rádio de 

eventos esportivos não pode estar sujeita a direitos exclusivos. (ARGENTINA, 

2009, tradução livre) 

 

O procedimento de regulamentação das transmissões esportivas e culturais tocou 

o monopólio criado pela Torneos y Competencias – TyC – do Grupo Clárin, que era 

administrador das licenças de transmissão para esse tipo de evento. A Tyc Sports era 

responsável e “dona” dos direitos de transmissão das partidas de futebol do campeonato 
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nacional e da Seleção Argentina. Era, antes da aplicação da Ley de Medios e da 

implementação do programa “Fútbol para Todos”, de responsabilidade do Estado que 

estatizou as transmissões de todas as partidas de futebol dos campeonatos nacionais e da 

Seleção Argentina. As partidas ao vivo passaram a ser transmitidas pela TV aberta no 

Canal 7, a TV Pública; esta autorizava a reprodução de imagens e áudio original por 

outros canais e via internet. 

A ação de estatização desse tipo de transmissão é uma das inspirações que a 

legislação argentina provocou em outros países, como analisado por BIANCO, ESCH E 

MOREIRA (2012, p. 107-114-116) em artigo que compara as novas leis de 

regulamentação dos meios de comunicação aprovadas no Equador e no Uruguai, tendo a 

Ley de Medios da Argentina como base para regulação:  

O processo de reordenamento legal abre caminho para que, na prática, ainda 

que vagarosamente, as novas ideias e princípios que definem o funcionamento 

das emissoras de rádio e TV públicas sejam implementados em cada país [...] 

Embora a gestão do sistema público de radiodifusão dos países analisados 

ainda tenha forte presença estatal na administração, não se pode desconsiderar 

que os novos marcos legais abrem oportunidades de participação social com a 

criação de conselhos consultivos dos entes públicos de radiodifusão [...] A 

participação da mídia pública na transmissão esportiva de jogos de futebol fez 

aumentar a audiência e a possibilidade de faturamento com publicidade. 

Dispositivo semelhante ao da Lei argentina está presente na legislação 

uruguaia: de acordo com o Artigo 38 caberá ao Sistema Nacional de Radio y 

Televisión Público de Uruguay retransmitir o evento esportivo que venha a ter 

direitos exclusivos. 

 

O processo de estatização das transmissões esportivas e o programa Fútbol para 

Todos são inspirações que surgiram em um cenário de disputa entre o governo e os grupos 

controladores da mídia. Esse processo, mesmo que não esteja efetivo na atualidade, serve 

como parâmetro para novas discussões no campo do Direito à Comunicação e Cultura. 

Argentina e Brasil carregam o futebol como fenômeno sociocultural na formação da sua 

“identidade nacional” enquanto Estado-Nação. Possibilitar acesso ampliado das 

transmissões esportivas para além de um caráter comercial, ou de plataformas 

tecnológicas, pode configurar novas concepções de democracia. Nos dois países, o 

futebol foi utilizado enquanto programa de governo, assim como o sistema de 

comunicação foi uma ferramenta de integração. 

Em uma perspectiva da economia capitalista global, as forças e correlações 

influenciadas pela Indústria Cultural tendem a substituir os bens culturais por bens de 

consumo e o futebol, como apresentamos ao longo dessa investigação, também teve sua 

reconfiguração moldada para o formato de espetáculo esportivo – ampliou e moldou 

novos produtos para um mercado globalizado de commodities. Por isso, avaliamos que 
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estratégias que possibilitem manter o futebol como um “produto” acessível para maior 

número de pessoas, e que mantenha uma finalidade cultural que supere as relações 

mercadológicas, podem (e devem) ser tidas como inspirações para legislações de países, 

como no caso da Ley de Medios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hoje o futebol é transmitido por inúmeras plataformas, desde o rádio até o 

sistema de streaming; entretanto, o que deveria funcionar como ampliação das 

transmissões dos jogos ao vivo acaba resultando em um processo de exclusão. No Brasil, 

em especial, identificamos um hiato nas transmissões dos jogos do Campeonato 

Brasileiro de 2019. Como argumentado ao logo da dissertação, o casamento entre futebol 

e política desenvolveu-se no contexto de um processo cultural que no Brasil remonta pelo 

menos à década de 1930. Atualmente, todavia, essa relação é explícita considerando a 

abundância de plataformas midiáticas que poderiam transformar o futebol em um 

espetáculo onipresente. A exclusão apontada neste trabalho leva a questionar o cenário 

contemporâneo das transmissões esportivas no Brasil: o futebol (não) será televisionado? 

