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RESUMO 

 

O Inconfidência Esporte Clube (IEC) é um time de futebol amador que se encontra 

enraizado nas práticas sociais e cotidianas de um tradicional bairro da cidade, o Concórdia, 

localizado na região nordeste de Belo Horizonte. O clube é o periscópio utilizado para um 

estudo de caso que evidenciou, a partir da observação da sua temporada desportiva do ano 

2015/2016, como os mais diversos processos midiáticos se inscrevem nas tradicionais práticas 

sociais do circuito do futebol varzeano. 

 A pesquisa demonstrou que o futebol amador na cidade possui uma longa relação com 

o campo midiático. Organizações tradicionais ligadas ao campo dos media estão inseridas 

neste processo exercendo uma função tanto organizativa dos torneios, como jornalística. 

Somam-se a estas organizações os modos alternativos de cobertura proporcionados pela 

expansão tecnológica dos novos dispositivos midiáticos. Os blogs e sites esportivos adquirem 

características de um jornalismo colaborativo, realizado de forma criativa por atores sociais 

que vivenciam de perto a realidade do futebol varzeano.  A formatação de uma nova 

ambiência perpassada pela mídia também está implicada na atuação dos atores individuais nas 

redes sociais, que potencializam as interações sociais do campo do futebol amador, agora 

disposto em outras territorialidades. 

Para a análise desta nova ambiência inscrita no cotidiano do Inconfidência a pesquisa 

lançou mão de conceitos teóricos presentes nas obras de autores como Eliseo Verón (1997); 

José Luiz Braga (2006); Muniz Sodré (2002) e Fausto Neto (2008) que, discutem o processo 

de midiatização a procura de compreender os modos pelos quais a mídia se insere de forma 

incisiva nos processos sociais dos demais campos na pós-modernidade. Além do conceito de 

midiatização o estudo resgata alguns aspectos dos estudos da mediação presentes no 

pensamento de autores latino-americanos como Jesús-Martín Barbero (1987) e Guilhermo 

Orozco Gómez (1994), buscando apreender elementos da recepção midiática presentes no 

campo simbólico da cultura. 

 Deste modo, reunindo aspectos teóricos com dados empíricos coletados por meio de 

uma observação participante buscou-se evidenciar, a partir de situações cotidianas, como os 

processos de mediação inscritos nas práticas tradicionais do Inconfidência, convivem e 

dialogam com a presença daqueles processos intensamente midiatizados. 

 

Palavras-chave: futebol amador; Inconfidência Esporte Clube; mediação; midiatização; 

várzea.   
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ABSTRACT 

 

The Inconfidência Esporte Club (IEC) is an amateur soccer team that has its roots in 

socialrelations and daily life in the traditional neighborhood of Concórdia, located in the 

northeast region of Belo Horizonte. The club is the periscope used for a study case, that 

showed, through the observation of the sports season of the club in the year of 2015/2016 how 

the most diverse media processes are part of the traditional social practices of the "futebol de 

várzea" circuit. 

The research showed that the amateur soccer in the city has a long relation with the 

media field. Traditional organizations linked to the media field are a part in this process doing 

functions from tournament arranger to journalistic. Add to this process the alternative ways of 

news coverage made possible by technologic advances in the new media dispositifs. Blogs 

and sports websites acquire characteristics of a collaborative journalism, done in a creative 

way by social actors who have a close experience to the reality of "futebol de várzea". The 

formatting of a new ambience passed through media also is implied in the performance of 

individual actors in social media, who improve the social interactions in the area of amateur 

soccer, now available in different territorialities. 

To analyse this new ambience inscribed in daily life of the Inconfidência, the research 

used theoretical devices present in the work of authors like Eliseo Verón (1997); José Luiz 

Braga (2006); Muniz Sodré (2002) and Fausto Neto (2008), who discuss the process of 

mediatization trying to comprehend the ways in which the media inscribes itself in the social 

practices in the fields of post-modernity. Besides the concept of mediatization the study also 

brings some notions from the researches in mediation present in the thought of latino-

american author such as Jesús-Martin Barbero (1987) and Guilhermo Orozco Gómez (1994) 

in an attempt of learning aspects of the media reception of the symbolic field of culture. 

This way, bringing together theoretical aspects and empirical elements collected 

through a participant observation, we were able to bring to light, through daily life situations, 

how the mediation processes enrolled in the traditional practices of the Incofidência deals and 

got used to the presence of these practices intensely mediatized. 

 

Keywords: amateur soccer; Inconfidência Esporte Clube; mediation;  mediatization; várzea;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora em uma escala cada vez menor, os campos de futebol amador de terra ainda 

figuram na paisagem dos bairros da periferia de Belo Horizonte como importantes praças de 

socialização comunitária. As chamadas ―várzeas‖1 abrigam grande parte dos clubes amadores 

e de suas estruturas, funcionando como palco principal das partidas e das competições do 

futebol varzeano. As mais diversas ações e interações sociais que circundam a prática do 

futebol nas comunidades estabeleceram, ao longo dos anos, um campo esportivo sólido, 

carregado de especificidades que dão ao jogo praticado na região características próprias. 

Uma delas está relacionada à forma direta como o campo midiático se insere no 

contexto do futebol amador mineiro. Por um lado, instituições ligadas ao campo dos media 

são responsáveis pela cobertura e organização de dois dos torneios mais relevantes da 

categoria.  Por outro, o circuito passou a reverberar, especialmente na última década, em 

novos espaços de interação virtual por meio dos dispositivos móveis: redes sociais, blogs e 

sites independentes que fazem sua própria cobertura e leitura do futebol amador. 

Esta relação entre a mídia e o futebol de várzea na cidade não é nova. A convivência 

entre os dois garantiu a este processo de interação certa organicidade. A Copa Itatiaia2 é uma 

evidência disso. O torneio é a competição mais tradicional da região. Organizado e 

transmitida pela Rádio Itatiaia há mais de 55 anos, conta com a participação dos principais 

narradores e repórteres da casa. Deste modo, tanto a instituição quanto a competição 

organizada por ela estão enraizadas na dinâmica da várzea, configurando o momento 

competitivo mais esperado do ano pelos atores que fazem o futebol amador. 

Os clubes almejam não só o título e a premiação em dinheiro concedida pela Rádio 

Itatiaia, mas também se empenham na busca por visibilidade e notoriedade, aferidas pelo 

espaço que ganham nas transmissões ao vivo e na cobertura diária realizada pela emissora 

durante a competição. 

                                                           
1
  Neste trabalho a palavra várzea aparece como uma denominação popular para campos ou áreas planas 

utilizadas para a prática do futebol amador. 
2  O torneio é promovido pela Rádio Itatiaia e acontece no período das férias do futebol profissional, entre os 

meses de Janeiro e Fevereiro. O torneio surgiu no ano de 1962 em comemoração aos dez anos da emissora. Tem 

apoio técnico da Federação Mineira de Futebol. É a competição mais importante do circuito varzeano. 
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Na televisão algo semelhante acontece. Nela, o Torneio Corujão 3é que promove o 

encontro da mídia com os clubes e as comunidades locais. O torneio é realizado há 13 anos 

pela TV Globo Minas em parceria com a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e 

tem o apoio técnico da Federação Mineira de Futebol (FMF).  

Apesar da cobertura mais tímida em sua programação, o Corujão ocupa importantes 

espaços na grade esportiva e jornalística da emissora. Os conteúdos produzidos são 

posteriormente disponibilizados nos canais do conglomerado do grupo Globo: sites, rádios e 

nas redes sociais ligadas à emissora. A visibilidade que o torneio proporciona   e as 

premiações em material esportivo fizeram com que, aos poucos, a competição se 

estabelecesse no futebol varzeano como um momento atrativo para os futebolistas amadores. 

Nas redes destaca-se o papel exercido pelo site Futebola Brasil (FBB) que, por meio 

de um circuito de informação colaborativo, faz uma cobertura midiática integral do futebol 

amador na cidade. O site publica notícias e informações de modo sistematizado, feitas por 

atores sociais que participam e venciam a cotidianidade da várzea de perto, jornalistas 

amadores, dirigentes, jogadores e cidadãos comuns dispostos a contribuir. Por não estar 

ligado institucionalmente a nenhum campeonato o site traça um panorama geral da temporada 

varzeana com foco nas histórias dos clubes, dos jogadores; nas competições regulares - indo 

além da Copa Itatiaia e do Torneio Corujão.  

Somam-se a este processo os modos pelos quais os sujeitos receptores destes produtos 

se capacitam midiaticamente através das redes sociais e de outros dispositivos interativos, 

resignificando os conteúdos e se inserindo nos circuitos de informação de modo ativo e 

autônomo. 

Os casos apresentados anteriormente revelam uma ambiência diferenciada no campo 

do futebol amador, caracterizada por uma centralidade organizativa da mídia, inscrita nos 

modos de se relacionar dos atores e nos demais processos sociais ligados ao campo esportivo.   

Neste contexto cunhou-se o conceito de midiatização (SODRÉ,2002; BRAGA, 2006; 

FAUSTO NETO, 2007; VERÓN, 1997), que para o escopo deste estudo tem o caráter de um 

conceito central, que compreende a mídia como um agente de transformação social e cultural. 

                                                           
3
  O torneio é resultado de parceria entre a Federação Mineira de Futebol(FMF), a Cemig (Companhia 

Energética de Minas Gerais), e a TV Globo Minas. No ano de 2016 foi realizado a sua 13° edição, entre os 

meses de maio e junho. A competição nasceu de uma iniciativa do Estado que buscava estimular o uso das áreas 

iluminadas pelo Projeto Campos de Luz, da Cemig.  Locais de lazer das comunidades, consideradas áreas de 

risco, foram escolhidos para a instalação dos campos iluminados, o que possibilitava a prática do esporte pelos 

moradores da região, geralmente trabalhadores, no horário noturno. 
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 Este estudo teve como objetivo investigar os processos de midiatização presentes na 

prática do futebol amador em Belo Horizonte. Inicialmente, partiu-se da perspectiva de que 

tanto a presença das instituições midiáticas tradicionais e o seu esforço em organizar e cobrir 

os torneios quanto o surgimento de um novo regime de conversação informal introduzido 

pelas novas tecnologias transformam e potencializam as interações presentes no campo do 

futebol amador. 

Buscou-se neste sentido levantar aspectos para identificação, ou não, de uma possível 

relação de afetação mútua entre o campo midiático e a várzea de Belo Horizonte. Para a 

realização desta análise este trabalho estabeleceu uma articulação teórico-conceitual dos 

estudos da midiatização com a observação empírica através de um estudo de caso realizado no 

bairro Concórdia4, Região Nordeste de Belo Horizonte, durante a temporada de 2015/2016 do 

Inconfidência Esporte Clube (IEC).  

A escolha de um clube que servisse de periscópio para o trabalho se apresentou como 

o primeiro desafio dessa pesquisa. A opção pelo o Inconfidência Esporte Clube (IEC) deveu-

se primeiro lugar à sua tradicionalidade e representatividade no circuito varzeano da cidade. 

 Fundado oficialmente em 1944, o clube figura na galeria dos 12 times amadores mais 

antigos da cidade. Nesse sentido percebeu-se que IEC estabeleceu vínculos fortes com o 

campo principal do bairro Concórdia e com sua vizinhança, criando traços de identidade entre 

o time e a comunidade. 

O segundo motivo relaciona-se com questões mais técnicas.  Era preciso ter a certeza 

que o clube escolhido teria vaga garantida nos principais torneios do ano. O Inconfidência 

Esporte Clube estava muito bem ranqueado pelos critérios da FMF preenchia o requisito. E 

mais, era um dos finalistas do Torneio Corujão de 2015, momento em que se realizou a 

primeira aproximação deste estudo com o seu objeto.  

A participação do IEC na temporada esportiva de 2016 delimitou o corpus desta 

pesquisa. A hibridação de três eixos metodológicos distintos se mostrou necessária para 

alcançar os objetivos propostos devido aos limites e às vantagens que cada um deles 

apresentava. 

A primeira estratégia metodológica utilizada foi o estudo de caso, método que segundo 

Robert K. Yin citado por Gomes (2008) é muitas vezes questionado e estereotipado por 

aqueles que amparam suas críticas na falta de rigidez metodológica de quem o aplica. Tal 

                                                           
4
 O bairro Concórdia abriga o tradicional Inconfidência Esporte Clube. O time foi fundado em 1944 e, é um dos 

mais tradicionais da região metropolitana de Belo Horizonte. Foi campeão da edição de 2015 do Torneio 

Corujão e, da Copa Itatiaia na temporada de 2012/2013, além de diversas outras conquistas ao longo de sua 

história. 
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estereótipo carrega a ideia de que o pesquisador interfere de modo excessivo nos resultados da 

pesquisa, gerando resultados de pouca relevância para conclusões quantitativas.  

Em resposta às críticas Gomes apud Yin (2008) argumenta que o estudo de caso deve 

ser tratado como uma importante estratégia metodológica para a pesquisa em ciências 

humanas, pois permite um aprofundamento na relação do pesquisador com o fenômeno, 

possibilita evidenciar aspectos que lhe conferem validade e confiabilidade, uma vez que a 

impossibilidade de generalizações quantitativas não coloca em xeque a sua eficácia para 

pesquisas com outras finalidades. 

Yin apud Gomes (2008) explicita que este método não deve ser entendido como 

―unidades de amostragem‖, ou seja não produz resultados generalizáveis. Por esta razão o 

estudo de caso deve ser utilizado pela potencialidade de sua análise qualitativa em detrimento 

de possíveis conclusões estatísticas. Para Yin (2005) cada caso é um caso e por isso deve ser 

tratado como tal.  

O pesquisador José Luiz Braga (2008, p.77) ressalta a forte presença dos estudos de 

caso nas pesquisas em Comunicação Social. O autor relaciona o modelo epistemológico ao 

paradigma indiciário, no qual os estudos buscam indícios para a percepção de fenômenos 

mais complexos. Para ele os estudos de caso voltam-se para a análise de fenômenos singulares 

nos quais se destacam ao menos quatro finalidade articuladas. A primeira está relacionada à 

capacidade metodológica de se gerar um conhecimento rigoroso e diversificado sobre uma 

pluralidade de fenômenos que são intuitivamente percebidos como de interesse para a área; a 

segunda relaciona-se com a articulação e o tensionamento entre situações particulares cujo 

conhecimento já  está estabelecido; a terceira salienta a lógica própria dos processos 

indiciários que, podem gerar proposições de crescente abstração a partir de realidades 

concretas e, por fim,  o estudo de caso destaca-se por ter uma maior probabilidade de sucesso 

no que o autor chama de ―desentranhamento‖ de questões comunicacionais diretamente 

relacionadas ao fenômeno social.  

O estudioso afirma, também que, os estudos de caso se contrastam com as pesquisas 

de recorte ―nomotético‖, as quais buscam estabelecer postulados e leis abrangentes 

manifestadas em diferentes situações e objetos. Estes trabalhos abstraem do seu campo e de 

sua análise os elementos considerados singulares ou episódicos em detrimento de uma 

redução dos objetos. 

Segundo o autor a escassez deste tipo de estudo na comunicação deve-se à dificuldade 

da área em eliminar traços singulares dos ricos objetos e de concentrar a preocupação em 

aspectos comuns a uma classe de eventos. Braga explica que a dificuldade é decorrente da 
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própria complexidade do fenômeno interacional. ―Entre os processos comunicacionais, seus 

objetivos, suas circunstâncias e seu contexto, há relações que, omitidas, impediriam a 

percepção clara do fenômeno.‖ (BRAGA, 2008, p.78). 

O estudo de caso foi adotado, no âmbito deste trabalho, uma vez que as 

especificidades e os detalhes das interações sociais midiatizadas presentes na prática do 

futebol amador no bairro Concórdia são fundamentais para entender as relações e as 

subjetivações provocadas pela complexidade do fenômeno comunicacional. O método 

possibilitou a articulação e o confronto do conhecimento teórico acumulados no capítulo 

teórico com aspectos da realidade explorada.   

Goldenberg (1997) afirma que o estudo de caso não é uma técnica específica mas uma 

análise holística completa. Neste processo são comuns a hibridação de técnicas utilizadas para 

o estudo como: a entrevista, a observação direta e a análise documental. 

Para a realização do trabalho de campo foi necessário lançar mão da estratégia da 

observação participante. O método corresponde à observação regular, sistematizada e repetida 

de pessoas e situações. Segundo o sociólogo Howard Becker (1993) a utilização dessa 

ferramenta metodológica consiste na coleta de dados qualitativos levantados pelo pesquisador 

por meio de sua participação no cotidiano do grupo ou da instituição estudada. 

Inserido no cotidiano do Inconfidência Esporte Clube o observador buscou identificar 

situações que envolvessem as interações do clube com a comunidade do bairro Concórdia em 

dias de jogos e também fora deles. Foram observados, no conjunto das práticas estabelecidas 

no circuito varzeano, os modos pelos quais a comunidade e os atores que compõem o futebol 

amador se relacionam com os processos midiáticos ali inscritos.  

O estudo destacou como o campo dos media se insere na prática comunitária, 

especialmente em dias de jogos da Copa Itatiaia e do Torneio Corujão. Neste sentido foram 

ressaltadas as ações dos atores frente a esta inserção midiática, que qualificam e 

recontextualizam as informações dispostas pelos veículos tradicionais em um processo de 

recepção ampliada, possibilitada pelos novos dispositivos interativos. Neste processo também 

foram demonstradas a formas criativas que os sujeitos encontraram para fazer uma cobertura 

local do futebol amador. Destaca-se, neste sentido, a atuação dos atores do site FBB, que se 

colocam ao lado dos jornalistas dos outros veículos tradicionais e conseguem realizar um 

trabalho credibilizado pelos demais atores da várzea: jogadores, torcedores e dirigentes. 

Além de apresentar o cenário dos dias de jogos a pesquisa também revelou os 

bastidores que constituem o cotidiano do Inconfidência. Algumas situações colocam em 

evidência o envolvimento e o imbricamento dos demais campos sociais nos processos 
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cotidianos do time. Estas interações demonstraram ser mais palpáveis em situações  

extradesportivas, que acontecem para além das dinâmicas que envolvem o jogo de futebol: as 

festas e eventos realizadas no campo do Concórdia, nas quais  se fazem presentes 

personalidades políticas, jornalistas e artistas locais; as reuniões que antecedem as 

competições e envolvem a federação, os clubes e os representantes dos organizadores; além 

da cotidianidade do bairro e de sua interação com o campo, ponto de encontro da comunidade 

e, para onde convergem uma série de práticas ligadas ao lazer e a socialização dos seus 

moradores. 

Afora as informações coletadas e registradas em um caderno de campo, o relato 

realizado por esta pesquisa traz elementos coletados em entrevistas com atores determinantes 

para constituição do cenário varzeano. O trabalho ouviu jogadores, dirigentes, moradores e 

profissionais da imprensa por meio de entrevistas semiestruturadas e da coleta de relatos 

accounts que trazem para o seu contexto a percepção dos próprios sujeitos sobre o fenômeno 

no qual estão inseridos. 

Embora não seja a questão central deste estudo, os produtos midiáticos que decorrem 

do processo de midiatização da várzea são responsáveis por construir uma narrativa acerca do 

futebol amador inscrito nesta nova ambiência. As matérias jornalísticas e os conteúdos tanto 

de natureza radiofônica e televisiva como aqueles dispostos na web também fazem parte do 

trabalho demonstrando ser um corpus revelador que traz indícios importantes sobre como este 

processo é retratado. 

A análise narrativa configura-se como uma ferramenta útil para esta pesquisa. Ela é 

capaz de traduzir o conhecimento objetivo e subjetivo do mundo.  Segundo Motta ―(...) a 

partir dos enunciados narrativos somos capazes de colocar as coisas em relações umas com as 

outras em uma ordem de perspectiva em um desenrolar lógico e cronológico‖. (MOTTA, 

2005 p. 143). 

Partindo da ideia de que neste contexto a realidade é recriada e adquire uma nova 

estrutura, com desfechos de histórias que se encaixam em uma narrativa inédita, as notícias, 

no caso as histórias dos jogos, ganham uma unidade narrativa, como se fossem um 

acontecimento integral. 

 Motta (2005) acredita que este processo narrativo interfere diretamente na nossa 

percepção da realidade do mundo. 

É assim que percebemos e construímos, através da memória, a nossa realidade no 

mundo da vida: a vida se transforma em arte (em narrativas dramáticas) e a arte se 

converte em um veículo através do qual a realidade se torna manifesta. Construímos 

então as nossas identidades, a nossa biografia, a nossa história, o nosso passado, 

presente e futuro. (MOTTA, 2005, p. 147). 
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Portanto na busca para se entender o jogo de afetações presentes na relação do futebol 

amador midiatizado, fez-se necessário abordar, também, de que maneira a mídia relata aquilo 

que foi observado em campo. O estudo não faz uma descrição detalhada de cada uma dessas 

matérias, mas alguns importantes elementos foram destacados durante o relato, a fim de 

provocar reflexões que ilustrem aspectos do futebol amador em vias de midiatização. 

 Expostos os objetivos gerais e específicos desta pesquisa e as ferramentas 

metodológicas utilizadas para atingi-los faz-se necessário neste momento apresentar de 

maneira resumida como este estudo foi organizado e disposto em três capítulos distintos, a 

começar pelo capitulo teórico que faz um resgate das perspectivas de diversos autores acerca 

das discussões que envolvem a midiatização como um processo central, inscrito nos modos 

organizativos e interativos da sociedade pós-moderna. 

O capitulo traz as perspectivas levantadas pelas duas principais tradições dos estudos 

em midiatização: As correntes institucionalistas e socioconstrutivista que abordam o tema a 

partir de visadas distintas. Os pesquisadores Nick Couldry e Andreas Hepp (2013) apresentam 

uma discussão sobre as espeficidades de cada uma delas, explicitam que os autores ligados à 

corrente institucional demonstraram até então interesse em estudar os fenômenos ligados aos 

meios de comunicação de massa, já a segunda estaria associada ao esforço empírico dos 

autores em compreender o fenômeno nas práticas cotidianas da sociedade com foco na 

construção comunicativa relacionada a transformação da cultura e da sociedade.  

No início deste percurso foi necessário estabelecer um conceito de midiatização que se 

distancie do olhar que percebe a mídia na perspectiva exclusiva da cobertura e da produção de 

conteúdos ligados ao campo dos media, descrito por Braga (2014) como o campo da mídia 

tradicional e institucional, em que se inserem, por exemplo, a Rede Globo de Televisão e a 

Rádio Itatiaia. Uma perspectiva socioconstrutivista da midiatização implica pensar este 

fenômeno como um processo construído socialmente, no qual a lógica da midiatização 

preenche as lacunas deixadas pelos estudos fundamentados em uma ―lógica das mídias‖, se 

aproximando mais da complexidade dos circuitos de informação ativados pelos novos modos 

de interagir da sociedade midiatizada. Refletir sobre as distinções conceituais e operacionais 

dessas duas lógicas não significa, porém, negar que as instituições midiáticas ainda exercem   

forte influência nas práticas do campo esportivo.  

A partir da construção de um referencial teórico sociocontrutivista o estudo recorreu às 

discussões do fenômeno na perspectiva de autores que buscam compreender suas implicações 

na dinâmica dos mais diversos processos sociais. Destaca-se  a compreensão do conceito a 
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partir da perspectiva de autores como: Antônio fausto Neto (2007) que discute a transição de 

uma sociedade dos meios para uma sociedade midiatizada, composta por circuitos abertos que 

embaralham as fronteiras entre a produção e a recepção;  José Luiz Braga (2006) que entende 

a midiatização como um processo interacional de referência imbricada nos modos de interagir 

dos demais campos sociais, produzindo interações midiatizadas de todas as ordens; e o ethos 

midiatizado de Muniz Sodré, que define o fenômeno como uma nova forma de vida capaz de  

implicar diretamente nas relações e subjetivações do sujeitos  inscritos na sociedade pós- 

moderna. 

 O estudo traz, ainda, as perspectivas latino-americanas das mediações presentes nas 

formulações de Jesús Martín-Barbero e de Gilhermo Orozco Gómez. Suas conceituações 

emergem de uma visão integradora dos fenômenos de comunicação e buscam compreender os 

processos de recepção a partir do trinômio das mediações constitutivas: comunicação, política 

e cultura. A esta última Martin-Barbero (1997) dedica uma atenção especial. O trabalho 

identifica que nos ―Mapas Noturnos‖, delineados pelo autor, as culturas regionais e locais se 

relacionam com a formação das identidades culturais. Neste contexto elas funcionam como 

mediadoras dos processos de produção e de apropriação dos bens culturais. A cultura 

desempenha a função de interação do sujeito com os meios. Para este trabalho o conceito 

aparece, ainda, como a chave para uma compreensão agregadora das formulações sobre as 

mediação e midiatização feitas no final deste estágio teórico. 

O capítulo seguinte destaca o futebol como um campo de estudo na área das ciências 

sociais. A partir das discussões propostas por autores como Roberto Da Matta (1982); 

Gilberto Freyre (1964); Ronaldo Helal (2001) dentre outros, o trabalho discute e reflete acerca 

do papel do futebol na construção da identidade do povo brasileiro. Aqui, revela-se o 

empreendimento realizado por autores de diversas áreas na compreensão do fenômeno de 

futebol como um processo social que se espraia do campo esportivo para os campos cultural e 

midiático. 

Após apresentar as relações do futebol profissional contemporâneo com o campo dos 

media, estabelecendo as vinculações com sua ―espetacularização‖ a partir das reflexões 

propostas por autores como Eduardo Galeano (2004); Umberto; Eco (1987) e Wisnik (2010), 

o estudo volta suas atenções para as implicações do processo de midiatização no campo 

esportivo. A partir da teoria dos campos de Bourdieu (1983) o trabalho reflete sobre as 

implicações do campo midiático no campo do esporte discutindo as lutas internas de seus 

agentes na busca por reconhecimento e notoriedade. 
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São muitos os modelos de organização e prática do futebol, e neste momento da 

pesquisa o estudo debruça suas atenções para a dimensão que o esporte assume no contexto 

das várzeas. Partindo da definição inicial das matrizes do futebol realizada pelo pesquisador 

Arlei Sander Damo (2005) o estudo revela as diferenças presentes na prática do futebol 

comunitário em relação às três matrizes descritas pelo autor: A do futebol de bricolagem, 

espetacularizado e escolar. 

 O trabalho busca apreender espeficidades do futebol varzeano tendo como referência 

investigações realizadas por outros autores e relaciona, ainda, aspectos da várzea de Belo 

Horizonte com a prática do futebol amador em outros estados.  A análise é feita a partir de 

questões suscitadas por estudos etnográficos realizados por pesquisadores como: Enrico 

Spaggiari (2015) no interior de São Paulo; Mauro Myskiw (2013) em Porto Alegre - RS e 

Lívio Rodrigues Gomez (2013) que observou o futebol comunitário em um contexto 

semelhante aquele em que foi realizada esta pesquisa, revelando características específicas do 

futebol varzeano na cidade Belo Horizonte. 

  Este estágio da pesquisa se encerra com a apresentação do cenário de midiatização da 

prática do futebol amador na cidade. A pesquisa desvela detalhadamente as formas pelas 

quais a Rádio Itatiaia, a TV Globo Minas e site colaborativo FBB se inserem de forma distinta 

nos processos sociais esportivos, constituindo-se em agentes relevantes do contexto varzeano. 

Estas plataformas aparecem frequentemente como personagens decisivos para a compreensão 

do futebol amador inscrito na sociedade midiatizada.  

Antes de começar o relato empírico, são apresentadas questões acerca dos 

procedimentos metodológicos adotados na construção do estudo. Explicita-se a aproximação 

do pesquisador com o contexto do IEC; delimita-se, também, o corpus de matérias a serem 

analisadas pelo estudo, além de se elencar as dificuldades e os obstáculos encontrados no 

campo durante a realização da observação participante. 

O Inconfidência e os seus personagens: Jogadores, torcedores e dirigente são 

apresentados e a partir das interações e mediações desses agentes o estudo revela a inserção 

da mídia no contexto do futebol de várzea em Belo Horizonte.  

É feito, incialmente, o relato de situações de tensionamento entre os clubes e os 

demais campos sociais nos bastidores das competições, em especial no momento de 

organização dos campeonatos focados: A Copa Itatiaia e o Torneio Corujão. É possível 

observar as formas pelas quais os clubes fazem as suas reinvindicações, se posicionado frente 

aos processos organizativos estabelecidos Rede Globo, Rádio Itatiaia e Federação Mineira de 

Futebol (FMF). 
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 Na sequência o estudo dedica-se a relatar o contexto dos jogos, separando as situações 

vivenciadas durante Copa Itatiaia daquelas ocorridas durante a realização do Torneio Corujão, 

de modo a apreender as espeficidades encontradas em cada uma delas.  

A descrição das situações vivenciadas alterna a perspectiva dos diversos atores. Busca-

se, neste momento, apresentar evidências que possam ser retomadas nas considerações finais, 

articuladas com os dispositivos teóricos apresentados no começo do trabalho. 
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2 A MIDIATIZAÇÃO E AS MEDIAÇÕES  

 

2.1 A emergência da midiatização: correntes e tradições  

 

O foco no processo de midiatização como objeto central de estudos é recente, surgiu 

no final do século XX e começo do século XXI. Pesquisadores europeus e estadunidenses 

foram os pioneiros nos esforços para compreender o conjunto de transformações implicadas 

pelos avanços tecnológicos nas interações sóciotécnicas presentes no cotidiano das pessoas, 

das instituições e demais organizações da sociedade. A reciprocidade entre a mídia e os 

demais campos sociais é uma característica deste processo que se afasta da ideia de um 

processo de colonização destes campos pela mídia. 

Em um editorial denominado ―Conceptualizing Mediatization: Contexts, traditions, 

arguments” publicado na revista Comunication Theory, os ingleses Nick Couldry e Andreas 

Hepp (2013) empreendem um esforço para captar as tradições teóricas que orientam a 

formulação destes estudos. A midiatização é apresentada como um conceito utilizado para se 

analisar, de maneira crítica, as mudanças que ocorrem simultaneamente nas mídias e nas 

comunicações, bem como suas implicações na sociedade e no campo da cultura. 

A diversidade de pesquisas sobre a midiatização aponta para uma problemática que, 

apesar de extensa e consistente, possui enquadramentos diferentes e nem sempre 

convergentes. Neste sentido, Couldry e Heep (2013) identificam duas principais correntes 

desse os estudos: 1) a tradição institucionalista e 2) a tradição socioconstrutivista, ambas 

explicadas e sintetizadas posteriormente por Heep (2014). 

Ambas diferem em seu foco sobre como teorizar a midiatização: enquanto a tradição 

institucional tem, até recentemente, estado interessada principalmente na mídia 

tradicional de massa, cuja influência é descrita como uma lógica de mídia, a tradição 

socioconstrutivista está mais voltada às práticas de comunicação cotidianas – 

especialmente aquelas relacionadas à mídia digital e à comunicação pessoal – e 

enfoca a construção comunicativa em transformação da cultura e da sociedade. 

(HEEP, 2014, p.47).  

 

Couldry e Heep (2013) evidenciam ainda os principais tensionamentos entre as duas 

tradições. A institucionalista – que tem origem, sobretudo, nos estudos do jornalismo – 

confere à midiatização o caráter de uma instituição relativamente independente. Destaca-se 

nesta vertente o valor dado à uma noção de “lógica das mídias”, expressão comumente 

utilizada para descrever a influência da esfera midiática nos demais campos sociais. 
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Associando-se a uma ideia de controle a midiatização para o estudiosos dessa vertente 

representa a adequação dos diferentes campos sociais às regras midiáticas institucionalizadas. 

Na perspectiva institucional o autor Sitig Hjavard (2014, p.3) defende que a 

midiatização está relacionada com as transformações estruturais de longo prazo entre a mídia 

e os demais campos sociais. Os meios de comunicação teriam passado a agir como uma 

instituição separada da sociedade e, a mídia se tornou onipresente em um processo específico 

de um período que o autor denomina de “alta modernidade”.  

Em nível de análise, a midiatização nesta tradição se distancia tanto de uma teorização 

macro sociológico – sobre as relações de influência da mídia na cultura e na sociedade, 

quanto micro sociológico – que abrangem as mais variadas formas da interação social.  

Desta perspectiva, a teoria da midiatização é um enquadramento conceitual para 

apoiar o desenvolvimento de teorias de médio alcance. Os resultados da 

midiatização podem variar consideravelmente, dependendo do contexto histórico e 

geográfico do campo em questão, e a perspectiva institucional serve como quadro 

analítico flexível para considerar o nível apropriado de generalização dos resultados 

em cada caso específico. (HRJVARD, 2014, p.24) 
 

O alcance da análise institucional indicada por Hjavard (2014) apresenta um quadro 

conceitual que se distancia da perspectiva das teorias da mediação. Os estudos das mediações 

se relacionam com questões midiáticas ligadas a situações específicas e interações 

localizadas, já a midiatização segundo o autor buscaria observar os padrões de transformação 

que surgem dessas situações. Tanto nas interações sociais como nas organizações. Deste 

modo é possível inferir que a perspectiva institucionalista apresenta uma visão mais 

determinística em relação a afetação da lógica midiática no funcionamento dos campos 

sociais. 

Esta visão determinística estaria ligada a preocupação incisiva Hjavard (2014) na 

busca pela compreensão da relação entre a mídia e as demais instituições sociais. Heep (2014, 

p.48) explica que a compreensão da midiatização como uma forma particular de 

institucionalização dos meios de comunicação é ponto fulcral para entender como a relação 

entre a mídia e as demais instituições da sociedade estaria na tradição institucional ligada aos 

o modos de operar da mídia, a uma lógica autônoma, conhecida como lógica da mídia.  ―O 

termo lógica da mídia, desse modo, se refere ao ―modus operandi institucional e tecnológico 

da mídia, incluindo as formas pelas quais ela distribui recursos e material simbólicos e opera 

com o auxílio de regras informais‖ (Hjavard apud Heep 2014, p. 48). 

O pesquisador brasileiro José Luiz Braga (2015) também cita Hjavard (2014) para 

criticar e opor-se à ótica institucionalista da midiatização. Reconhece a relevância de se 
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distanciar dos riscos das definições conceituais micro e macro da midiatização, entretanto, 

aponta para o fato de que o enfoque institucional observa de perto somente àquilo que se 

encontra efetivamente estabelecido e consolidado, ou seja, a lógica das mídias. ―Ora, no 

cambiante processo das mudanças derivadas da midiatização, o que aparece como 

estabelecido são as lógicas das mídias. O resto se mostra como instabilidade e incerteza: 

escapa ao olhar do perquiridor‖. (BRAGA, 2015, p.18). 

A adoção da proposição apresentada pela corrente institucionalista neste trabalho 

dificultaria a análise das interações sociais específicas que ocorrem na relação do futebol 

amador com as demais instituições, uma vez que o campo que atravessa a mídia e o futebol 

amador é heterogêneo, instável e incerto. Desta maneira a abordagem institucional nos 

privaria de uma visada mais aberta, que reconsidere o papel ativo da comunidade frente aos 

processos midiáticos.  

Ainda segundo Braga (2015) a midiatização em sua abordagem institucional até 

reconhece a reação dos campos sociais mediante a penetração midiática, entretanto esta 

reação é entendida como uma ação inercial, de modo que as variações observadas nestes 

campos são tratadas como resultados de uma média matemática entre as lógicas dos campos e 

as lógicas recebidas pelos meios. ―[...] a dimensão institucional da midiatização também 

permite um entendimento de como a lógica das mídias atravessam as lógicas de outros 

domínios institucionais‖. (HJAVARD apud BRAGA, 2015, p. 17). 

Deste modo, a visão socioconstrutivista apresenta-se para este estudo como um 

caminho mais adequado, pois, a partir dela é possível entender a midiatização como um 

processo construído social e midiaticamente, possibilitando a compreensão, por exemplo, das 

múltiplas afetações presentes em nosso estudo de caso, ampliando a empiria deste estudo em 

direção a complexidade dos campos sociais que constituem o universo do futebol amador em 

Belo Horizonte. 