Por isso, analisamos o hiato gerado pela mercantilização do futebol midiatização 

enquanto um programa lucrativo na esfera da “complexa teia” de relações dos atores do 

campo esportivo, político e os mass medias (GASTALDO; 2011). O espetáculo 

comercializado gerado por meio do programa esportivo é responsável por fomentar um 

mercado financeiro e uma disputa de poder por parte dos grupos e empresas do setor de 

comunicação. Em um cenário nacional, o Grupo Globo consolidou ao longo dos últimos 

30 anos um oligopólio nas transmissões dos eventos esportivos, em especial o futebol no 

Brasil. Suas emissoras e empresas se especializaram nas transmissões e na geração de 

produtos comerciais relacionados ao futebol, com isso a empresa se mantém desde então 

como líder do mercado brasileiro de televisão. Os principais eventos e competições são 

estratégias de um projeto de consolidação de audiência, fator fundamental para 

negociações políticas e financeiras em outras esferas. 

A TV Globo começou a ser detentora dos direitos de transmissão do Campeonato 

Brasileiro desde 1987, e hoje, também domina os mercados de TV fechado/cabo e pay-

per-view. A cobertura das principais competições nacionais e internacionais (Brasileirão, 

Copa do Brasil, Estaduais, Libertadores da América, entre outros torneios) gera para o 

Grupo Globo um capital lucrativo que supera os R$ 2 bilhões de reais anuais. 

A empresa divulgou seu plano comercial para a TV Globo207 que contém seis 

cotas de patrocínio, cada uma no valor de R$ 310 milhões de reais para as transmissões 

                                                      
207 "Cotas de patrocínio do Futebol 2019 da Globo somam R$ 1,8 bi". Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2018/09/03/cotas-de-patrocinio-do-futebol-2019-da-

globo-somam-r-18-bi.html>. Acessado em: 01/06/2019. 
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esportivas do Futebol em 2019. A proposta contempla a transmissão de 95 partidas dos 

campeonatos estaduais, nacionais, continentais, amistosos da Seleção Brasileira, 

eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022 e Copa América 2019 (realizada no Brasil); 

além das propagandas vinculadas nas coberturas do jornalismo esportivo da emissora. O 

valor de quase R$ 1,9 bilhões foi acertado com os seguintes patrocinadores: Ambev 

(Brahma), Casas Bahia, General Motors (Chevrolet), Hypera Pharma, Itaú e Vivo, que 

têm exclusividade no sistema aberto de transmissão da TV Globo. 

Além desses patrocinadores, a Globosat208 também negociou as cotas de 

patrocínios para as transmissões esportivas do Futebol 2019 no sistema de transmissão 

fechado/cabo e no pay-per-view por meio dos canais SporTV e Premiere. As empresas 

Ambev, Bradesco, Fiat, Ipiranga, Sportingbet e Vivo têm suas publicidades vinculadas 

em todas as plataformas dos canais durante a cobertura de torneios como Brasileirão Série 

A e Série B, Campeonato Estaduais, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Copa 

São Paulo de Futebol Jr., Copa do Brasil de Futebol Sub-17 e Sub-20 entre outros 

amistosos e torneios de pré-temporada. Somando as cotas de patrocínio das transmissões 

na televisão aberta e no sistema fechado/cabo, em comparação com a receita líquida de 

quase R$ 15 bilhões em 2018209 - ao considerar todos os veículos do grupo (canais, 

jornais, revistas e sites) -, podemos deduzir que o programa futebol é responsável por 

aproximadamente 15% a 20% de faturamento total do Grupo Globo. 

A complexa teia de relações entre as emissoras na busca pela exclusividade na 

transmissão dos campeonatos está gerando um processo de multiplicação das plataformas 

de transmissão que ocasiona, em determinado momento, a exclusão de parte da população 

ao acesso gratuito dos jogos ao vivo. O futebol ao vivo está cada vez mais presente na 

internet e sendo fragmentado na televisão aberta e fechada. A participação de novas 

emissoras e grupos transnacionais de comunicação tendem a modificar ainda mais o 

cenário das transmissões ao vivo. 