Nick Couldry e Andreas Heep (2013) explicitam que a corrente socioconstrutivista 

compreende a midiatização no âmbito de um processo de construção comunicativo da 

realidade social e cultural. Ela se distancia da rigidez da “lógica da mídia”, uma vez que 

enfatiza as especificidades e a complexidade da relação dos meios com os demais campos 

sociais.  

Andreas Heep (2014) destaca que esta tradição está ligada ao Interacionismo 

Simbólico
5
 e à Sociologia do Conhecimento

6
. O autor cita o pesquisador Friedrich Krotz 

                                                           
5
O Interacionismo Simbólico em Herbert Blumer (1969) tem ênfase na simbologia da interação. Esta teoria 

busca apreender como os atores agem em função do sentido que dão às ações.  
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como pioneiro de uma perspectiva sobre a midiatização orientada pela Teoria da Ação e pelos 

Estudos Culturais
7
. Para Heep (2014) esta corrente indica um deslocamento do olhar da 

pesquisa em comunicação e midiatização em direção aos processos sociais cotidianos, que 

segundo o autor estão diretamente relacionados ao processo de construção de uma realidade 

comunicativa em transformação. 

O intuito desse tipo de pesquisa é investigar a inter-relação entre a mudança da 

comunicação midiática e a transformação sociocultural como parte das práticas de 

comunicação cotidianas, e como a alteração dessas práticas está relacionada à 

construção da realidade comunicativa em mudança. Em consideração aqui está não 

apenas a mídia de massa clássica, mas especialmente a assim chamada nova mídia 

da internet e da comunicação móvel. (HEEP, 2014, p. 48). 
 

A midiatização passa então a ser compreendida segundo Braga (2012) como um 

processo extenso constituído por uma ação continuada da mídia. Seria assim um meta 

processo pelo qual os meios de comunicação interagem com as estruturas sociais, culturais e 

políticas.   

Neste sentido, Couldry citado por Marco Toledo de Assis Bastos (2008) argumenta 

que os processos sociais não podem ser entendidos sem que seja considerada a função ativa da 

mídia, uma vez que as ações sociais, os produtos da cultura e até mesmo a política estão 

imbricados nas mais diversas instâncias midiáticas. 

Como assinalado anteriormente, Braga (2015) se apresenta como um defensor da 

perspectiva socioconstrutivista. Para o autor, a presença das lógicas midiáticas no processo de 

midiatização é inegável, entretanto é necessário pensar neste fenômeno para além dessas 

penetrações, identificando a capacidade da midiatização de produzir outras lógicas. 

Em uma análise macro sociológica Braga (2006) descreve a transição entre um 

processo interacional de referência embasado na escrita para um processo interacional de 

referência midiatizado, de viés tecnológico. Isto não significa reduzir este processo a um 

modo de interação, nem relacioná-lo à extinção dos demais processos interacionais, como 

                                                                                                                                                                                     
 
6 A Sociologia do Conhecimento é uma área da sociologia que tem seu foco em uma categoria de produção 

científica conhecida como meta teórica, por meio da qual se investigam as circunstancias ou conjunturas sociais 

de produção do conhecimento associadas à elementos biológicos, naturais ou históricos; ou à interesses políticos 

e ideológicos de agentes produtores do conhecimento. Existe uma distinção fundamental entre Sociologia do 

Conhecimento e Metodologia Científica Social, embora haja, forte relação entre elas. 

7Os Estudos Culturais podem ser definidos como um momento ou uma área em que disciplinas de diferentes 

naturezas passam a interagir, a fim de compreender e problematizar aspectos relacionados aos processos 

culturais e sociais da sociedade moderna. Os fundadores ingleses buscaram não estabelecer uma definição 

empírica ou conceitual rígida e exata para os seus esforços.  Sua organização se deu através da consolidação do 

Center for Contemporany Cultural Studies (CCCS) e atentava para as recentes mudanças estruturais 

estabelecidas após o final da segunda guerra mundial e, pela alteração de valores tradicionais com os 

desdobramentos da revolução industrial. 
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aqueles com referência na escrita e na oralidade. A midiatização e seus novos processos de 

interação se relacionam com a maneira pela qual a sociedade se organiza.  

O autor assume que o processo de midiatização é capaz de se relacionar tanto com 

questões macrosociais quanto com processos específicos, que se desenvolvem de acordo com 

a mídia, a política e a cultura. 

Nesta perspectiva, acredita-se que o futebol amador se configura como um processo 

específico, que se desenvolve paralelamente às transformações da mídia, da política e da 

cultura na sociedade. Por isso, a compreensão de Braga (2006) acerca do processo de 

midiatização da sociedade é proveitosa para este estudo, uma vez que se distancia da 

perspectiva da midiatização ligada apenas as implicações da alta modernidade
8
. O autor 

descreve a midiatização como um processo longínquo e ressalta as transformações pelas quais 

os campos específicos estão passando, o que possibilita uma aproximação dos estudos da 

midiatização com àqueles voltados para as mediações, entre outras perspectivas de cunho 

sociológico.  

Após indicar a tradição da midiatização mais adequada a este estudo, torna-se 

necessário busca o aprofundamento dos conceitos de midiatização, mediação e interação 

midiatizada para assim delimitar aspectos que os aproximem. A seguir serão traçados os 

paralelos, as aproximações e os seus limites partindo de uma fundamentação teórica que 

privilegia a perspectiva socioconstrutivista da midiatização baseada, sobretudo, nas discussões 

levantadas por autores brasileiros e latino-americanos. 

 

2.1.2 Midiatização: novas lógicas e  nova ambiência  

 

A midiatização é um fenômeno sóciotecnológico compreendido por pesquisadores da 

área da Comunicação como ―processo de midiatização‖ BRAGA (2006); FAUSTO NETO 

(2007); SODRÉ (2002), que pode ser elucidado pelas inter-relações entre as tecnologias 

associadas, até então exclusivamente, à questão da mídia e aos processos e dinâmicas dos 

demais campos sociais.  

A mídia se integrou ao cotidiano das demais instituições, a escola, a religião, o 

trabalho, o lazer e a família. As atividades realizadas por estes campos estão quase sempre 

                                                           
8
 Este estudo entende a alta-modernidade como o tempo atual, época em que a nossa cultura passa por uma 

profunda transformação nos modos de interagir. 
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atreladas às práticas comunicativas, sejam elas ligadas à mass media ou aos novos 

dispositivos de interação, como as redes sociais digitais, sites e blogs.  

Se por um lado os avanços tecnológicos contribuem para a formulação de um novo 

padrão interativo, por outro é necessário expandir a compreensão da midiatização para além 

de suas relações tecnicistas, uma vez que ela descarta a ideia dos meios como próteses da 

sociedade, afirmando a importância das interações produzidas com e a partir destes 

dispositivos tecnológicos, simbólicos e sociais. 

Para o pesquisador argentino Eliseo Verón (1997, p.12), o processo de midiatização 

indicaria, de maneira provisória, um momento de transformações sociais e culturais das 

sociedades na pós-modernidade. Neste sentido, os dispositivos midiáticos seriam fatores cada 

vez mais importantes e característicos dessas mudanças, uma vez que estão imbricados nas 

dinâmicas das práticas sociais. 

Os fluxos deste processo comunicacional foram identificados pelo autor em um 

esquema que caracteriza a autonomia do emissor e do receptor nas operações de midiatização, 

além de evidenciar uma horizontalidade na troca de mensagens. 

 

FIGURA 1 – Esquema para análise da midiatização 

 

Fonte: VERÓN (1997, p. 15). 

 

O modo recíproco como se afetam os meios, as instituições e os atores descritos no 

esquema de Verón são estruturantes para o entendimento de um contexto de midiatização. Os 

meios em posição central no esquema produzem uma relação de afetação mútua com os atores 

individuais e com as instituições, destoando da relação vertical entre emissor e receptor 

descrito por um modelo frankfurtiano. Atores e Instituições também produzem uma relação de 

afetação recíproca, que por sua vez é influenciada pela ação dos meios. 

As processualidades da midiatização criam desta maneira uma nova ambiência com 

novos processos discursivos, novos modelos de interação, e diferentes estratégias midiáticas. 
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Esta nova ambiência caracteriza uma sociedade em vias de midiatização, entretanto este 

momento é resultado de um processo duradouro e cumulativo.  

Recentemente, Verón (2014, p.12) defendeu uma visão que amplia a ideia de 

midiatização no que se refere a sua processualidade e contextualização histórica. Contrapondo 

à visão institucionalista de Hjavard (2014) que enquadra o fenômeno a um espaço temporal 

ligado a emergência tecnológica dos meios, o pesquisador sugere uma abordagem histórica, 

antropológica e de longo prazo para se compreender o desenvolvimento deste fenômeno. 

A midiatização certamente não é um processo universal que caracteriza todas as 

sociedades humanas, do passado e do presente, mas é, mesmo assim, um resultado 

operacional de uma dimensão nuclear de nossa espécie biológica, mais 

precisamente, sua capacidade de semiose. Essa capacidade foi progressivamente 

ativada, por diversas razões, em uma variedade de contextos históricos e tem, 

portanto, tomado diferentes formas. Entretanto, algumas das consequências 

estiveram presentes em nossa história evolucionária desde o início e afetaram 

profundamente a organização das sociedades ocidentais muito antes da 

modernidade. (VERÓN, 2014, p. 14). 

 

Para Verón (2014), a midiatização seria apenas um nome atribuído a longa sequência 

histórica de fenômenos midiáticos que foram sendo instituídos pelas sociedades humanas. 

A problemática a respeito da emergência dos dispositivos técnicos continuaria 

pertinente ao processo de midiatização, entretanto, não estaria relacionada apenas aos meios. 

Em uma abordagem semi-antropológica Verón (2014) explica que a relação entre a produção 

de signos e de técnicas estaria relacionada à própria condição de existência da espécie 

humana, a semiose.  Deste modo, o processo de midiatização já estaria, inclusive, presente na 

vida dos sapiens há mais de dois milhões de anos, quando as interações sociais do homem 

perpassavam pelo uso de ferramentas rústicas feitas de pedra, externando assim seus 

processos cognitivos internos e subjetivos. 

Na medida em que esta reorientação do olhar de Verón (2014) se aproxima da 

semiótica, se afasta consequentemente, do foco deste trabalho, para o qual importa a 

compreensão de aspectos que configuram as interações sociais perpassadas por um contexto 

de hipermidiatização da sociedade contemporânea. Sendo assim, adota-se a perspectiva de 

autores brasileiros, como Antônio Fausto Neto (2008); José Luiz Braga (2006; 2014) e Muniz 

Sodré (2002), que empenham-se no debate acerca de uma nova ambiência, providas pelo 

processo de midiatização. 

Fausto Neto (2008), influenciado por Verón (1997), apresenta uma sociedade 

―midiatizada‖ com uma estrutura amparada em uma compreensão espaço-temporal de um 

novo modelo de real, cujas interações sociais não só se estabelecem por meio dos laços 

sociais, mas também através de relações sociotécnicas. 
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O caráter emergente da midiatização estaria associado a um processo de transição da 

―sociedade dos meios‖ para uma ―sociedade da midiatização‖. Segundo Fausto Neto (2008) a 

primeira compreende que as mídias estariam subordinadas às organizações e aos seus 

processos interativos, dos quais teriam uma autonomia relativa comparada aos demais campos 

sociais. Já a sociedade midiatizada é caracterizada pela presença da mídia no interior dos 

processos sociais. Pela ação das mídias nestes processos. 

A cultura midiática assume um papel de centralidade, sobre o qual se estabelecem 

novos padrões discursivos que, por sua vez, geram zonas de afetações que modificam a 

dinâmica social e os processos de interação entre as instituições e seus atores. 

Em contraste à sociedade dos meios, na sociedade midiatizada a cultura midiática 

assume um papel de sujeito nos processos de interações sociais. Neste sentido, acredita-se que 

as organizações midiáticas – como a rádio Itatiaia, a Rede Globo Minas e o site FBB – 

adquirem uma característica complexa de dispositivos no contexto do futebol amador de Belo 

Horizonte, sobre o qual orbita uma nova gramática, composta por regras e estratégias que 

reconfiguram a inteligibilidade tanto do futebol amador, quanto da sua cobertura esportiva 

que reverbera em diversos campos sociais, assumindo diferentes formas, linguagens e 

narrativas. 

A transição da ―sociedade dos meios‖ para a ―sociedade midiatizada‖ implica também 

na alteração dos padrões operacionais de suas lógicas. A sociedade dos meios pode ser 

relacionada à noção das lógicas midiáticas definidas por Braga (2015) como um conjunto de 

estudos que buscam compreender determinadas regras pelas quais delimitam-se a ação da 

mídia. 

Esta abordagem prioriza a identificação das estratégias dos processos empresariais e 

profissionais que orientam a chamada Indústria Cultural. Neste sentido, buscam entender de 

que maneira os setores sociais fazem uso dos recursos da mídia para obter eficácia na 

penetração de suas estratégias discursivas na esfera pública. 

Podemos considerar que uma boa parte das lógicas da mídia hoje conhecida é 

derivada de tais processos – padrões e empresas; formação de um corpo profissional 

complexo, com múltiplas especialidades; desenvolvimento de um perfil de público 

receptor assumido como massivo; e determinadas relações de mútua incidência entre 

o que os meio produzem e o grande público. (BRAGA, 2015, p. 21).  
 

Para Braga (2015) compreender qualquer lógica social é apreender como se 

manifestam as suas processualidades, as quais, no caso das lógicas das mídias, decorrem 

fortemente da materialidade e da tecnologia incidente nos padrões discursivos adotados pelos 

meios. Rádio e televisão estiveram por muito tempo no centro das análises que tomavam por 



32 
 

referência as lógicas da mídia. Os meios de comunicação, nessa perspectiva, assumem um 

caráter influenciador nos demais campos sociais – que, no máximo, acolheriam tais 

influências com uma resistência passiva e inercial. 

Compartilha-se com Braga (2015) o entendimento de que tais lógicas são insuficientes 

para explicar o universo das processualidades interacionais presentes na midiatização, mesmo 

reconhecendo que tal fenômeno é perpassado por alguns aspectos das lógicas das mídias. 

É difícil, por exemplo, não salientar as estratégias utilizadas pelas organizações 

midiáticas que associam as suas imagens ao futebol amador mineiro. No caso específico do 

Torneio Corujão, a TV Globo Minas exalta, em todas as matérias, a promoção do seu 

compromisso social, salientando o valor do esporte e destacando o evento como uma 

importante ferramenta de valorização das comunidades frente aos problemas sociais como: 

violência urbana, a precariedade da educação, cultura e lazer.  

Estas e outras estratégias discursivas serão abordadas ao longo da reflexão sobre o 

objeto empírico. Enfatiza-se por ora, que apesar de destacáveis tais aspectos ligados à 

influência dos meios sobre a sociedade são insuficientes para explicar a dinâmica do futebol 

amador midiatizado. Se por um lado os meios utilizam suas estratégias em busca de cativar a 

audiência, por outro a sociedade também estabelece uma relação reativa e crítica, lançando 

mão de suas próprias armas. 

Deste modo, será adotada uma lógica mais aberta e abrangente, capaz de capturar 

aspectos dinâmicos e interativos da sociedade contemporânea. Braga (2015) defende uma 

análise que considere a midiatização, o autor lista algumas características que têm sido 

relacionadas às novas lógicas, e, consequentemente, também podem estar implicadas no 

processo de midiatização do futebol amador. 

Uma síntese de algumas dessas características será realizada no intuito de apreender 

melhor a amplitude e as novas configurações deste fenômeno. O primeiro aspecto levantado 

por Braga (2015) diz respeito à ampliação quantitativa do espaço onde ocorrem as interações 

midiatizadas, merecedoras de um tópico apresentado no decorrer deste capítulo.  

Pode-se relacionar a ampliação destes espaços ao conceito de circulação discutido por 

Braga (2012) em seu artigo: ―Circuitos versus campos sociais‖, onde o autor corrobora a ideia 

de Fausto Neto (2008) de que a circulação é apresentada como um lugar em que ―[...] 

produção e recepção se encontram em jogos complexos de oferta e reconhecimento‖. 

(FAUSTO NETO apud BRAGA, 2012, p.38).  

Além das fronteiras entre recepção e produção, o processo de midiatização também 

tensiona as demarcações entre a circulação de informações do campo público e do campo 
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privado. Ao pensar o caso do futebol, por exemplo, percebe-se que jogadores profissionais 

cada vez mais fazem um uso irrestrito das redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, para 

interagir com os torcedores e fãs. Muitas vezes acabam por expor questões de foro íntimo que 

são repercutidas por veículos esportivos que, em tese, noticiariam somente aspectos 

relacionados à vida profissional do atleta. Tais características podem ser associadas ao 

processo de circulação ampliada da informação destacados por Braga (2015). 

Na circulação ampliada da informação e na diversificação das interações, 

desenvolvem-se mixagens diversas entre processos habitualmente de debate público 

e processos que seriam de ordem privada. Constituem-se circuitos em que não só as 

fronteiras se tornam vagas, como também as lógicas de cada um desses âmbitos 

tencionam e invadem o outro. (BRAGA, 2015, p. 24). 

 

O público também participa ativamente deste processo, tanto no contato direto com os 

atletas, quanto nos espaços de interação abertos pelos programas esportivos. Por outro lado, as 

redes sociais também funcionam como aportes de reação ativa às organizações midiáticas. 

Frequentemente os jogadores fazem uso dessas ferramentas para reagir a alguma notícia de 

determinado veículo, discordando ou respondendo aos posicionamentos de comentaristas 

esportivos. 

Outro aspecto presente neste exemplo genérico aparece destacado na análise de Braga 

(2015), quando o autor refere-se à emergência das novas tecnologias que assumem um papel 

relevante para a construção de novas lógicas midiatizadas. São elas que oferecem aos variados 

campos da sociedade espaços que superam a ordem da recepção, permitindo uma interação 

ativa destes setores. Desenvolvem-se desta maneira novos espaços interacionais midiatizados, 

que independem das instituições dos campos dos media. 

A circulação ampliada da informação, o estreitamento das fronteiras entre recepção e 

produção, além das possibilidades múltiplas oferecidas pelas novas tecnologias ajudam a 

gerar novos modelos de circuitos de informação, capazes de transformar radicalmente o 

processo habitual da mídia no que se refere à descontextualização e recontextualização dos 

produtos midiáticos no espaço e no tempo. 

 A intensificação de um novo regime de conversação informal influi diretamente no 

processo de descontextualização e recontextualização da informação e dos produtos 

midiáticos. A informação que em um período anterior ficava restrita ao espaço e ao tempo de 

seus canais de divulgação agora habitam em novos lugares, transitando por diversas 

plataformas, seja na forma como os veículos dispõe as matérias em suas múltiplas plataformas 

ou na maneira como a audiência compartilha o conteúdo. Este processo gera circuitos 

variados de interação, potencializados pelas tecnologias e pela ação ativa dos receptores. 
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Braga (2015) explica que estes circuitos são mistos e podem ser ora midiáticos – 

quando a interação acontece apenas por aporte tecnológico; ora difusos – quando há a 

hibridação entre a interação tecnológica e pessoal; ora presenciais – quando a comunicação é 

realizada face a face com ou sem tecnologia; ou ainda pessoalizados – quando a interação é 

realizada entre as pessoas sem a necessidade dos dispositivos tecnológicos, ainda que 

permeada pela lógica da midiatização. 

Estes circuitos são importantes para a discussão acerca das interações comunicacionais 

na sociedade midiatizada. Às quais será dedicado um tópico no qual apresenta-se uma 

discussão mais cuidadosa sobre as suas características e implicações na sociedade 

contemporânea. É importante compreender por ora, que estes espaços de interação 

midiatizados não dependem diretamente dos aportes institucionais do campo dos media e que 

estas interações permitem o atravessamento dos mais variados campos sociais. 

Passam a ocorrer eventos de fronteira – entre campos sociais diversos e o campo dos 

media: entre campos não diretamente midiáticos; entre campos e a sociedade ao 

largo. O acionamento, aí, de processos interacionais com o uso de tecnologias 

midiáticas não se encontra regulado pelas práticas estabelecidas, gerando 

indefinições de todas as ordens. (BRAGA, 2015, p. 25). 

 

Estas indefinições de todas as ordens e nos mais variados campos sociais permitem 

ainda que vozes marginais passem a ocupar espaços antes concedidos apenas à iniciativa de 

atores autorizados pelos próprios campos midiáticos.  

Estes e outros aspectos levantados por Braga (2015) buscam apreender características 

das lógicas que atravessam o processo de midiatização, que do ponto de vista econômico 

abrevia o tempo de circulação do produto midiático e cultural. Por outro lado se propaga para 

além do circuito econômico. ―Assim, a circulação social que caracteriza os processos 

midiáticos, além de ultrapassar o nível de mercado, ultrapassa também o mero uso 

transmissivo e o momento de contato‖. (BRAGA, 2015, p. 25-26). 

Vê-se que a transição da ―sociedade dos meios‖ para a ―sociedade midiatizada‖ 

reconfigura o entendimento do papel da mídia nos estudos da Comunicação. A mídia assume 

uma centralidade nos processos sociais. BRAGA (2011, p.70) salienta que estas 

características podem ser observadas em três aspectos fundamentais: 1) na presença dos meios 

audiovisuais que permitiriam uma percepção histórica do comunicacional como uma questão 

diretamente problematizável; 2) pela importância que os aparatos midiáticos passam a ter 

sobre as demais interações extra-midiáticas; 3) e, sobretudo, porque o midiático interfere e 

interage profundamente com os espaços não midiáticos. 



35 
 

Estes aspectos da midiatização levantados por Braga (2011) dialogam com a noção de 

sociedade midiatizada descrita por Fausto Neto (2008), que por sua vez também estabelece 

afinidades com a caracterização de uma nova ambiência apresentada por Sodré (2002) há 

mais de uma década, quando o autor refere-se ao surgimento de um ―ethos midiatizado‖. 

Aqui a midiatização aparece como uma forma de mediação específica, originando um 

novo bios, o bios midiático, destacado, sobretudo, por uma tecnointeração exacerbada. Para 

explicar o que seria o ethos midiatizado o autor recorre ao grego antigo, que deu nome ao 

“ethos” e atribuiu a ele um sentido epistemológico ligado à ética. Tal conceito é entendido 

como espaço apto para a ação humana, que se desdobra no sentido de habitar um espaço onde 

se manifesta a consciência de um grupo social. ―Costumes, hábitos, regras e valores são os 

materiais que explicam a sua vigência e o regulam à maneira de uma segunda natureza‖. 

(SODRÉ, 2002, p. 45). 

Assim, o ethos midiatizado pode ser compreendido como o espaço para a realização da 

ação humana em uma nova ambiência. A especificidade do ethos é a formação de uma nova 

ética, que altera os costumes e as rotinas sociais, alteram-se muitos de seus aspectos, inclusive 

o aspectos estético da sociedade. 

 Segundo o pesquisador: 

[...] o ethos de um indivíduo ou de um grupo é a maneira ou o jeito de agir, isto é, 

toda a ação rotineira e costumeira, que implica contingência, quer dizer, a vida 

definida pelo jogo aleatório de interesses, em oposição ao que se apresenta como 

necessário, como dever-ser. (SODRÉ, 2002, p. 46).  

 

 O conceito de mídia é deslocado do seu papel de transmissão para que se possa 

compreender a mídia como ambiência. Com esse intuito, Sodré (2002) recorre ao pensamento 

de Aristóteles e define um quarto bios. O filósofo grego explica a sociabilidade da polis, isto 

é, a cidade investida politicamente em três aspectos fundamentais: o conhecimento, o prazer e 

a política. 

Muniz Sodré (2002) expõe a existência de um quarto aspecto fundamental: o da mídia, 

o ―bios midiático‖. A vida aqui é compreendida em seu espectro. Tudo o que passa por ela é 

real, todavia em outra ordem da realidade das coisas. Neste espectro a informação aparece 

como discurso, em que este é a realidade da mídia.  

Entramos em um momento da história onde a esfera civilizacional que circunda o 

homem é espectral. Não é substancial, de toque. É feita do impalpável, de 

ausência/presença de luz, seja circuito fechado/circuito aberto, seja o pingo no papel, 

seja imagem no cinema ou na fotografia. (SODRÉ, 2002, p. 47). 
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Daí decorre o fato de a midiatização lidar muito mais com aspectos visuais do que 

substanciais. Este talvez seja o fator crucial para que o autor entenda o aspecto midiático da 

sociabilidade contemporânea como outro bios, uma nova ambiência, de um mundo envolto 

por outro mundo. 

No contexto do bios midiático descrito por Sodré (2002) a midiatização é 

compreendida como ―[...] uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 

comunicação entendida como processo informacional, a reboque de organizações 

empresariais e com ênfase num tipo particular de interação – a que poderíamos chamar de 

‗tecnointeração‘.‖ (SODRÉ, 2002, p. 21). 

Muniz Sodré (2002, p.21) confere à midiatização o caráter de uma ―mediação social 

tecnologicamente exacerbada‖, que possui uma relativa autonomia frente às formas interativas 

presentes nas mediações tradicionais
9
. Esta assertiva do autor será retomada em um estágio 

posterior deste capítulo, em que se desenvolve um diálogo entre os estudos da mediação e 

midiatização. Antes se faz necessário investigar de que maneira a midiatização atravessa a 

interação humana. Primeiro entendendo a relevância que o conceito de interação assume para 

campo da Comunicação, e, em seguida, apresentando os aspectos relacionáveis das interações 

midiatizadas com o objeto empírico deste trabalho. 

 

2.2 As interações comunicacionais midiatizadas 

 

Em seu artigo ―Constituições do Campo da Comunicação‖ – Braga (2011) retoma a 

reflexão acerca do conceito de interação iniciada nos anos 2000 com o texto ―Recepção & 

Interação‖ publicado em 2001. Neste trabalho o autor descreve a mídia como importante 

objeto para a delimitação do conceito de interação nas abordagens comunicacionais. Ele adere 

parcialmente à ideia de ―conversação social‖ defendida por Francisco Rudiger (1998) que 

entende o processo como ―[...] uma espécie de mediação cotidiana do conjunto das relações 

sociais, da difusão das ideias e da formação das condutas que têm lugar na sociedade‖. 

(RUDIGER apud BRAGA, 2011, p. 16).  

Esta síntese captaria bem a essência do objeto comunicacional, pois faria a devida 

distinção do campo para com as demais formas de interação social.   Para Braga (2011) outra 

vantagem da expressão ―conversação‖ está no fato de que ela nos remete imediatamente ao 

                                                           
9
 Sodré (2002, p.21) define a escola, a família, o sindicato e o partido como instituições tradicionalmente 

mediadoras, bem como as mais variadas linguagens que dão à mediação as suas bases materiais. Estas são 

apresentadas pelo autor como formas reguladoras da sociedade.  
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sentido de trocas por meio da comunicação, aqui compreendidas em suas múltiplas naturezas 

– políticas, econômicas, artísticas etc. Entretanto, esta compreensão negligencia a presença 

dos meios, além de desconsiderar as hegemonias presentes nestas trocas, reiterando certo 

descaso com as assimetrias das relações nas interações sociais. 

As expressões ―conversação‖ e ―conversa‖ tomam como metáfora e ampliam para o 

espaço social amplo o que ocorre entre pessoas em situação presencial. Isso traz 

problemas – porque estimula uma perspectiva determinada por um modelo 

dialógico-simétrico-alternado-recíproco de comunicação – modelo que não se 

justifica em instâncias mais complexas e diversificadas. (BRAGA, 2011, p. 67).  
 

O autor descarta as noções de interatividade
10

 que convergem para uma ideia de 

reciprocidade instantânea defendida no modelo conversacional de Thompson, baseado na 

interação face a face. Para ele, as assimetrias produzidas pelos aspectos pessoais, sociais e 

culturais constituem os campos investigáveis neste fenômeno. Braga (2011) acolhe o conceito 

de interação, entretanto, ao referir-se à interação comunicacional o autor lhe confere 

características específicas e identificáveis, dando-lhe contornos que a diferencie das demais 

formas de interação presentes na sociedade, sobretudo a quase interação mediada de 

Thompson. 

A interação comunicacional, ao contrário da face a face deve ser pensada como 

processos simbólicos e práticos, que organizam as trocas entre os indivíduos. São elas que 

possibilitam as suas ações engajadas em todas as áreas de atuação que necessitam de uma co-

participação. Nesta interação o esforço humano também é um aspecto observável, Braga 

(2011, p. 68) indica que a própria ação de ―estar em contato‖ de uma maneira solidária ou 

conflitiva, revela o empenho do sujeito em enfrentar as injunções do mundo. 

A visada de Braga (2006a) pressupõe uma relação de continuidade entre os processos 

interacionais e propõe um modelo de ―interatividade social midiática ampla‖. Como visto no 

tópico anterior, este modelo envolve a circulação de processos e produtos comunicacionais, 

compreendendo-a como constituinte dos sistemas de circulação diferidos no espaço e difusos 

no tempo. ―Os sentidos midiaticamente produzidos chegam à sociedade e passam a circular 

entre pessoas, grupos e instituições, impregnando e parcialmente direcionando a cultura‖. 

(BRAGA, 2006a, p.27). 

O autor define o campo diversificado das interações sociais como o lugar de 

ocorrência da comunicação. Este campo assume um caráter de sistema processual que 

contrapõe a ideia de sistemas estruturais comuns às noções institucionais e organizacionais.  

                                                           
10

 Tal noção é apresentada na obra ―A mídia e a sociedade. Uma teoria social da mídia‖ de John B. Thompson 

(1998).  
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Para o autor, compreender um sistema interacional sobre a mídia não corresponde 

pressupor um relação equilibrada entre a produção e recepção, tão pouco pressupor que o 

receptor estaria sabendo enfrentar o que produz midiaticamente, ou que este sistema de 

resposta corrigiria as distorções eventuais da produção. 

Pois, assim como o setor de produção apresenta distorções (relacionadas a suas 

lógicas econômicas, organizacionais e políticas, a seus conceitos de cultura e de 

entretenimento), o sistema de interação pode ser frágil, esparso, pobre de recursos 

(materiais, conceituais, criativos e operacionais), de pouco alcance e de visão pouco 

abrangente. Entendemos, portanto, que uma recepção ativa é correlata, de modo 

fundamental, à existência na sociedade dispositivos de interação social vigorosos — 

nos dois sentidos, de enfrentamento interpretativo e de forte presença social, ou seja, 

constatar uma articulação sistêmica entre ações interacionais de sociedade e 

produção midiática não corresponde a afirmar ―equilíbrio‖, menos ainda equilíbrio 

estável. (BRAGA, 2006, p.32). 
 

Maria Ângela Mattos e Ricardo Villaça (2011, p.11), em um esforço para apreender o 

capital teórico sobre as interações como constituintes do campo da Comunicação adotaram a 

expressão ―interação midiatizada‖ para designar as interações contemporâneas perpassadas 

pela lógica e pela cultura midiática. Nesta perspectiva, a midiatização se espraiaria para as 

demais instâncias da vida social, tornando-se, segundo Braga (2006) o processo ―interacional 

de referência‖. 

Neste trabalho, compartilha-se com os autores a expressão ―interação midiatizada‖ 

para descrever as interações presentes no campo do futebol amador envolto pela cultura 

midiática. A midiatização do futebol amador torna-se relevante frente à perspectiva de Braga 

(2006) que afirma que tudo o que pode ser produzido, ativado e processado pela mídia torna-

se um objeto potencial de abordagens no campo da Comunicação.   

A compreensão do autor amplia o campo comunicacional a partir de uma leitura das 

interações sociais e, por conseguinte, amplia também o campo da investigação ora 

apresentada. Deste modo observa-se aqui as interações sociais no bairro Concórdia onde se 

localiza a sede do Inconfidência Esporte Clube e de seu pertencimento espacial e identitário, 

bem como o modo como os moradores, torcedores e jogadores constroem processos de 

resposta e intervenções críticas frente à presença dos meios na organização dos torneios.    

A rotina do clube, para além dos dias de transmissão dos jogos, também constitui um 

importante periscópio para a observação das interações midiatizadas, uma vez que elas 

independem da presença dos meios e dos dispositivos técnicos. 

Mattos e Villaça (2011) acreditam que o conceito de midiatização é adotado por Braga 

justamente com intuito de enfrentar epistemologicamente a separação entre o conceito de 

mídia e interação. A sociedade contemporânea não estaria dividida entre processos 
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midiatizados e não midiatizados, uma vez que os fenômenos comunicacionais estão inscritos 

de diversas maneiras nos processos sociais cotidianos, por exemplo, o fato de uma 

transmissão ganhar forte relevância em uma discussão de bar, ou na forma como um garoto 

celebra um gol em uma brincadeira: correndo em direção a câmeras imaginárias. 

A recepção passa a ser compreendida na esfera da coletividade, para além de seu 

aspecto individual. Este processo é diretamente ligado ao contexto sociocultural em que a 

mensagem midiática se difunde. Ela ultrapassa o momento preciso em que o produto é 

gerado, transmitido e recebido. Supera até mesmo o instante de reação do receptor. A 

interação é compreendida como o conjunto de todas essas ações, somadas às reações que elas 

produzem nas instituições e nos lugares sociais. 

Lucrécia Ferrara (2008) é outra autora que contribuiu de maneira significativa para a 

delimitação conceitual das interações no debate comunicacional. A autora propõe uma 

epistemologia das trocas comunicativas, superando o tema dos meios como núcleos 

temáticos. Deste modo, sugere uma subversão do conceito de comunicação, superando seu 

caráter transmissional em direção à interação que, sistematicamente cria um ambiente de 

informação – posto pelos meios como manifestação semiótica. 

Entretanto, o processo que nos leva das mediações aos meios supõe submissões e 

revisões: da comunicação que deve considerar a interação para perceber que o 

receptor é cogestor do processo comunicativo; e da semiótica que deve considerar a 

semiose de todos os signos e linguagens que relativiza os significados e impõe a 

percepção de que todos os enunciados constroem a cultura e são por ela construídos. 

(FERRARA, 2008, p.5). 

 

No título ―Comunicação e Semiótica: das mediações aos meios‖, a autora faz 

referência à obra mais emblemática de Jesús Martín-Barbero (1987) que propunha o 

deslocamento ―Dos meios às mediações‖. Ambos os autores trabalham no enfrentamento da 

centralidade que a mídia assume nos estudos de Comunicação.  

Vê-se que, tanto na sociedade midiatizada como proposta por Fausto Neto (2008), 

quanto no bios midiático apresentado por Sodré (2002), ou mesmo na perspectiva do processo 

interacional de referência de Braga (2006), a midiatização recoloca a mídia na centralidade 

das discussões sobre a experiência cultural contemporânea.  

Esta centralidade destoa daquela prevista pela sociedade dos meios, em que a 

sociedade reage inercialmente com as mensagens produzidas pelas instituições e organizações 

midiáticas. Por outro lado, também produz algumas ressonâncias importantes com os estudos 

de recepção latino-americanos, sobretudo com as acepções barberianas, nas quais a cultura 

assume um protagonismo na observação do processo comunicacional.  



40 
 

Neste sentido, crê-se que o futebol – compreendido como uma prática social – pode 

ser considerado um mediador das mais diversas interações, como por exemplo: entre os 

torcedores e o time; o time e o bairro, no caso do futebol amador; entre os sujeitos do bairro e 

na conversação cotidiana. 

No próximo tópico propõem-se possíveis tensionamentos acerca dos conceitos de 

mediação e de midiatização no sentido de apreender as potencialidades de ambos para a 

investigação empírica. Para tanto, será realizado um apanhado geral das formulações latino-

americanas de Martín-Barbero (1987; 2004) e Guillermo Orozco Gómez (1994; 2006) – sem 

descartar aspectos relacionados a outros estudiosos como pesquisador britânico Roger 

Silverstone (2002). 