Na atualidade, o que notamos é uma pulverização de empresas privadas 

oferecendo inúmeras competições por meio do pagamento de alguma taxa ou 

mensalidade, seja para acompanhar os jogos via TV fechada/cabo ou plataformas na 

                                                      
208 "Globosat divulga patrocinadores do futebol 2019". Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2018/11/12/globosat-divulga-patrocinadores-do-

futebol-2019.html>. Acessado em: 01/06/2019.  
209 "Poderoso Grupo Globo registra queda no lucro em 2018". Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/diversao/tv/blog-sala-de-tv/poderoso-grupo-globo-registra-queda-no-lucro-

em-2018,1fad0ce6c014108f80319fec46028d6ai6y7ybdz.html>. Acessado em: 01/06/2019. 
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internet. O “império” imposto pelo Grupo Globo ao longo dos anos começa a sofrer 

rachaduras com a chegada de empresas como Fox Networks Group e Turner 

Broadcasting System que operam no sistema de televisão, além de suas participações no 

sistema de streaming. No tocante às plataformas audiovisuais na internet, em 2019 o 

Brasil contou com a entrada DAZN (uma das maiores operados mundiais nessa 

modalidade) e o Facebook210 que está inovando sua plataforma para transmissões 

esportivas. A multiplicação dessas empresas e dos números de campeonatos exibidos em 

várias plataformas audiovisuais não necessariamente resultará em uma maior ampliação 

do acesso para o indivíduo que deseja acompanhar as competições. 

O que está resultando, em um primeiro momento, são os hiatos das transmissões 

de jogos ao vivo (ex. Brasileirão 2019), como a diminuição das partidas por meio do 

sistema aberto de televisão, o que aumenta os custos financeiros para o “torcedor-

audiência”. O quadro abaixo mostra as principais competições que serão transmitidas no 

país em 2019, assim como a empresa que detém o direito de transmissão e sua plataforma 

de referência: 

 

2019 TV ABERTA TV FECHADA PAY-PER-VIEW STREAMING 

BRASILEIRÃO TV Globo Sportv 

Turner 

Premiere Premiere Play 

EI Plus 

LIBERTADORES 

DA AMÉRICA 

TV Globo SporTV 

Fox Sports 

 Facebook 

SUL-

AMERICANA 

RedeTV! (DAZN)   DAZN 

COPA DO 

BRASIL 

TV Globo SporTV 

Fox Sports 

Premiere Premiere Play 

LIGA DOS 

CAMPEÕES 

 Turner  EI Plus 

Facebook 

COPA AMÉRICA TV Globo SporTV   

COPA DO 

MUNDO 

FEMININA 

TV Globo 

TV Band 

SporTV 

BandSports 

  

TABELA 01: Campeonatos transmitidos pelas emissoras em 2019. Tabela elaborada pelo autor. 

 

Observamos, neste quadro, que das sete principais competições transmitidas no 

Brasil em 2019, somente três emissoras podem exibir o sinal do jogo ao vivo por meio do 

sistema aberto de televisão (e no caso da RedeTV! ela é somente incubadora da empresa 

DAZN, que usa a emissora como estratégia de entrada no mercado brasileiro). Já a 

disponibilidade das competições por meio de plataformas pagas, como o sistema de TV 

                                                      
210 "Como Globo e Facebook têm estratégias opostas para direitos de TV". Disponível em: 

<https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2019/04/24/como-globo-e-facebook-tem-estrategias-

opostas-para-direitos-de-tv>. Acesso em: 01/06/2019 



165  

fechado/cabo é quase completo, e tem o serviço fornecido por inúmeras empresas. Porém, 

o número reduzido de empresas do setor de comunicação que oferecem o serviço faz com 

que tenhamos uma maior fragmentação da grade que será televisionada. Além disso, 

competições que antes não eram tão “atrativas” financeiramente para as empresas 

começam a preencher algumas lacunas das transmissões; isso reflete diretamente na 

objetificação de novos programas de futebol a serem mercantilizados. Um caso que 

podemos citar relaciona-se às transmissões das competições que envolvem o futebol 

feminino. 

A edição da Copa do Mundo FIFA na França211 em 2019 recebeu o suporte de 

transmissão da TV Globo e da TV Band no sistema aberto de televisão. Na busca de 

novos ativos comerciais, tanto as emissoras de televisão quanto as entidades paraestatais 

estão investindo cada vez mais na produção de novos produtos para o programa futebol 

midiatizado. O futebol feminino no Brasil alguns anos atrás não tinha nenhuma 

competição nacional organizada, refletindo a invisibilidade que existia e a falta de 

interesse em sua mercantilização. Hoje a modalidade passa a configurar como um “novo 

produto” comercial212. 