 

2.3 Contornos e caminhos das mediações  

 

Os tópicos 2.1 e 2.2 foram dedicados à compreensão de aspectos da midiatização 

referentes às suas lógicas e processualidades. Assinala-se neste item a importância dos 

estudos de recepção latino-americanos para a formulação de uma perspectiva 

socioconstrutivista da midiatização. Neste sentido, o encontro dos conceitos produz mais 

interseções do que distanciamentos. No percurso deste tópico serão apresentadas algumas 

acepções sobre a mediação, conciliando-a com a perspectiva da midiatização.  

Sobre o conceito em si, Luiz Signates (1998) destaca que o verbo ―mediar‖ e os 

termos ―mediação‖ e ―mediador‖ são usados com certa abundância nos estudos 

contemporâneos da Comunicação, sobretudo nos estudos de recepção latino-americanos. 

Entretanto, é curioso observar que o conceito ainda não tenha encontrado uma definição 

consensual entre os autores e pesquisadores da área. 

O autor apresenta um esboço histórico sobre o tema, destacando a distinção teórica do 

conceito de mediação em duas vertentes filosóficas: a primeira é a idealista, tem origem cristã 

e se relaciona com perspectiva da teologia, na qual a mediação assume papel de ligação entre 

o divino e o profano; ―(...) a segunda é a hegeliana e demonstra uma preocupação específica 

em explicar os vínculos dialéticos entre categorias separadas‖. (SIGNATES, 1998, p.40). 

O uso mais frequente do conceito está associado à segunda vertente e vincula a ideia 

de mediação ao termo intermediário. Entretanto, a apropriação filosófica do conceito não se 

restringe a esse sentido. Signates (1998) destaca, por exemplo, que Walter Benjamin foi 
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pioneiro ao teorizar a ―mediação fundamental‖, que permitiria pensar a relação das 

transformações da produção industrial com as mudanças no espaço da cultura.  

Em seguida Signates (1998) percorre o pensamento de marxistas a partir de Raymond 

Williams (1979) e descreve o seu percurso epistemológico, tratando, por exemplo, de sua 

perspectiva que introduz a mediação à problemática sobre a arte e os demais produtos 

culturais, que deixam de ser meros reflexos das realidades sociais.  

Antes de definir o que é mediação, Signates (1998) propõe definir o conceito a partir 

daquilo que ele não é. Assim, se desvencilha de definições que muitas vezes estão 

entranhadas no senso comum popular e no vocabulário acadêmico. 

O autor começa por desconstruir a associação comum que vincula o conceito à ideia 

de intermediário. Essa relação se dá pelo fato de que, ainda hoje, as instituições midiáticas são 

vistas como intermediários das instituições sociais. Neste sentido, nomear tais instituições 

como ―meios de comunicação‖ não implicaria necessariamente entendê-los como mediadores. 

A crítica se estende para aquilo que Signates (1998) compreende como um modo positivista 

de ver a realidade, isto é, compreendê-la em categorias separadas e independentes entre si, 

necessitando, assim, de alguma categoria externa que garanta a ligação entre elas. 

A ideia de ―filtro‖ também é constantemente associada ao conceito de mediação. O 

autor explica que esta ligação aparece normalmente em estudos psicológicos – experimentais 

e, frequentemente, para descrever o papel dos opinion leadrs
11

, que seriam responsáveis por 

uma seleção de conteúdo dentro de um ambiente corporativo. 

As noções daquilo que não é mediação apresentadas pelo autor revelam relativa 

semelhança com as processualidades da ―lógica das mídias‖ discutidas no tópico 2.2, e se 

afastam, dessa maneira, da compreensão da mediação que buscamos relacionar ao fenômeno 

da midiatização. 

Acredita-se que a mediação não pode ser compreendida como uma mera intervenção 

no processo comunicativo. Apesar de reconhecer a gama de significados que o conceito pode 

assumir nas mais variadas tradições e correntes teóricas, este trabalho dedica-se ao contexto 

do futebol amador constituído pelo aspecto cultural e pelas relações cotidianas, o que leva a 

um recorte conceitual em direção ao significado que a mediação recebe na perspectiva dos 

estudos latino-americanos. 

Apesar de se constituir em um pilar teórico das pesquisas sobre as mediações, Martín-

Barbero não delimitou de maneira rigorosa o conceito. Por isso Signates (1998) dedicou-se a 

                                                           
11

Membros influentes de uma comunidade, grupo ou sociedade, com os quais os outros sujeitos buscam 

conselhos, opiniões e pontos de vista. 
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categorizar os cinco sentidos preponderantes que a mediação assume em uma das principais 

obras de Martín-Barbero, o livro: ―Dos Meios às Mediações” de 1987.  

A categorização de Signates (1998) destaca que a palavra ―mediação‖ aparece diversas 

vezes na obra e ganha sentidos de: 1) construto ou categoria teórica – em que o conceito 

agiria na relação entre antinomias, ou seja, como conciliador de ideias diferentes; 2) 

discursividade específica – em que a mediação aparece como discurso capaz de absorver 

diversas formas de apresentação, além de vincular diferentes realidades e sociabilidades; 3) 

estruturas, formas e práticas vinculatórias – quando a mediação tem o significado de uma 

prática social que vincula estruturas categoricamente diferenciadas; 4) uma instituição ou 

local geográfico – em que a mediação aparece no contexto das instituições cujas práticas 

relacionam sentidos; 5) como dispositivo de viabilização e legitimação da hegemonia ou 

resolução imaginária da luta de classes no âmbito da cultura. 

Os significados do conceito de mediação flutuam na obra de Martín-Barbero, isto não 

significa, entretanto, que eles assumam definições contraditórias ou excludentes. A 

pesquisadora Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2014) indica a necessidade de pensar a 

definição de mediação em seu plural. Para a autora, este seria um conceito síntese que 

pretende captar os processos da comunicação a partir de ―nós‖, compreendidos como lugares 

onde é possível identificar a interação entre os espaços da produção e recepção. 

 

2.3.1 Mediação: a comunicação para além dos meios  

 

A mediação descrita anteriormente por Lopes (2014, p.70) emerge de uma visão 

integradora dos fenômenos da comunicação observados por Jesús Martín-Barbero a partir do 

trinômio: Comunicação, Cultura e Política. As imbricações destes campos geram interações 

de todas as ordens, que podem ser observadas tanto no âmbito do futebol profissional, quanto 

no do futebol amador, e se constituem como um ponto fulcral para a observação empírica 

empreendida. 

Nos próximos capítulos estas interações serão apresentadas e detalhadas por meio de 

exemplos e situações observadas na pesquisa de campo. Por ora, apresentam-se as 

ferramentas teóricas e metodológicas que fundamentam a mediação para este estudo. 

Na primeira edição da obra ―Dos Meios às Mediações‖ (1987), segundo Lopes (2014), 

Martín-Barbero busca explicar estes ―nós‖ por meio das mediações culturais da comunicação. 

O primeiro mapa metodológico inaugura a sequência dos chamados Mapas Noturnos que 
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viriam a ser reformulados outras duas vezes pelo autor ao longo em sua empreitada para 

compreender comunicação a partir daqueles processos que a atravessam.  

 

Figura 2 – Primeiro mapa metodológico das mediações – 1987 

 

Fonte: LOPES (2014, p.70) 

 

O trinômio Comunicação, Política e Cultura aparece na centralidade do mapa como 

mediações constitutivas. Estas mediações acontecem em dois sentidos, um diacrônico ou 

histórico relacionado às temporalidades distintas entre as matrizes culturais e formatos 

industriais; e outro sincrônico, que aponta para a temporalidade simultânea das lógicas da 

produção e as competências da recepção. 

A partir do mapa, Martín-Barbero (1987) apresenta três mediações fundamentais para 

a compreensão das relações da cultura cotidiana com a comunicação. São elas: 1) 

cotidianidade familiar; 2) temporalidade social e; 3) competência cultural. Não é objetivo 

deste trabalho o detalhamento excessivo de cada mediação apresentada pelo autor ao longo de 

sua trajetória, pois isso implicaria analisar o modo pelo qual a midiatização afeta todos os 

níveis das mediações. Destacam-se, portanto, aquelas mediações em que foi possível observar 

uma implicação diretamente relacionada à prática do futebol varzeano perpassado pela lógica 

da midiatização. 

Na empiria da pesquisa ora realizada recorre-se, muitas vezes, ao cotidiano familiar, 

por isso, tal mediação ganha destaque no corpo deste texto. A cotidianidade familiar está 

diretamente relacionada com a formação doméstica das pessoas e ganha destaque em nosso 

percurso empírico. Para Martín-Barbero (1997, p.293) a família e o contexto familiar é um 

dos poucos espaços onde o indivíduo consegue se posicionar como audiência, manifestando 

suas aspirações e suas frustrações.  Ciente deste processo no contexto familiar a televisão 

busca forjar o que autor chama de ―simulação do contato‖, ou seja, uma imbricação do mundo 

espetacularizado e ficcional com o espaço da cotidianidade e da rotina por meio do uso de 
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intermediários, como por exemplo, um apresentador que usa gírias e um tom coloquial para 

criar uma interlocução com o espaço da família.  

 O clube Inconfidência, fundado em 1944 é reconhecido pelos moradores do bairro 

Concórdia como uma instituição familiar. A paixão pelo clube é descrita por muitos dos 

atores sociais como um processo geracional, em que o time simbolizaria uma série de valores, 

intensamente ressaltados pelas coberturas midiáticas, por meio de em jargões como: ―amor à 

camisa‖, ―amizade em campo‖, ou ―família inconfidência‖ - em referência ao grupo de 

jogadores que compõe a equipe.  

A temporalidade social destacada por Martín-Barbero (1987) faz uma contraposição 

entre os tempos cotidianos e produtivos. Deste modo a mídia, novamente destacada pelo papel 

da televisão, introduz o tempo produtivo, ligado ao tempo do capital no tempo cotidiano, 

referente a rotina ordinária das pessoas. Este aspecto também pode ser evidenciado no bairro 

Concórdia, sobretudo em dias de jogos. Os horários da partida, o local dos jogos e todo o 

cerimonial são adaptados para o discurso espetacularizado da transmissão esportiva. 

A competência cultural se relaciona com toda a bagagem acumulada pelo indivíduo 

durante o seu percurso de vida. Seja em sua educação formal, ou por meio das experiências 

adquiridas em situações cotidianas. Podemos relacionar a esta mediação a complexa formação 

simbólica do indivíduo, que culmina, por exemplo, no seu processo de identificação com um 

clube. 

Martín-Barbero (1987) dedica um esforço substancial para a compreensão da recepção 

a partir dessas mediações fundamentais. Lopes (2014) explica que um segundo mapa proposto 

por Martín-Barbero foi feito a partir da necessidade identificada pelo autor de compreender as 

mediações para além do processo de recepção, abarcando um escopo maior do processo 

comunicacional. 

 

Figura 3 – Segundo mapa metodológico das mediações – 1987 

 

Fonte: LOPES (2014, p.71)  
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Para Lopes (2014), este segundo mapa explicita o desejo de Martín-Barbero de 

compreender a cultura a partir da comunicação. Os esquemas designados por ele como 

―mapas noturnos‖ aparecem em sua obra ―Ofício de Cartógrafo” (2004), demonstrando um 

deslocamento do estudo das mediações culturais da comunicação para o uma reflexão sobre 

as mediações comunicativas da cultura. ―Por meio deste mapa, é possível operacionalizar a 

análise de qualquer fenômeno social que relaciona comunicação, cultura e política, impondo-

se como uma dimensão da articulação entre produtores, mídia, mensagens, receptores e 

cultura‖. (LOPES, 2014, p.71). 

As quatro dimensões básicas das mediações continuam divididas por seus sentidos 

sincrônicos e diacrônicos, entretanto, passam a ser articuladas por outras múltiplas mediações 

fundamentais como operações metodológicas para a compreensão do futebol amador em seu 

contexto midiático. 

A relação entre as matrizes culturais e a lógica de produção é mediada pela 

institucionalidade. Segundo Martín-Barbero (2004, p. 223), a institucionalidade pode ser 

pensada a partir de duas ordens que se contrapõe: o regime estatal e o regime privado. O 

primeiro diz respeito aos meios de comunicação entendidos em sua função de serviço público 

e o segundo converteria a liberdade de expressão em comércio. Deste modo a comunicação, 

do ponto de vista da institucionalidade, é entendida como mediação onde se manifestam 

discursos de ambos os regimes, dentre os quais têm prevalecido os discursos dos meios 

privados. 

A socialidade foi a mediação escolhida pelo autor para explicar a relação entre o eixo 

diacrônico das matrizes culturais e o eixo sincrônico das competências de recepção. Esta 

mediação ganha destaque para este trabalho, pois a partir de sua compreensão é possível 

identificar nos hábitos e nas práticas dos receptores aspectos importantes das cognições e 

subjetivações dos indivíduos, que interferem de modo decisivo no modo como a comunicação 

se insere em seus processos culturais. No cenário do futebol de várzea - das suas relações 

comunitárias e institucionais - a mediação servirá como instrumento para investigação de 

aspectos relacionados à construção subjetiva e identitária dos atores sociais envolvidos. 

A ritualidade opera de maneira simultânea a socialidade. Entretanto Martín-Barbero 

(2004, p.227) especifica que esta mediação é a responsável pelos nexos estabelecidos entre a 

audiência e o meio tecnológico. Para o autor é a ritualidade que mobiliza os receptores e suas 

memórias. Ela implica diretamente nos ritmos e nos formatos dos programas televisivos. A 

partir da repetição e da interação a ritualidade constitui uma nova gramática que aproxima os 

formatos industriais com os indivíduos. O futebol e os demais programas que derivam do 
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evento esportivo constituem através desta mediação uma sólida rotina, que interfere na vida 

de quem acompanha e vive o esporte, seja nos horários pré-definidos dos jogos, ou na maneira 

de se consumir o esporte, que tem a televisão como um fator preponderante. 

A tecnicidade é a categoria mediadora dos formatos industriais e das lógicas de 

produção. Entretanto, ao contrário do que possa parecer, esta mediação não fica restrita ao 

âmbito da produção. Martín-Barbero (2004, p. 229) salienta a importância desta categoria 

para além das compreensões técnicas dos meios, e identifica as suas características 

sensibilizantes, que conectam as inovações tecnológicas aos modos de percepção e 

experiência social. O trabalho demonstra que, embora em uma escala menor, a tecnicidade 

passou a operar nas lógicas do futebol amador, modificando alguns de seus padrões sobretudo 

àqueles ligados às questões de relacionamento entre a mídia e o campo esportivo. 

A técnica, para além da sua ordem instrumental, sedimenta e ajuda a constituir 

práticas. Por isso a tecnicidade como categoria mediadora dá visibilidade as formas de 

inovação que permeiam a produção, e, que, consequentemente, irão afetar o modo de perceber 

e de sentir dos receptores. Um exemplo deste processo está no fato de que o futebol 

midiatizado produz uma experiência completamente distinta da experiência do torcedor que 

acompanha o esporte. A ordem técnica produz não só novas ritualidades, mas também 

interferem na ordem do sensível, nas experiências do receptor.  

O segundo mapa de Martín-Barbero apresenta a comunicação como mediadora de 

todas as formas da vida cultural e política da sociedade. ―Portanto, o olhar não se inverte no 

sentido de ir dos meios para as mediações e nem das mediações aos meios, senão para ver a 

complexa teia de múltiplas mediações‖. (LOPES, 2014, p.72). 

Lopes (2014) citando Martín-Barbero relata que o autor apresentou ainda um terceiro 

mapa, incorporando aos outros a questão das mutações culturais na contemporaneidade. Este 

novo esquema é atravessado por quatro eixos principais, são eles: temporalidade; formas de 

espacialidade; mobilidade e; fluxos.  

Este trabalho parte da ótica de Lopes (2014, p. 72) para a compreensão da 

temporalidade que, segundo a autora, na   contemporaneidade representa a crise da 

experiência moderna do tempo. Esta crise se configura, sobretudo, pela supervalorização do 

―agora‖ em contraste com enfraquecimento das relações históricas com o passado, gerando 

uma confusão temporal, que deixa os sujeitos presos à simultaneidade do presente. O futebol 

também está inserido neste processo, uma vez que assumindo os formatos industriais passa a 

operar sobre as lógicas. O futebol de várzea talvez resista mais a este processo, embora sua 

midiatização interfira diretamente em seus ritmos tradicionais. 
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A espacialidade é composta por espaços múltiplos: o espaço comunicacional -  por 

onde a comunicação se viabiliza por meio das redes eletrônicas; o espaço habitado – como, 

por exemplo, o bairro Concórdia; o espaço imaginado – da nação e de sua identidade. Neste 

trabalho representado pelo futebol e por sua capacidade de convergir aspectos da identidade 

do brasileiro. Além disso, emergem outros espaços de ordem subjetiva, por exemplo: ―o 

espaço da cidade moderna com a subjetividade que emerge da nova relação com a cidade, dos 

modos de sua apropriação.‖ (LOPES, 2014, p. 73). 

A mobilidade está relacionada ao trânsito intenso das navegações virtuais dos sujeitos 

nestes espaços, além do trânsito intenso de pessoas e informações no espaço físico das cidades 

que resultam no aparecimento de novos modelos de sensibilidade. (LOPES, 2014, p. 73). 

Por fim, os fluxos das informações, das imagens, dos vídeos, das linguagens virtuais 

que, modificam aspectos da formação formal do indivíduo, por meio das tecnologias, que 

segundo a autora produzem um deslocamento dos saberes ―[...] modificando tanto o estatuto 

cognitivo como institucional das condições do saber, conduzindo a um forte borramento das 

fronteiras entre razão e imaginação, saber e informação, arte e ciência, saber especializado e 

conhecimento comum‖. (LOPES, 2014, p. 73). 

A partir dos mapas e das mediações descritas por Martín-Barbero pode-se 

compreender a comunicação para além da problemática dos meios, como uma questão da 

ordem das mediações. Lopes (2014) indica que esta perspectiva é bastante similar àquela 

apresentada pelos estudos do britânico Roger Silverstone (2002). O autor reafirma a 

necessidade de se pensar na mídia como um processo de mediação que ultrapassa as zonas de 

contato entre o produto midiático e os receptores. 