Diante dessa busca por novos programas de futebol midiatizados que possam 

configurar uma grade televisiva que gere lucro para as emissoras, também notamos a 

lucratividade obtida pelas entidades paraestatais213 que são representantes e organizadoras 

do campo esportivo. As entidades estão organizando os eventos esportivos e 

comercializando os direitos de transmissão, com isso estão obtendo resultados financeiros 

expressivos. 

Os dados analisados apresentaram que a CBF faturou em 2018 quase R$ 670 

milhões e teve um lucro de R$ 52 milhões. A Conmebol por exemplo teve um faturamento 

histórico de R$ 874 milhões; assim como a FIFA, que lucrou R$ 13,6 bilhões somente 

com a Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia, uma superioridade de 3,6 bilhões se 

                                                      
211 Nome oficial do torneio: FIFA Women's World Cup France 2019™. Disponível em: 

<https://www.fifa.com/womensworldcup>. Acesso em: 01/06/2019. 
212 Entretanto, diferentemente da campanha publicitária exercida pela TV Globo ao realizar a cobertura 

desta Copa do Mundo Feminina na França 2019 e anunciar que sua transmissão é uma novidade para o 

país, apontamos que a TV Brasil (emissora público-estatal) já havia feito a cobertura do evento na edição 

anterior realizada em 2015 no Canadá. Cf. TV Brasil transmite Copa do Mundo de Futebol Feminino. 

AGÊNCIA BRASIL - EBC, Brasília, 27/06/2015. Disponível em: 

<http://www.ebc.com.br/esportes/2015/06/tv-brasil-transmite-copa-do-mundo-de-futebol-feminino>. 

Acesso em: 01/06/2019. 
213 "Conmebol teve faturamento recorde em 2018: R$ 874 milhões". Disponível em: 

<https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/conmebol-teve-faturamento-

recorde-em-2018-r-874-milhoes.ghtml>. Acessado em: 01/06/2019. 

https://www.fifa.com/womensworldcup
http://www.ebc.com.br/esportes/2015/06/tv-brasil-transmite-copa-do-mundo-de-futebol-feminino
https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/conmebol-teve-faturamento-recorde-em-2018-r-874-milhoes.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/conmebol-teve-faturamento-recorde-em-2018-r-874-milhoes.ghtml
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comparada com a Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil214. Essa obtenção do lucro passa 

por inúmeras ações estabelecidas na complexa teia de relações dos agentes políticos e 

esportivos. 

Além das transmissões esportivas existe a venda de novos produtos e espaços 

para publicidades ligados as competições, que também recebem os mais diversos 

patrocínios. Um exemplo disso é o campeonato nacional de futebol no Brasil, que já foi 

chamado de Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, Taça de Prata, 

Copa Brasil, Taça de Ouro, Copa União, Campeonato Brasileiro, Copa João Havelange; 

essa mudança no nome do principal torneio nacional do país foi algo constante ao longo 

da consolidação da competição215. Porém, o que vemos na atualidade é a mudança 

estratégica do nome da competição por meio do patrocínio máster recebido. Hoje as 

edições do Brasileirão recebem no seu título oficial um acréscimo: o nome da empresa 

que injetar mais dinheiro na conta da CBF. Por exemplo, em 2018 e 2019 a entidade 

recebeu o patrocínio da rede atacadista Assaí, que pertence ao Grupo Pão de Açúcar e 

que comprou o title sponsor (naming right) da competição, que passou a se chamar 

"Brasileirão Assaí"216. Antes disso, o nome do torneio já havia recebido patrocínio da 

Chevrolet assim como da estatal Petrobras217 - que também já patrocinou clubes como o 

Flamengo durante 25 anos. 

Esse ponto de participação estatal no patrocínio do futebol é uma variante 

importante em nossa investigação, já que notamos atuação de inúmeras empresas 

públicas-estatais no patrocínio de competições, federações e clubes esportivos. Na 

atualidade a maior patrocinadora do futebol brasileiro é o banco estatal Caixa Econômica 

Federal, que chegou a investir entre 2012 a 2018 o montante de R$ 723,9 milhões para 

expor a sua marca nos uniformes218 dos clubes brasileiros. Além dos investimentos no 

                                                      
214 "Fifa lucrou R$ 3,6 bi extras na Rússia-2018 em relação ao Brasil-2014". Disponível em: 

<https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2019/03/26/fifa-lucrou-r-36-bi-extras-na-russia-em-relacao-

ao-brasil>. Acessado em: 01/06/2019. 
215 "Campeonato Brasileiro: história conturbada, disputas por dinheiro e paixão nacional". Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/explicado/2017/05/14/Campeonato-Brasileiro-hist%C3%B3ria-

conturbada-disputas-por-dinheiro-e-paix%C3%A3o-nacional>. Acesso em: 01/06/2019. 
216 "Brasileirão tem novo title sponsor: Assaí Atacadista". Disponível em: 

<https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/noticias/campeonato-brasileiro-serie-a/brasileirao-tem-novo-

title-sponsor-assai-atacadista>. Acesso em: 01/06/2019. 
217 "Petrobras fecha patrocínio ao Brasileirão". Disponível em: 

<https://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/petrobras-fecha-patrocinio-ao-brasileirao_9454.html>. 

Acesso em: 01/06/2019. 
218 "O ranking de patrocínio da Caixa Econômica em 7 anos. A lista final?". Disponível em: 

<http://cassiozirpoli.com.br/o-ranking-de-patrocinio-da-caixa-economica-em-7-anos-a-lista-final>. 

Acesso em: 01/06/2019. 
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naming right de competições como o Brasileirão Feminino de 2013 a 2017 que recebeu 

apoio financeiro de R$ 10 milhões de reais anuais219; recentemente a Caixa também 

bancou os torneios estaduais de 2018: o Paraibano e o Piauiense receberam R$ 500 mil 

cada, e o Sul-mato-grossense R$ 400 mil220. 

Esse suporte financeiro estimulado pelo Estado é identificado ao longo da 

dissertação, e notamos que a estruturação do futebol no país, desde o início do 

profissionalismo esteve imersa no bojo do financiamento público. Afirmamos isso 

quando encontramos os laços das relações entre a propaganda estimulada durante 

inúmeros governos bem como o financiamento e aporte aos mass medias no início das 

transmissões esportivas no país. Este gancho sobre as transmissões esportivas estatais nos 

leva a refletir sobre a participação das emissoras do campo público221 na transmissão 

esportiva. No início, essas emissoras participavam mais ativamente do sublicenciamento 

dos direitos de transmissão que foram cedidos pelas empresas privadas até a década de 

1970. 

Em um cenário mais recente, observamos a participação da emissora TV Brasil 

vinculada à Empresa Brasil de Comunicação - EBC e à participação da Rede Pública de 

Televisão na transmissão de eventos esportivos, em especial outras divisões do 

campeonato nacional de futebol. Em 2010 a TV Brasil começou seus trabalhos esportivos 

ao transmitir a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol222; ao longo dos anos isso se 

ampliou para cobertura das Séries B e D, equivalentes a segunda e quarta divisões do 

futebol brasileiro, além das transmissões do Campeonato Feminino 2013, 2014 e 2015, e 

a Copa do Mundo 2015 já mencionada. 

A participação das emissoras do campo público também pode ser percebida na 

transmissão dos campeonatos regionais que não sejam “interessantes” na grade das 

                                                      
219 "Brasileirão Feminino perde único patrocinador e não terá transmissão na TV". Disponível em: 

<https://olharolimpico.blogosfera.uol.com.br/2018/05/03/brasileirao-feminino-perde-unico-patrocinador-

e-nao-tera-transmissao-na-tv>. Acesso em: 01/06/2019. 
220 "Estaduais recebem dinheiro estatal e viram barganha em eleição da CBF". Disponível em: 

<https://marcelrizzo.blogosfera.uol.com.br/2018/04/03/estaduais-recebem-dinheiro-estatal-e-viram-

barganha-em-eleicao-da-cbf>. Acesso em: 01/06/2019. 
221 Um estudo mais detalhado sobre a definição do "Campo Público" das emissoras brasileiras pode ser 

observado no artigo: BARBOSA, Caio. Uma televisão (não) pública na história do Brasil: perfil das 

emissoras do “campo público”. In: II Congresso TeleVisões. Anais. Niterói (RJ): UFF, 2019. Disponível 

em: <https://drive.google.com/file/d/1OEntt7cP-d5Szq3WWndmcYIw34SJLMyy/view>. Acesso em: 