Silverstone citado por Lopes (2014) propõe que os produtores e receptores estariam 

envolvidos em uma atividade continua de engajamento e desengajamento com os significados 

dos produtos midiáticos, que passam a ser avaliados a partir das inúmeras experiências dos 

indivíduos. Neste sentido, a comunicação ganha uma importância que supera o seu caráter 

midiático em direção a uma compreensão mais aberta. 

Apesar de promover esta perspectiva mais alargada acerca da comunicação, segundo 

Signates (1998), os esquemas ainda são insuficientes para delimitar o contorno conceitual da 

mediação. Esta crítica é compartilhada, inclusive por seus seguidores. Importante ressaltar 

que esta contribuição do autor não leva em consideração os últimos dois mapas atualizados 

por Martín-Barbero. 

Ainda no contexto latino-americano, destaca-se a crítica de Guilherme Orozco Gómez,  

citado por Signates (1998), segundo a qual Martín-Barbero não conseguiu dar à mediação 
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uma delimitação em termos concretos. O autor mexicano sugere que a condição de múltiplos 

desordenamentos pela qual a comunicação social passa é fruto da ruptura instituída pela 

proposição teórica das mediações de Martín-Barbero, que do seu ponto de vista exacerba a 

sensação de instabilidade do nosso tempo. 

Guilherme Orozco apud Siganates (1998) utilizou a estruturação de Anthony 

Giddens
12

 e as preposições de Martín-Barbero para definir outro modo de organização para as 

mediações. Assim, buscava fugir das polaridades e das dicotomias, tais como 

emissor/receptor, trazendo à tona, por conseguinte, a sua ideia a despeito das ―múltiplas 

mediações‖.   

O autor reforça a necessidade de se pensar as mediações para além do fluxo dos 

produtos e de suas implicações na subjetividade dos receptores. As múltiplas-mediações se 

originam das fontes de mediação que são diversas: a política, a economia, os meios, gênero, 

idade, classe social, contextos situacionais, dentre outras. Aspectos subjetivos também são 

fontes de mediação, neste aspecto o autor ressalta a importância das experiências e 

subjetivações de cada indivíduo como mediadores. O esquema de Orozco (1994) sistematiza 

as mediações em quatro grupos: individual; situacional; institucional e; videotecnológico ou 

massmediático.  

Em um percurso histórico sobre os estudos de recepção latino-americanos os 

pesquisadores Franco e Temer (2014) apresentam a estrutura do pensamento de Orozco. As 

mediações individuais, como o próprio termo sugere, são explicadas a partir da própria 

subjetividade do sujeito. A individualidade aparece como produtora de significados 

comunicativos. O receptor, destacado pelo autor na figura do telespectador, é dotado de 

mediações providas por suas próprias experiências, condicionamentos e histórias. Novamente 

a trajetória dos sujeitos, seus hábitos e práticas aparecem como condicionantes para o estudo 

da recepção.  

As mediações situacionais estão diretamente relacionadas às eventualidades 

interativas e trazem algo de novo em relação a perspectiva de Martín-Barbero. Elas se 

originam a partir das interações sociais que o indivíduo estabelece com a sociedade, para além 

do contato do indivíduo com os meios de comunicação. Para Orozco citado por Franco e 

Temer (2014) estas mediações ocorrem em diversas situações ordinárias como em uma 

                                                           

12
 Cf. GIDDENS, A. Novas regras do método sociológico: uma crítica positiva das sociologias compreensivas. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
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conversa entre amigos, no local de trabalho, nas reuniões das associações de bairro, dentre 

outras. No bairro Concórdia esta mediação pode ser evidenciada em uma breve visita  

Escola, igreja, política e família se configuram como mediações institucionais. Para o 

autor, as regras e ordens destas instituições medeiam a relação dos indivíduos com o discurso 

televisivo. A própria televisão também é compreendida como uma mediadora 

vídeotecnológica
13

, ultrapassando o seu caráter de dispositivo técnico e assumindo a 

identidade de uma instituição produtora de significados. Esta mediação se relaciona com a 

forma como a televisão age para provocar reações. É a própria institucionalização específica 

do meio. Os recursos televisivos ligados à dimensão audiovisual são diversos, as suas muitas 

estratégias fazem com que o discurso seja naturalizado no processo de recepção pelo 

telespectador.  

Guilherme Orozco citado por Franco e Temer (2014) substituiria ainda as mediações 

individuais pelas mediações cognicitivas em uma revisão conceitual. O autor acrescenta, 

também, ao conceito as mediações de referência que possibilitam analisar aspectos da 

recepção ligados à estratificação dos programas, logo do telespectador. Assim, o gênero, a 

idade, a etnia entre outros aspectos determinam as preferências ou as referências do 

telespectador diante da programação. 

Orozco apud Franco e Temer (2014) desdobrou dessa maneira a teoria das mediações 

culturais de Martín-Barbero, propondo uma análise qualitativa da recepção, sobretudo no que 

tange ao meio televisivo. Reconhece o mérito de Martín-Barbero em tirar a comunicação da 

perspectiva única dos meios para recriá-la, explorá-la e aprofundá-la, sobretudo, pelo viés da 

cultura nas mediações. 

A seguir será abordada a relação entre a cultura e a comunicação, de modo que se 

possa compreender como ela se estabeleceu no campo da Comunicação como um elemento 

imprescindível para a compreensão das mediações no contexto midiático. 

 

                                                           
13

O conceito de televidência é explicado por Franco e Temer(2014) e aparece no contexto desta mediação como 

uma importante contribuição do autor, ressalta o papel ativo do sujeito no processo de recepção. Orozco citado 

por Franco e Temer (2014) recorre aos contratos de leitura de Verón (1997) para conceituar o ―contrato de 

telvidência‖. As interações estabelecidas superam o momento de ver TV. O termo se refere a interação específica 

dos sujeitos com o meio, que por sua vez condessa outros referentes, como vistos nas mediações de referência. 

Para Orozco citado por Franco e Temer (2014) embora a telvidência pareça um processo individualizado ela é 

extremamente culturalizada. Os indivíduos, enquanto membros de uma audiência, possuem características 

pessoais, mas também ―contratos de vidência‖, que permitem que os receptores se relacionem com os outros 

membros da audiência, gerando uma comunidade de apropriação e interpretação dos referentes televisivos. 
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2.3.2 Cultura e Comunicação  

 

As mediações de Martín-Barbero e suas implicações no campo da Comunicação 

tiveram como influência os ―Estudos Culturais Ingleses‖. Projeto teórico destacado por Éric 

Maigret (2010) como um dos mais influentes para a discussão que se estabelece no campo da 

comunicação e da cultura. Tal projeto teve origem em meados dos anos 60, mais 

especificamente em 1964 com a fundação do Centre for Contemporary Cultural Studies 

(CCCS) que, a princípio, reuniu ideias e métodos propostos por intelectuais de orientação 

marxista: Stuart Hall, E. P Thompson, Raymond Williams e Richard Hoggart,  

Entre as décadas de 1970 e 1990 os autores se dedicaram à incursões empíricas 

problematizando aspectos relacionados à então emergente ―cultura de massa‖. O que refletiu 

diretamente nas incursões sociológicas, mundo afora, para temas antes pouco valorizados pelo 

mundo acadêmico, por exemplo o futebol e o mundo esportivo. Os estudos atribuíam grande 

importância à abordagem qualitativa que congregasse a tradição literária, etnográfica e 

sociológica da observação participante, mas a partir de um olhar que buscasse se distanciar da 

perspectiva elitista sobre o fenômeno comunicacional. 

No capítulo dedicado à empiria serão detalhados alguns aspectos dessa abordagem 

metodológica, fundamental para o estudo de caso ora empreendido, uma vez que existem 

aspectos presentes nas interações sociais midiatizadas observáveis somente a partir de uma 

análise próxima do objeto. 

A Comunicação como um campo disciplinar aberto e em construção se evidenciou em 

todo o empreendimento teórico realizado neste trabalho. Seja a partir das perspectivas de 

Martín-Barbero (1987), de Braga (2006) ou Ferrara (2008). Destacar a sua 

interdisciplinaridade não diminui a importância e as especificidades do objeto 

comunicacional. Compartilha-se, deste modo, com a pesquisadora Illana Strozenberg (2003) a 

premissa de que a Comunicação pode estabelecer uma fecunda relação com outras áreas de 

pesquisa. Neste caso, a Antropologia empresta importantes ferramentas para a compreensão 

do universo que circunda o futebol amador. ―Com a Antropologia ampliando seu espaço de 

ação para as sociedades complexas e a Comunicação buscando métodos e teorias alhures, não 

é de se estranhar que ambas se cruzem em muitos momentos‖. (STROZENBERG, 2003, p. 

31).  

Desta disciplina emprestamos o conceito de cultura, conforme apresentado por  

Raymond Williams (1992). Sua compreensão antropológica vê a cultura como um modo de 
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vida, uma complexa gama de práticas, de valores e significados que organizam a vida 

cotidiana em um determinado período histórico. 

Para o pesquisador José Márcio Barros (1993) a Antropologia confere ainda uma 

dimensão à cultura que se distancia e supera a influência que as ciências físicas e biológicas 

mantinham sobre as ciências sociais. Cultura passa a ser compreendida como um universo de 

símbolos que dão equilíbrio às relações humanas. O autor chama a atenção para a formação 

de uma espécie de rede intersubjetiva de produção de sentidos, da qual fazem parte as mais 

diversas instâncias midiáticas.  

Para Barros (1993a, p. 31), o conceito de cultura assume, na modernidade, uma ligação 

direta com a ―ação humana sobre a natureza, por extensão, aos resultados e produtos dessa 

ação‖. Deste modo, tanta a ação na forma de trabalho e transformação, quanto seu resultado, 

que são os produtos e processos culturais – definem padrões, valores e normas provenientes 

das relações entre os sujeitos em seus contextos específicos. 

O futebol amador pode ser compreendido tanto na esfera da ação, enquanto prática 

cultural, como na esfera de um resultado dessa ação, em sua condição de produto cultural e 

midiático. O jogo em sua dimensão de formação cultural e de experiência é fruto do 

desenvolvimento de processos de socialização, de um repertório compartilhado com o grupo 

social ao qual pertence. Segundo Barros (1993a), o indivíduo e o grupo existem porque 

compartilham de um repertório comum. 

 Os estudos sobre a cultura abandonam uma perspectiva que aborda sujeitos abstratos 

e universais, ―tomando-os agora como sujeitos radicados na sociedade, norteados por 

referências conceituais indissociáveis de suas interligações sociais‖. (BARROS, 1993, p.5). 

Os aspectos subjetivos que fazem as interligações sociais também são destacados pelo 

sociólogo Terry Eagleton (2000) em sua definição conceitual: ―Cultura significa o domínio da 

subjetividade social – um domínio que é mais amplo do que a ideologia, porém mais estreito 

do que a sociedade, menos palpável do que a economia, porém mais tangível do que a 

economia‖. (EAGLENTON, 2000, p. 57). 

Terry Eagleton (2000) diz que o fato de pessoas pertencerem a um mesmo lugar, a 

uma mesma profissão ou a uma mesma geração não significa que estabelecem uma cultura. 

Para o autor, as pessoas só o fazem quando começam a compartilhar modos de falar, saber 

comum, modos de perceber sistemas de valor, construindo uma auto imagem coletiva. 

Neste sentido, não é a territorialidade ―bairro Concórdia‖, tão pouco as dimensões 

esportivas que fazem do futebol um importante aspecto cultural na vida dos sujeitos 

observados neste o estudo. O modo como os moradores se organizam ao redor do clube 
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Inconfidência convergindo práticas como o próprio ato de torcer é que conferem ao futebol 

uma dimensão cultural. 

O futebol também pode ser compreendido no âmbito da tradição. Como uma prática 

geracional que se estabelece entre os sujeitos. Entretanto, Barros (1993) alerta para o fato de 

que algumas identidades gravitam ao redor da tradição, buscando uma pureza anterior e 

tentando recobrar as unidades e certezas que são sentidas como perdidas.  

Acredita-se que a mediação da socialidade proposta por Martín-Barbero, compreende 

esta territorialidade abstrata em que a cultura ganha forma. Neste sentido, Barros (1993) 

afirma que a cultura se consolida como uma espécie de mapa da vida social, composta por 

―sistemas entrelaçados de signos‖, resultantes de múltiplas determinações. 

Para Barros (1993), A sociedade passa a ser estudada como um território, palco das 

interações sociais e da coletividade vivenciada a partir da perspectiva de diferentes atores. A 

realidade é uma instância criada pelos próprios indivíduos, resultado de suas relações 

conflituosas. 

Stuart Hall (1992), por sua vez, faz reflexões importantes sobre os deslocamentos das 

identidades produzidos por este conflito em um dos tópicos de seu texto ―A identidade 

cultural na pós-modernidade‖. O autor conclui que estas identidades tornaram-se mais fluídas 

neste contexto, muito em função da acelerada inserção da mídia no mundo globalizado, 

amparada pelos avanços tecnocientíficos. 

Como conclusão provisória, parece então que a globalização tem, sim, o efeito de 

contestar e deslocar as identidades centradas e "fechadas" de uma cultura nacional. 

Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de 

possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais 

posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-

históricas. (HALL, 1992, p. 158). 

 

 Estes deslocamentos de identidades foram observados durante a incursão em campo 

como aporte teórico, assim como os estudos da midiatização, da mediação e da interação 

apresentados neste capítulo. Adiante um esforço será empreendido no sentido de que se possa 

compreender melhor o fenômeno do futebol como prática social em sua dimensão de jogo e 

produto midiático comercial, considerando o aspecto identitário compartilhado pelas pessoas 

e, sobretudo, a dimensão que ele assume na várzea, modalidade central que serve de 

referência à empiria deste trabalho. 

A cultura é, portanto, um aspecto indissociável da comunicação, fundante para a 

compreensão dos conceitos de mediação e midiatização. No próximo tópico a cultura será 

abordada como chave para a compreensão e a aproximação destes dois conceitos. Para tanto, 
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serão evidenciados alguns pontos que os tangenciam para alcançar uma visão agregadora 

acerca do fenômeno comunicacional. 

 

2.3.4 Diálogos: mediações e midiatização 

 

Até este ponto os contornos conceituais da midiatização e da mediação já foram 

delineados. As várias acepções e rearranjos das propostas de Martín-Barbero(1987) se 

tornaram referência para os estudos da Comunicação em toda América Latina. Destacou-se 

que estes estudos, representados em esquemas e mapas noturnos, são importantes ferramentas 

metodológicas para a investigação empírica realizada. Ressalta-se, ainda, que as abordagens 

anteriores de autores como Marco Toledo de Bastos (2014) e de José Luiz Braga (2012) não 

levam em consideração as modificações nos mapas noturnos feitos por Martín-Barbero 

(2004). 

Foi anunciado, no primeiro tópico deste capítulo, que seria desenvolvido um trabalho 

colaborativo, reunindo estas acepções com as reflexões de autores brasileiros acerca do 

fenômeno da midiatização. 

Assim como a pesquisadora Gislene Silva (2012), acredita-se que uma reflexão sobre 

os dois conceitos produza mais aproximações do que distanciamentos. Todavia, para 

esclarecer estas justaposições, primeiro serão indicadas algumas disjunções apontadas pelos 

próprios autores. 

Gislene Silva (2012) afirma que a crítica feita às teorias das mediações de Martín-

Barbero(1987) se concentram, basicamente, na centralidade dada à cultura e não à 

comunicação. Marco Toledo de Assis Bastos(2012) reconhece o mérito do autor colombiano 

em ver a comunicação como um processo, mas afirma que ele foi econômico ao descrevê-lo. 

Braga citado por Silva (2012, p.109) compartilha desta crítica, e aponta para uma possível 

diluição daquilo que é comunicacional no cultural.  Neste sentido o autor sugeriu a ideia de 

―mediação comunicativa da sociedade‖, que de certa maneira, se contrapõe à ―mediação 

―comunicativa da cultura‖ sugerida por Martín-Barbero (2004).  

 Martín-Barbero(2009) ao propor a ―mediação comunicativa da cultura‖, reconheceu 

que era necessário deslocar o olhar para os meios e compreender de que maneira o processo 

comunicativo como um todo vem se tornando referência na sociedade. Para José Luiz 

Braga(2012) esta acepção do autor colombiano se aproxima da midiatização. Embora neste 

sentido fosse necessário ampliar o conceitos de ―mediação comunicativa da cultura‖ para um 
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conceito que buscasse captar as mudanças, e o protagonismo do comunicativo em todos os 

processos da sociedade. 

O estudo da midiatização não corresponde, então, a explicar ocorrências singulares 

pela indicação das lógicas supostamente inexoráveis que se encontrariam em ação. 

Corresponde, antes, a estudar minuciosamente aquelas experiências sociais de 

produção de circuitos e de dispositivos interacionais para, através das percepções aí 

obtidas, identificar os riscos, os desafios, as potencialidades e os direcionamentos 

preferenciais; procurando perceber como estão se encaminhando as mediações 

comunicativas da sociedade e – sempre que relevante – tentando incidir 

praxiologicamente sobre elas. (BRAGA, 2012, p. 50) 

 

Já Ciro Marcondes Filho citado por Silva (2012) salienta que Martín-Barbero talvez 

seja o autor mais lido pelos pesquisadores brasileiros, ainda que a comunicação apareça à 

borda de seus esquemas.  

[...] pela mediação, diz Martín-Barbero, pode-se recolocar o problema da cultura, 

quer dizer, ‗o modo como trabalha a hegemonia e as resistências que mobiliza‘. Vê-

se, assim, que a comunicação é apenas um álibi dentro de um discurso que, em sua 

intencionalidade, é de natureza genuinamente política. (MARCONDES FILHO apud 

SILVA, 2012, p. 111).  

 

Jesús Martín-Barbero reconheceu as críticas publicamente. E destacou necessidade de 

direcionar um esforço maior para os aspectos da comunicação. Em uma entrevista concedida 

para a revista Matrizes em 2009, o autor indica que a transição das mediações culturais da 

comunicação para as mediações comunicativas da cultura já revelariam uma mudança nesta 

direção, uma vez as matrizes culturais se distinguiram das mediações comunicativas. Gislene 

Silva (2012) transcreveu parte da entrevista em que o autor cita esta guinada, motivado por 

uma nova compreensão da mediação da tecnicidade, que havia se tornado mais complexa nos 

dias atuais. 

Inverto meu primeiro mapa e proponho as ‗mediações comunicativas da cultura‘, 

que são: a ‗tecnicidade‘; a ‗institucionalidade‘ crescente dos meios como instituições 

sociais e não apenas aparatos, instituições de peso econômico, político, cultural a 

‗socialidade‘ – como o laço social está se transformando para os jovens, como as 

relações entre pais e filhos, e entre casais, estão mudando. [...] tinha que fazer uma 

mudança que não era ir das mediações aos meios, mas perceber que a comunicação 

se adensava diante da nova tecnicidade, era a ‗institucionalidade‘ da tecnicidade. 

(MARTÍN-BARBERO apud SILVA, 2012, p. 111).  
 

Jesús Martín-Barbero citado por Silva (2012) reforça, ainda, a importância de se 

valorizar a perspectiva plural da cultura sobre um entendimento reducionista dos estudos que 

priorizam os meios. Deste modo, a mudança em seus mapas não inverteria a ordem de análise 

dos meios para as mediações.  
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Pode-se continuar falando ‗das mediações dos meios‘, mas ‗mediação‘ para mim 

sempre foi outra coisa que tem muito mais relação com as dimensões simbólicas da 

construção do coletivo. Preferi falar, então, de ‗mediações comunicativas da 

cultura‘, e quando digo da cultura não falo somente de seus produtos, mas digo da 

sociedade, da política. [...] A mudança foi esta: reconhecer que a comunicação 

estava mediando todos os lados e as formas da vida cultural e social dos povos. 

Portanto, o olhar não se invertia no sentido de ir das mediações aos meios, senão da 

cultura à comunicação. Foi aí que comecei a repensar a noção de comunicação. 

(MARTÍN-BARBERO  apud SILVA, 2012, p. 111).  

 

Para além das discussões sobre o direcionamento focal dos estudos de mediação e 

midiatização, Silva (2012) aponta que tanto a ideia da midiatização proposta por Braga 

(2006), quanto a noção de mediação de Martín-Barbero (1988) sofrem críticas de naturezas 

semelhantes – relacionadas à falta de delimitações em suas abrangências. A autora apresenta 

ainda outro conceito, o do bios midiático de Sodré (2002), como a chave para e conciliação da 

mediação e midiatização. 

A ligação é feita a partir da compreensão de que os fenômenos comunicacionais 

descritos por Sodré (2002) se relacionam com o campo da cultura, presentes no pensamento 

de Martín-Barbero e Braga. O bios midiático torna-se importante para este trabalho não só 

pela perspectiva conciliadora estabelecida por Silva (2012), mas também pela força. A partir 

do conceito elaborado por Sodré (2002) é possível estabelecer, de forma mais radical, como o 

processo comunicativo passa a operar a cultura e a sociedade. A midiatização poder ser 

compreendida, então, como um processo que busca perceber tanto os signos sensíveis como 

tecnológicos da sociedade. 

Percebo no conceito de bios midiático a potencialidade de integralização da 

diversidade das manifestações, concretas e abstratas, do processo comunicacional. A 

mesma vontade de unicidade, e sem receio de dizer, de totalidade que podemos 

entrever no conceito reformulado de mediações de Martín-Barbero e no conceito 

revisitado de interação posto por Braga. (SILVIA, 2012, p.111). 

 

A autora aponta ainda para as interações temáticas debatidas nas perspectivas dos dois 

autores, por exemplo, a relação do fenômeno da mídia frente aos demais campos tradicionais. 

Se há tal interseção entre (a) a clássica comunicação mediada, (b) as ―formas de vida 

tradicionais‖ e (c) os novos modos de comunicação virtual, pergunto se bios 

midiático não seria a chave epistêmica para apreendermos o objeto da Comunicação 

e compreendermos a especificidade do fenômeno comunicacional frente aos demais 

campos de conhecimento – entendendo essas ―formas de vida tradicionais‖ como 

elemento forte tanto na teoria das mediações, como na de interação comunicacional 

e, claro, na de vinculação. (SILVIA, 2012, p.111). 

 

Apesar de sua compreensão agregadora dos conceitos ao redor da cultura, a autora 

reconhece ser necessário apontar para o fato de que a Comunicação precisa ser pensada de um 

modo sistemático, para que suas especificidades não se percam no caminho e possam 
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contribuir para uma articulação aprofundada entre as práticas comunicacionais que 

caracterizam tanto a mediação quanto a midiatização da cultura contemporânea. 

Couldry citado por Bastos (2008) também ressalta a aproximação entre estes 

conceitos. O autor explica que a midiatização é apresentada como um conceito analítico, 

usado pelos pesquisadores para captar o perfil e as características das interações e mediações 

inseridas neste novo contexto tecnológico e midiático. Assim como ele o autor este trabalho 

parte da perspectiva de que a articulação destes dois conceitos são fundamentais para a 

compreensão do processo como um todo. O futebol midiatizado precisa ser compreendido 

pelo contexto midiático que o atravessa, porém as suas mediações e interações não podem ser 

deixadas de lado. 

Deste modo, a cultura e a comunicação não podem ser resumidas ao que Couldry 

citado por Bastos (2008) chama de ―cálculo probabilístico de um único mecanismo de 

análise‖, em referência direta à Escola de Frankfurt. 

O fator da imprevisibilidade dos processos comunicacionais no contexto da 

midiatização é uma das características que aproxima a midiatização da mediação. Não há 

ciência exata. O futebol como objeto de pesquisa contribui ainda mais para os imprevistos, 

uma vez que as interações que foram aqui observadas dependem diretamente dos incertos 

resultados desportivos. Nos estudos da midiatização que tem a compreensão interacional da 

sociedade com a mídia como referência, passam a considerar que a singularidade de cada ação 

mediada; o contexto e o lugar da recepção influenciam diretamente na análise do processo.  

Para compreender ainda melhor como os conceitos se aproximam, Couldry citado por 

Bastos (2008) sugere que a mediação e as incursões latino-americanas servem como 

norteadores teóricos para os pesquisadores em midiatização. Nota-se a importância dos 

estudos de recepção de Martín-Barbero na obra dos pesquisadores brasileiros. Bastos(2008) 

aponta ainda que Couldry percebe o conceito de midiatização como um dispositivo mais 

flexível e capaz de captar as transformações a partir da comunicação nas mais diversas esferas 

da sociedade.  

Tanto para Couldry citado por Bastos (2008) como para Hepp (2014) a midiatização 

possibilita uma análise mais adequada das transformações sociais referentes aos processos 

midiáticos. Heep (2014) afirma que a mediação ajuda a descrever as características gerais de 

qualquer processo de comunicação da mídia, enquanto a midiatização descreve este processo 

de mudança relacionada a ela. Deste modo, a mediação se ocuparia do processo de 

―construção de sentido‖, enquanto a midiatização descreveria aspectos de sua transformação. 

O deslocamento dos estudos de mediação para a midiatização reflete um deslocamento 
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da pesquisa em Comunicação, sobretudo no que diz respeito ao tratamento dado aos objetos 

da mídia e da comunicação, embora seja necessário ressaltar que, este trabalho compartilha 

com os autores de que as posições não são antagônicas, apenas partem de pontos de vistas 

distintos no sentido da investigação e, podem ser utilizados de maneira colaborativa. 

Ambos os conceitos tem aplicabilidade na problematização acerca da prática do 

futebol amador e sua imbricação no campo comunicacional. Entende-se que a mediação e a 

perspectiva das interações midiatizadas favorecem uma compreensão mais específica da 

relação entre o jogo e a cultura midiática. Por outro lado, a mediação da sociabilidade e as 

matrizes culturais agregam a este trabalho noções fundamentais para a compreensão do 

futebol como um mediador das interações sociais no bairro Concórdia. 
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3 O FUTEBOL: DA MÍDIA À VÁRZEA 

 

3.1 Construindo uma identidade nacional: o futebol como objeto de pesquisa no Brasil 

 

No cotidiano das cidades brasileiras podem ser evidenciadas inúmeras situações que 

demonstram o alcance e a dimensão do esporte na vida e nas práticas sociais de seus 

habitantes. Nas ruas as pessoas desfilam com as camisas de seus times preferidos, nos bares se 

reúnem para assistir aos jogos, assim como nos estádios, ou mesmo nos campos de terra, as 

chamadas várzeas, palco principal do futebol amador. 

Dentro das quatro linhas a regra do jogo é a mesma; na Nigéria ou na Espanha. Para 

além da regra pura e simples, o esporte transcende o seu efeito catártico
14

: constrói signos, 

relações e subjetivações próprias de acordo com a cultura de cada país, estado, cidade ou 

bairro. Estes e outros significados se tornaram objetos problematizáveis em diversas áreas da 

pesquisa acadêmica. O esforço para a compreensão do fenômeno no Brasil esteve, 

inicialmente, ligado às incursões sociológicas como a de Roberto Da Matta (1982) em sua 

obra ―Universo do futebol: Esporte e Sociedade Brasileira‖.  

O livro trouxe perspectivas menos apocalípticas sobre a relação do futebol com o seu 

consumo, questionando a premissa de que o esporte constituía-se em fator de alienação, o 

―ópio dos povos‖, difundido, sobretudo, pela saturação do discurso esportivo como produto 

midiático. Em uma das passagens do livro: ―O ópio do povo x drama de justiça social‖ o autor 

estabelece um paralelo entre a vida cotidiana do brasileiro e o jogo de futebol. Para ele, o 

cotidiano está representado de maneira dramática pelas partidas, fazendo do esporte uma 

espécie de periscópio que permite a observação da complexidade das relações sociais. 

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. Apreciar sociologicamente a singularidade desta "leitura" do 

nosso sistema social por nós mesmos através do futebol é um dos principais 

objetivos deste trabalho. (DA MATTA, 1982, p.53). 

 

 

Luiz Henrique Toledo apud Raphael Rajão Ribeiro (2007) em trabalho de viés 

epistemológico traça um perfil dos estudos acadêmicos ligados ao fenômeno ―futebol‖ e 

destaca que tiveram como pano de fundo o interesse crescente das áreas da Antropologia e da 

                                                           
14

Compartilha-se com o pesquisador Sérgio Ribeiro dos Santos (2014) da ideia de que o efeito catártico 

conceituado pelo filosofo grego Aristóteles pode ser relacionado com as reações do espectador frente ao 

tensionamentos provocados pela partida. O efeito catártico seria o ―efeito moral e purificador da tragédia 

clássica, conceituado por Aristóteles, cujas situações dramáticas, de extrema intensidade e violência, trazem à 

tona os sentimentos de terror e piedade dos espectadores, proporcionando-lhes o alívio, ou purgação, desses 

sentimentos‖. (SANTOS, 2014, p.6). 
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Sociologia pela expansão urbana. Toledo apud Ribeiro (2007) destaca que o desenvolvimento 

e a industrialização das grandes cidades estão diretamente relacionados à consolidação do 

esporte enquanto prática social e esportiva entre os anos 1920 e 1950. Movimento que 

também aparece descrito no prefácio do sociólogo Gilberto Freyre para o livro ―O negro no 

futebol brasileiro‖
15

 de 1947 cujo autor é o jornalista Mário Rodrigues Filho. No prefácio, 

Freyre confere ao futebol um caráter civilizador, relacionando sua prática à sublimação de 

elementos primitivos do povo e da cultura nacional. 

O futebol teria numa sociedade como a brasileira, em grande parte formada de 

elementos primitivos em sua cultura, uma importância toda especial. E era natural 

que tomasse aqui o caráter particularmente brasileiro que tomou. O desenvolvimento 

do futebol, não num esporte igual aos outros, mas numa verdadeira instituição 

brasileira, tornou possível a sublimação de vários daqueles elementos irracionais de 

nossa formação social e de cultura. (FREYRE, 2003, p.35). 

 

No livro, Mário Filho constrói a historicidade do futebol brasileiro, percorrendo o seu 

início elitista e branco em direção a uma suposta democratização racial. A obra dialoga com a 

análise desenvolvida por Freyre em seu livro ―Casa Grande e Senzala‖ de 1933. O negro a 

partir do futebol, do samba e de outros elementos culturais principia a ser enxergado pelos 

estudiosos como protagonista da cultura brasileira. Ambas as obras refletem sobre brasilidade 

a partir do valor positivo da miscigenação. Ponto fulcral dos debates sociológicos da época– o 

futebol era visto como meio para ascensão social e se estabelecia como elemento cultural 

representativo de uma identidade nacional voltada para a diversidade racial brasileira. 

O talento de jogadores brasileiros negros também era tema recorrente nas crônicas de 

Nelson Rodrigues (1959). Estes jogadores conferiam identidade à seleção brasileira. As 

conquistas e fracassos do escrete serviam de metáfora para descrever a maneira como o 

próprio povo brasileiro se via diante das dificuldades da vida. Expressões como ―complexo de 

vira-latas‖ surgem neste período, ultrapassam o campo desportivo e se estabelecem no 

vocabulário da população. ―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‖. (RODRIGUES, 1993). 

O futebol brasileiro como um valor subjetivo da cultura nacional ultrapassa a sua 

perspectiva sociológica. O cineasta Italiano Pier Paolo Pasolini, apaixonado pelo Calcio
16

 

percebeu que o futebol jogado aqui se diferenciava, em termos táticos e técnicos, do futebol 

europeu. Em seu célebre artigo “Il cálcio “è” um linguaggio com i suoipoeti e prosatori‖ de 

                                                           
15

 Para este trabalho utilizou-se a versão definitiva da obra de 2003. 
16

 De origem italiana, a palavra ―Calcio‖ até hoje é utilizada como um codinome para o futebol no país e em 

outros lugares do mundo. 
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(1971), traduzido para o português como: ―Futebol de prosa, futebol de poesia: Uma 

linguagem do futebol‖, ele distingue esteticamente o futebol latino-americano do futebol 

europeu, usando as categorias do texto para avaliá-los semiologicamente.  

Não é proposta deste estudo focar os aspectos semiológicos relacionados ao esporte. 

Entretanto este caso aparece como um revelador indiciário de que a prática social do jogo 

pode ser um reflexo de contextos culturais distintos. Neste sentido, o cineasta entende o 

futebol como um terreno de ritualidade primordial da cultura contemporânea. "O futebol é a 

última representação sacra do nosso tempo. É rito profundo e também evasão. Enquanto 

outras representações sacras, dentre elas a missa, estão em declínio, o futebol é a única que 

permanece. O futebol é o espetáculo que substituiu o teatro". (PASOLINI apud WISNIK, 

2008, p. 35).  

A complexidade que o futebol contemporâneo assumiu ao longo do tempo refletiu na 

produção acadêmica brasileira. Ribeiro (2007) citando Toledo demonstra que a partir dos anos 

1990 novas abordagens sobre o tema surgiram nas áreas da Sociologia, Antropologia, 

Educação Física, História e Comunicação Social. O autor demonstra que neste período 

apareceram inúmeros grupos de pesquisa com diferentes direcionamentos, capazes de conferir 

ao fenômeno a complexidade que ele possui. 

A enormidade de links abertos pelos campos de pesquisa envolvendo o futebol, torna 

necessário delimitar quais autores podem contribuir, efetivamente, para o estudo de caso ora 

empreendido. Foi destacada, anteriormente, a existência de uma discussão centrada na 

construção do futebol como importante elemento identitário da cultura brasileira, 

fundamentada, sobretudo, nos aspectos da miscigenação e do desenvolvimento urbano da 

nação.  

Ainda que este não seja o tema central deste estudo, acredita-se que é importante 

retomar esta discussão acerca das identidades produzidas pelo futebol, uma vez que, 

compreender esta gama de valores compartilhados a partir do jogo pode promover a 

aproximação de aspectos subjetivos que constroem as relações entre os atores sociais, tanto do 

futebol amador, quanto do futebol profissional. 

Aqui, destaca-se o livro: ―A invenção do país do futebol‖ de 2001, no qual os 

pesquisadores Ronaldo Helal, Antônio Jorge Soares e Hugo Lovisolo revisam de maneira 

crítica a produção acadêmica sobre o futebol, questionando a centralidade dada até então ao 

estudo de Mário Filho: ―O Negro no Futebol Brasileiro‖ de 1964. O livro seguia como 

referência para os estudos relacionados ao futebol, embora, segundo estes autores, a visão 

romântica de uma pretensa democracia racial construída por meio do futebol não é suficiente 



61 
 

para explicar o futebol jogado no país, tão pouco os antagonismos entre as raças dentro e fora 

do campo do jogo.  

Antônio Jorge Soares (2001) foi pioneiro em questionar a compreensão histórica do 

futebol jogado no país que, por muito tempo, esteve alicerçada em uma obra de caráter 

cronístico e literário. A sua crítica é citada por outros estudiosos que observavam que, se, por 

um lado, esta obra tinha a vantagem de apresentar o futebol para além da sua função de 

alienação, por outro, pecava ao construir uma realidade quase fictícia que, de certa forma, 

negligenciava o racismo em favor de uma convivência harmônica possibilitada pelo esporte. 

Neste sentido, o livro de Mário Filho foi utilizado de maneira equivocada pelos 

cientistas sociais que, na tentativa de produzir reflexões relacionados à história social do 

futebol, buscavam fundamento em uma obra jornalística. Contudo, é necessário reconhecer o 

pioneirismo e a importância de Mário Filho para compreendermos a relação identitária entre o 

futebol e a cultura Brasileira. 

No processo identitário o jornalismo esportivo contribui de maneira efetiva para a 

construção da ideia de ―país de futebol‖. Para Ronaldo Helal (2001), a paixão pelo esporte é 

um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. Entretanto, o que faz com que o brasileiro seja 

diferente, é a maneira como utiliza o esporte como matriz ideológica de uma identidade 

imaginada. 

Edison Gastaldo (2006) salienta que a homogeneização promovida por uma definição 

unitária e integradora do ―ser brasileiro‖ oculta conflitos e antagonismo étnicos e regionais de 

um país com a dimensão geográfica do Brasil.  Citando Ortiz (1994) o autor explicita que a 

eleição de valores e símbolos da cultura nacional era intensamente estimulada por 

governantes, que buscavam dar um sentimento de unidade nacional ao povo. Durante o 

primeiro governo de Getúlio Vargas (1930 -1945) elementos antes relacionados apenas à 

cultura negra – como o samba e o futebol – passaram a fazer parte do contexto cultural da 

nação brasileira, segundo Gastaldo (2006) em prejuízo dessas culturas. 