01/06/2019. 
222 Um estudo mais detalhado sobre a cobertura esportiva da TV Brasil pode ser observado no artigo: 

CESTARI, Priscila; ROCCO JÚNIOR, Ary. Esporte e TV pública no Brasil: a TV Brasil, a audiência e as 

transmissões do campeonato brasileiro de futebol da série C. Motrivivência, Florianópolis, v. 29, p. 57-76, 

dez. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/2175-

8042.2017v29nespp57>. Acesso em: 01/06/2019. 
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emissoras vinculadas ao Grupo Globo. Um caso notório é a transmissão do Campeonato 

Paraense, que recebe suporte da TV Cultura, emissora da Cultura Rede de Comunicação, 

empresa estatal ligada ao Governo do Estado223. A falta de interesse na transmissão de 

algumas competições e jogos espalhados pelo Brasil por parte do Grupo Globo ou de 

outras emissoras privadas reforça o caráter excludente do acesso as transmissões 

esportivas na televisão, já que o controle e a seleção dos jogos que serão transmitidos fica 

dependente da regra estabelecida pelas emissoras que fazem parte do Grupo Globo. As 

consequências dessa exclusão podem refletir na invisibilidade de alguns campeonatos ou 

jogos de clubes (Palmeiras) no caso mais recente do Brasileirão Assaí 2019. 

As afirmações ao longo do terceiro capítulo, no qual apresentamos dados 

informando que o futebol sumiu da televisão, podem demonstrar alguns fatores 

importantes para entender por que o futebol está sumindo da televisão. Podemos apontar 

o caráter arcaico da regulamentação da comunicação no país e o entendimento singular 

do futebol enquanto somente mais um produto de consumo, disputado pela “complexa 

teia” de relações e disputas pelo poder entre: os agentes do campo esportivo e os mass 

medias na indústria cultural fomentada por um sistema de economia capitalista e 

globalizada. 

Por isso, a investigação foi proposta em um marco teórico-metodológico que 

possibilite estudar o tripé: mídia – futebol – sociedade e que tivesse uma abordagem 

crítica à economia global diante dos fenômenos socioculturais moldados na indústria 

cultural. Trata-se de uma tentativa de compreensão do processo de mercantilização que 

reconfigura o sentindo dos bens simbólicos vistos como mercadorias globalizadas – 

commodity. Para isso, utilizamos como ferramenta analítica as entradas da Economia 

Política da Comunicação no futebol e as referências teóricas de outros campos das 

Ciências Sociais e Humanas. Notamos que o processo de estruturação, espacialização e 

mercantilização (SANTOS, 2014) atingiu uma configuração excludente do acesso 

gratuito às transmissões mediante as relações sociais de disputa pelo poder de 

exclusividade na transmissão do futebol nacional e mundial. 

No Brasil, a estruturação do futebol é estimulada pelas regras mundiais inseridas 

pelos “missionários da bola” (apresentado no primeiro capítulo da dissertação) e pelas 

relações de disputa entre o amadorismo e o profissionalismo do esporte e dos jogadores, 

que foram inseridos na legislação trabalhista em 1933. O momento de popularização do 

                                                      
223 "TV Cultura do Pará transmite Parazão em HD". Disponível em: 

<http://www.portalcultura.com.br/node/48281>. Acesso em: 01/06/2019. 
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futebol como prática “democrática”, no qual a inserção do “mulato” levantou o debate 

social sobre a miscigenação brasileira, tem um viés característico de espacialização que 

inseriu o debate em torno do futebol “mulato-arte” como elemento cultural de identidade 

nacional. Com isso, inicia-se o processo de mais-valia do fenômeno futebol em contato 

com as indústrias culturais que revestem o futebol “mulato-arte” enquanto um programa 

midiatizado, seja em um primeiro momento pelo rádio, depois pela televisão até chegar 

às plataformas digitais. 

Essa estruturação e espacialização do futebol em sinergia com os mass medias 

em muitos momentos foi sustentada e financiada pelo Estado (por intermédio de inúmeros 

presidentes que utilizavam o esporte como propaganda de seus governos) e pelos agentes 

do campo esportivo que mercantilizaram o fenômeno na obtenção do controle de um bem 

simbólico e cultural altamente lucrativo dentro de um cenário de globalização esportiva. 

O espetáculo midiatizado é possível por meio do processo de publicidade, propaganda e 

programa (BRITTOS, 2010), assim sua mercantilização é utilizada para obtenção de 

capital financeiro, como também de dominação no setor industrial. Compreendemos isso 

ao longo do segundo e terceiro capítulos, nos quais notamos a “complexa teia” de disputas 

entre clubes, entidades paraestatais e mass medias que desenhou o programa futebol como 

mais uma commodity a ser comercializada por empresas nacionais, transnacionais e as 

join ventures especializadas na produção de eventos e espetáculos esportivos (DAMO, 

2011). 

O futebol midiatizado no Brasil tem interferências diretas de todo esse processo 

apresentado dentro do marco teórico-metodológico. Nosso olhar diante desse panorama 

histórico buscou entender o fenômeno futebol como elemento crucial e ritualizado na 

sociedade, e sua contextualização sociológica enquanto elemento simbólico da cultura, 

que deveria ter seu acesso democratizado enquanto Direito Humano. Pois como afirmado 

por DaMatta (1982; p. 55) “quanto mais estudo o futebol praticado no Brasil, mais terei 

possibilidades de entender a sociedade brasileira”; diante disso, argumentamos que para 

consolidar o estudo de um fenômeno em sua totalidade, o seu acesso deve ter um caráter 

democratizado para que seja levado ao máximo de indivíduos. 

Esse papel de democratização pode ser inserido dentro do entendimento da 

comunicação, se olharmos ela também enquanto Direito Humano; à vista disso, buscamos 

estudar à comunicação e seus significados dentro de um projeto de inspirações freireanas, 

luz aos caminhos trilhado desde Marx e sua teoria, considerando sua principal 

contribuição, o método materialista histórico dialético, no qual se extrai as origens das 
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desigualdades reproduzidas socialmente e o paradoxo inerente ao sistema capitalista que 

impulsiona o aumento de produção e riqueza, como também os conflitos sociais de 

classes. Diante da atual conjuntura sociopolítica e cultural em que vivemos, resgatar as 

ideias e ensinamentos de Paulo Freire (1979; 1982; 2004) é fundamental para entender os 

fenômenos infocomunicacionais em um viés que ajude a superar as barreiras impostas 

por um sistema globalizado de informação que gera um cenário de miséria 

comunicacional (BRITTOS, 2010b). 

Podemos dialogar com isso ao pensar nos mass medias que criam limitações e 

impedem os indivíduos de terem acesso amplo, de decidir e produzir significados na 

relação simbólica de referências culturais e educacionais incorporadas pela indústria 

cultural. Isso se agrava em um cenário de globalização que cria “implicações na produção 

econômica e nas visões da história contemporânea, na cultura de massa e no mercado 

global”, contexto abordado por Milton Santos (2000, p.44) ao questionar as percepções 

fragmentadas e o discurso único do "mundo" ocasionado pela coisificação e generalização 

da ideologia. Nesse sentindo e harmonizado com as inspirações freireanas, comunicação, 

assim como educação, é comunhão, é a busca da potencialidade comunicacional enquanto 

ferramenta libertadora e emancipatória. 

Os mass medias, para além da transferência de conhecimentos e fatos noticiosos 

(como também o jornalismo esportivo e as transmissões de eventos esportivos), devem 

fornecer pensamentos e saberes que façam estímulo à criatividade, ao espírito de reflexão 

e à consciência crítica dos agentes envolvidos neste processo. Balizar a comunicação no 

horizonte da educação significa assegurar à coletividade, sem restrições econômicas, o 

amplo acesso às mais variadas informações sobre os diversos setores sociopolíticos e 

culturais; como isso, garantida a possibilidade do indivíduo de participar ativamente da 

esfera pública e política, incorporando conteúdos relacionados a toda temática social, 

mesmo que ainda suas posições contrariem os atores e grupos dominantes. Isto 

compreendido e confrontado com as leis que regem os fenômenos midiático 

contemporâneos, podem e devem possibilitar um olhar para novas estratégias que 

garantam os direitos à Comunicação e a Cultura. 

Com essa visão progressista e na busca de reflexões que ajudem a superar a 

limitação do acesso e o domínio exercido pelo maior conglomerado midiático do Brasil, 

encontramos inspirações mediante a observação do caso ocorrido na Argentina durante a 

vigência da Ley de Medios 2009, que possibilitou a estatização das transmissões 

esportivas. Vale destacar que diferentemente do cenário brasileiro – no qual existe ao 
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menos a transmissão de duas partidas ao longo da semana (quarta-feira ou finais de 

semana) gratuitamente via sistema aberta de televisão por parte do Grupo Globo – na 

Argentina, o campeonato nacional era exclusividade das emissoras privadas no sistema 

fechado/cabo de televisão224. A disputa política e financeira entre o Grupo Clarín e o 

Governo Kirchnerismo resultou na aprovação de uma nova regulamentação para o setor 

de comunicação social do país - independentemente das motivações “pessoais” que 

levaram a gerar esse processo - nosso olhar investigativo focou na percepção deste fato 

como uma estratégia para superar o monopólio imposto pelo Grupo Clarín e a Torneos y 

Competencias que limitava o acesso das transmissões do campeonato nacional argentino 

e criava um cenário de exclusão para parte da população. Além disso, o processo de 

configuração da nova legislação argentina teve amplo apoio e participação da sociedade 

civil, o que a tornou um marco histórico para as políticas públicas do setor em uma 

amplitude de América Latina225. 

Esse processo poderia servir de inspiração para uma atualização do quadro 

legislativo brasileiro no setor de comunicação, já que suas bases ainda são remotas ao 

período da ditadura militar. Durante a I Conferência Nacional de Comunicação, 

CONFECOM, em 2009 existiu um processo metodológico na realização de conferências 

municipais, estaduais e uma etapa nacional, que resultou em um caderno de resolução 

final com quase 700 propostas aprovadas (cerca de 600 delas por consenso ou com mais 

de 80% de votos favoráveis)226. Essa foi a única discussão ampla e democrática realizada 

no Brasil para discussão do setor de comunicação. 

Mesmo assim, não houve nenhuma proposta no tocante à regulamentação das 

transmissões esportivas no país e nenhuma das propostas saiu do papel. Entretanto, esse 

processo da I CONFECOM pode ser considerado similar ao ocorrido na Argentina para 

aprovação da Ley de Medios (2019) no qual houve a organização da Coalición por una 

Radiodifusión Democrática, e se tornou a entidade representante dos direitos da 

sociedade civil. Posto isso, e interligado ao já existente financiamento do Estado na 

                                                      
224 Um estudo mais detalhado sobre o processo de estatização das transmissões esportivas na Argentina e 

no Brasil pode ser observado no artigo: BARBOSA, Caio. O futebol (não) será televisionado: a estatização 

das transmissões de futebol no Brasil e na Argentina. In: XXXI Congreso Asociación Latinoamericana de 

Sociología. Montevideo, Uruguay: 2017. Disponível em: 

<http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/6901_caio_barbosa.pdf>. Acesso em: 01/06/2019. 
225 Cf. MORAES, Dênis. “Por qué la Ley de Medios de Argentina es referencia fundamental para América 

Latina". Disponível em: <https://www.alainet.org/es/active/61175>. Acesso em: 01/06/2019. 
226 "Caderno de propostas aprovadas durante a I CONFECOM 2019". Disponível em: 

<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/caderno-propostas-

1a-confecom>.  Acesso em: 01/06/2019. 
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promoção do futebol, podemos vislumbrar semelhanças possíveis entre Brasil e 

Argentina que sirvam para romper o atual cenário de hiato das transmissões ao vivo.  

Nesse sentido nossa pesquisa incorpora um caráter de ineditismo no seu método, 

ao confrontar um fenômeno científico e aferir uma análise prospectiva diante de um 

cenário aplicável, que apresenta possiblidades estratégicas para sua manutenção ou total 

modificação. Isso concede à conclusão um caráter de hibridez que permite inúmeras 

possibilidades de intendência e reflexões sobre o fenômeno sociocultural investigado. 

Diante disso, reafirmamos a intencionalidade de observar o panorama contemporâneo das 

relações de poder e mais-valia entre o futebol e os mass medias no Brasil conectado a 

possibilidades e estratégias aplicáveis que possam ampliar o acesso e a democratização 

das transmissões esportivas em um contexto de garantia de Direitos Humanos que supere 

as disputas políticas e econômica existentes em um mundo cada dia mais globalizado. 
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