Estas e outras discussões são importantes para que se possa compreender como a 

concepção de identidade nacional, permeada pelo futebol, está introjetada no imaginário 

brasileiro: do jornalista, do profissional da imprensa, do torcedor e do jogador de futebol 

amador ou profissional. Neste sentido, constrói-se ao redor do jogo uma teia de valores que, 

sendo ou não fruto da literatura, permanecem no imaginário e no vocabulário do brasileiro. 

O encontro entre a mídia - tradicional ou não - com a prática do futebol amador é o 

norteador central desta pesquisa. Assim, faz-se necessário pensar este fenômeno a partir de 

dois referenciais teóricos distintos, porém complementares. O primeiro diz respeito às 
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diversas abordagens do futebol pelo viés antropológico, privilegiam o jogo
17

 frente à sua 

esportificação
18

. Já o segundo, envolve perspectivas que tratam da relação entre o futebol e a 

mídia, conferindo aspectos da espetacularização do esporte ao campo tradicional do futebol 

amador em Belo Horizonte. 

 Luiz dos Anjos (2005) busca compreender o jogo a partir de sua dimensão 

antropológica. O autor constrói um referencial classificatório
19

 que confere características 

específicas às mais diversas modalidades de jogos. Estes aspectos vinculam-se essencialmente 

àquilo que há de humano nas práticas sociais: gestos, movimentos e subjetividades ligadas 

tanto à esfera dos jogadores como dos espectadores. Não cabe a este trabalho descrever estas 

categorias de maneira minuciosa, entretanto, destaca-se a percepção do jogo para além de suas 

implicações na vida material, 

[...] em que o desgaste de energia, as habilidades, a inteligência e a possibilidade de 

corrupção são, em determinados jogos, maiores do que a vida cotidiana, fazendo 

revelar, então, pelos jogos, que uma dada sociedade escolhe o estilo e os valores que 

nela se encontram. (ANJOS, 2005, p.15). 

 

O aspecto ritualístico conferido ao futebol, na dimensão sociológica de jogo, faz parte 

de diversas versões sobre a origem do o esporte. O escritor Eduardo Galeano (2012) conta que 

os primeiros a trançar a esfera com os pés foram os chineses, há mais de cinco mil anos. A 

meta ficava no centro do campo e os jogadores buscavam evitar, apenas usando os pés, que a 

bola tocasse o chão. Práticas semelhantes aparecem em relatos de culturas ancestrais 

japonesas, italianas, na antiguidade grega, entre os Persas, Vikings e outros povos. 

Claude Lévi-Strauss citado por Wisnik (2010) identificou o futebol resignificado em 

outros contextos, como em uma tribo na Nova Guiné, onde o jogo acontecia sem que 

houvesse vencedores ou perdedores. A atividade privilegiava o espírito da guerra em 

detrimento da competição. 

                                                           
17

 O autor Luiz dos Anjos (2005) apresenta uma classificação antropológica para o jogo compreendendo-o como 

uma atividade livre, delimitada entre o espaço e o tempo, com resultado improdutivo e incerto, porém 

regulamentado. Para este trabalho esta perspectiva ajuda a pensar o futebol enquanto prática social, para além de 

suas delimitações esportivas.  

 
18

 Entende-se por esportificação o processo iniciado nos meados do século XIX na Inglaterra. Com a criação de 

regras, que ao longo do tempo se tornaram universais, e de uma entidade que até hoje comanda o circuito de 

competições do futebol no ano inteiro. O futebol, assim como outros desportos, foi discutido amplamente por 

autores como Pierre Bourdieu, Nobert Elias e Eric Dunning. 

 
19

 ―A classificação apresenta características absolutamente sociais a partir da dimensão humana. Apresentam-se 

Agon, jogos de instinto de competição, individuais e coletivos, que preconizam defrontação com a natureza; 

jogos de Alea, nos quais estão presentes os jogos de apostas como turfe e lutas; a terceira categoria encontra os 

jogos de simulacro/mymicri, em que se identificam fantasias e atos ilusórios dos competidores e dos assistentes 

nas quais se encontram os esportes radicais‖. (ANJOS, 2005, p.1).  
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Ir ao estádio torcer ou jogar por um clube amador são ações que remetem aos ritos. Os 

estudos antropológicos podem captar, aqui, elementos que estruturam práticas fundantes de 

uma cultura comum. José Marcio Barros (1993) afirma que a Antropologia é responsável por 

suscitar o desejo de estudar a cultura, a possibilidade de se ver por meio de valores que unem 

―espiritualmente‖ membros de uma mesma comunidade. 

O futebol e sua dimensão de jogo podem conduzir à inúmeras discussões e 

problematizações vinculadas ao campo da cultura, de suas práticas e rituais. Ao longo do 

tempo as mais diferentes comunidades, por meio de suas práticas, constituíram modos 

distintos de conceber e lidar com os jogos. É preciso, entretanto, especificar o futebol do qual 

trata este trabalho. O futebol praticado na várzea ou nos campos profissionais é regido por 

regras comuns que conferem ao jogo a magnitude de um esporte global.  

A profissionalização do futebol será abordada à frente, pois acredita-se que ela e o 

contexto de sua organização estão relacionados ao seu processo de espetacularização 

midiático.  

Antes, porém, destaca-se que, mesmo compreendido em âmbito global por uma série 

de regras comuns, os futebóis são muitos. O pesquisador Arlei Sander Damo (2005) tornou-se 

uma referência para investigadores do futebol de todas as áreas. Ele destaca a pluralidade do 

esporte e categoriza os diversos ―futebóis‖ nas seguintes matrizes: 1) a matriz do futebol 

bricolado – a que compreende configurações nas quais se admite as mais diversas variações a 

partir da "unidade futebolística‖, como é o caso da pelada do final de semana, futebol em 

família ou com os amigos; 2) a matriz escolar – normalmente compreendida por sua 

característica educadora e integradora, que valoriza as disputas entre classes e colégios 

distintos; 3) o futebol espetacularizado – que exige a presença de público, seja no estádio ou 

em plataformas midiáticas.  

Para este estudo, a matriz comunitária – que se encontra na interseção do futebol de 

bricolagem com o futebol espetacularizado– é a que melhor se adequa à análise do objeto 

empírico. Tal matriz corresponde à prática do futebol no âmbito dos bairros que possuem seus 

próprios modos de organização.  

Entre a matriz espetacularizada e a bricolada existe ao menos uma modalidade de 

futebol, vinculada ao tempo de lazer dos seus praticantes, realizada em espaços mais 

padronizados do que a bricolagem, mas sem a ortodoxia do sistema FIFA-IB. Talvez 

o que melhor caracterize o futebol intermediário – em boa parte do Brasil, ao menos 

de São Paulo em direção ao Sul é chamado de ―futebol de várzea‖ – é a presença de 

quase todos os componentes do espetáculo, mas diferindo em escala. A divisão 

social do trabalho fora de campo não é nula, mas precária. Os times de várzea têm 

um dirigente, um técnico e um massagista, diferindo da bricolagem, portanto. 

Entretanto, o técnico de várzea não é remunerado e nem treina a equipe durante a 

semana. (DAMO, 2005, p. 14-15). 
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Deste modo, o campo do futebol amador é configurado por práticas, regras e outras 

espeficidades, observáveis em diversas regiões do país. Não por acaso esta modalidade 

esportiva é tema de diversas etnografias e trabalhos acadêmicos. Nesta pesquisa busca-se 

estabelecer diálogos e paralelos com alguns dos trabalhos realizados sobre o tema.  

Destacam-se trabalhos etnográficos como o de Enrico Spaggiari (2015), em que o 

autor descreve aspectos relevantes da relação do futebol de várzea do interior de São Paulo 

com a formação de jogadores profissionais. A descrição dos agentes envolvidos neste 

processo (familiares, diretores e jogadores) é, em muitos casos, compatível com as percepções 

oriundas da pesquisa de campo realizada por este pesquisador sobre as estruturas gerais que 

fazem parte do ambiente encontrado no Inconfidência Esporte Clube. O mesmo acontece com 

o trabalho do etnógrafo Mauro Myskiw (2013) que seguiu o circuito do futebol de várzea pela 

cidade de Porto Alegre - RS na busca de compreender a organização e os significados 

produzidos pela várzea na cidade. 

Ressaltada a importância sociológica da várzea para este trabalho, torna-se necessário 

evidenciar aquilo que lhe confere personalidade: as interações decorrentes do encontro do 

campo tradicional do futebol amador com a mídia. Este é o ponto fulcral dessa observação. 

Até aqui discorreu-se sobre como o futebol - amador, ou profissional -  constituiu-se em um 

importante elemento cultural da sociedade brasileira.  Busca-se, a partir dessa constatação, 

apreender como a mídia se insere neste processo. 

O futebol tornou-se um produto importante para a comunicação logo após seu 

surgimento, ao despontar, em meados do século XIX, na Inglaterra, no mesmo período em 

que se consolidava a revolução industrial. O esporte trouxe para os novos centros urbanos 

outra percepção da sociedade, do tempo e do lazer. O fenômeno, desde então, passou a ser 

compreendido como uma modalidade esportiva de potencial global. A sua dimensão 

espetacularizada e a sua relação com a mídia é objeto de investigação de inúmeros 

pesquisadores como Wisnik (2008), Helal (2001), Gastaldo (2006), Eco (1984) e Toledo 

(2000), dentre outros. Os trabalhos destes estudiosos serão suporte para que seja possível 

apreender quais aspectos dessa espetacularização estão presentes no encontro da mídia com o 

futebol amador em Belo Horizonte. 
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3.2 O futebol: espetáculo e midiatização  

 

3.2.1 A origem do futebol moderno 

 

A profissionalização do futebol moderno teve sua gênese na Inglaterra, durante o 

processo de consolidação da revolução industrial. No livro ―Passes e Impasses: futebol e 

cultura de massa no Brasil‖, o pesquisador Ronaldo Helal (1997), destaca que em 1863 o 

futebol começava a ser praticado de modo bastante semelhante ao dos dias atuais. Para o 

autor, as conquistas operárias, entre elas o tempo livre nos finais de semana, foram 

importantes para fazer do esporte uma das principais alternativas de lazer das massas. 

O sociólogo alemão Nobert Elias e o seu seguidor Eric Dunning dedicaram-se a 

compreender como o futebol, entre outras modalidade esportivas, dialoga com as amplas 

transformações contextuais da sociedade moderna britânica em seus primórdios. Segundo 

seus estudos, estas mudanças estavam vinculadas ao processo de desportivização e, este não 

poderia ser dissociado do processo ―civilizador‖ da sociedade. 

Na concepção elisiana, o esporte é responsável por controlar impulsos primitivos, 

sociais, afetivos e individuais de modo espontâneo. Elias (1992, p.49) afirma que o êxito de 

uma sociedade harmônica depende do autocontrole individual de cada sujeito. A 

esportificação do futebol e a consolidação do desporto enquanto prática social criou, segundo 

o autor, a possibilidade de um confronto físico menos violento, que poderia ser relacionado à 

nova ordem global de uma sociedade recém industrializada, cuja violência cotidiana seria 

mais branda.  

O processo civilizatório dos desportos rende discussões que vão além daquelas 

propostas por este estudo, como, por exemplo, a violência e o desenvolvimento das torcidas 

organizadas,o desenvolvimento do hooliganismo
20

no contexto do futebol ocidental, sobretudo 

britânico. Neste trabalho as atenções são voltadas para o modo como as regras se 

desenvolveram e contribuíram para formulação espetacular e global do jogo. 

As regras do futebol, como modalidade esportiva, foram estruturadas em uma 

conferência realizada em Cambridge, na Inglaterra, onde estabeleceu-se um código de 

normas
21

. Os adeptos do esporte criaram a The Foot Ball Association, entidade que ainda 

                                                           
20

 O termo refere-se a um comportamento violento comumente associado aos torcedores esportivos organizados, 

motivados pela rivalidade e pelo alto grau de excitação dos adeptos. 
21

Paralelo à criação das regras de Cambridge, foi fundado o Cambridge University Association Football Club, no 

entanto, o Sheffield é reconhecidamente o clube mais antigo de todos. É ao lado Real Madrid o único clube a 

receber a ―Ordem de Mérito da FIFA‖. 
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existe na Inglaterra. O futebol, regulamentado pelos europeus, consumou o que Wisnik (2008) 

chama de ―apagamento da sacralidade da bola‖ e passou a operar em um complexo sistema 

esportivo, obedecendo às regras e à uma gramática que culmina na matemática esportiva: 

quem fizer mais gols vence.  A Federação Internacional de Futebol, por sua vez, foi criada 

para regular e organizar o esporte entre as nações e os clubes.  O surgimento da FIFA -

Fédération Internationale de Football Association - está diretamente relacionado com a 

globalização do esporte. 

Possivelmente os criadores da The Foot Ball Association não tinham clareza do 

alcance dos efeitos derivados deste gesto. Não podiam supor que aquele primeiro encontro 

daria origem a uma das mais poderosas entidades esportivas do mundo, a qual se espalhou 

pelo globo, não só como uma organização esportiva, mas, sobretudo, por suas implicações nas 

relações políticas, econômicas e midiáticas dos países a ela associados. 

No Brasil o futebol se desenvolveu durante o mesmo período. Segundo Helal (1997) o 

esporte desembarcou nos portos brasileiros em 1894, trazido por Charles Miller. O autor 

demonstrou ao longo de seu trabalho uma linha evolutiva do futebol e se desenvolveu 

concomitantemente ao desenvolvimento da cultura de massa no país. 

Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um espetáculo pago, produzido 

e realizado por profissionais da indústria cultural, dentro dos mais explícitos objetivos 

capitalistas, ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades 

sociais importantes, valores culturais profundos e gestos individuais singulares. ―No fundo, o 

futebol prova que pode acasalar – e acasalar muito bem – valores culturais locais, nascidos de 

uma visão de mundo tradicional e particularista‖. (DA MATTA, 1982, p. 43). 

Os estudos acerca do desenvolvimento do futebol deixam clara a relação entre o 

avanço industrial inglês e a popularização do esporte nos primórdios do século XX. Observa-

se que os jogos disputados, ainda de forma amadora, eram realizados ao redor das fábricas por 

equipes constituídas de trabalhadores. 

Wisnik (2008) destaca que o futebol no contexto histórico-social se apresentava como 

elemento indiciário de um novo tempo. Não se trata aqui de compreender a prática do esporte 

como uma metáfora da vida-social, mas de reconhecer o seu caráter metonímico, de índice 

interno do processo social. ―Assim, elementos indicativos de mudanças históricas vão 

entrando no jogo, conotando-o, e remetendo, pontualmente, mas também difusamente, ao 

todo que ele se inclui‖. (WISNIK, 2008, p.34). 

Por sua vez, a ascensão do futebol, como produto global, coincide com a 

popularização dos primeiros meios de comunicação. Tal processo descrito pelas proposições 
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frankfurtianas de Adorno e Horkheimer demonstravam o caráter doutrinador contido no 

conceito de Indústria Cultural, capaz de converter o ―povo‖ em ―massa‖, transformando o 

―público‖ em ―audiência‖ e privando o indivíduo de suas subjetividades, reduzindo-o a um 

mero parâmetro estatístico.  

Os veículos de comunicação, por seu turno, assumiam dimensão tecnológica e, a partir 

de uma produção centralizada, disseminavam seus produtos de modo massificado, isto é, 

indistintamente, sem considerar as subjetividades dos receptores. 

 

3.2.2 O Futebol midiaticamente espetacularizado 

 

O consumo é o protótipo de uma nova ordem social e o modelo de produção 

capitalista se transformou ao longo do século XX. O fim da segunda guerra mundial marca a 

ampliação do modelo de produção sob a liderança norte-americana e reconfigura o conceito 

de esporte, marcado pela valorização cada vez maior dos grandes eventos - como as 

Olímpiadas e as Copas do Mundo - se insere no contexto da espetacularização.  

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. 

(GASTALDO, 2005, p.2). 
 

O esporte profissionalizado é acusado de alterar significativamente a relação do 

esporte com suas localidades de origem. No livro ―O futebol ao sol e à sombra‖ Eduardo 

Galeano (2012) descreve, com ironia, a maneira como a FIFA e o Comitê Olímpico 

Internacional (COI) manejam o dinheiro do esporte no mundo. Segundo o autor, a venda dos 

direitos para a televisão é o veio mais rentável dentro da pródiga mina das competições 

esportivas. Esta assertiva introduz um novo elemento: a midiatização do futebol profissional e 

sua importância para a transformação do esporte em produto.   

O conceito de espetáculo, construído por Guy Debord (1992), se enquadra na 

dimensão que o esporte atingiu, enquanto evento televisionado. ―O espetáculo é o capital a tal 

grau de acumulação que se torna imagem‖. (DEBORD, 1992, p.28). Segundo o estudioso, o 

espetáculo aparece em todos os componentes da sociedade. Em uma percepção radical, afirma 

que toda a ação passa a ser um espetáculo. Todo o modo de produção segue esta linha 

essencial nos padrões das comunidades capitalistas, a representação torna-se a imagem da 

economia. 
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De acordo com Umberto Eco (1984), a função do esporte nos tempos modernos está 

diretamente relacionada a aspectos da vida burguesa, à disciplina das massas que estariam 

submetidas aos horários e às regras que, por sua vez, são atravessadas pelo mote do fair 

play
22

, tão alardeado pela FIFA. O esporte privilegia, segundo o estudioso, valores básicos do 

capitalismo, como o individualismo, a competitividade e a meritocracia. 

Em seu texto ―A Falação Esportiva‖ escrito ainda na década de 1960, Umberto Eco 

(1984) opta pelo termo cultura de massa ou mass media para descrever o fenômeno cultural e 

mercadológico que atravessa o campo esportivo. O esporte, e, por conseguinte o futebol é 

compreendido pelo autor como um produto que está inserido no nível da ―baixa cultura‖.  O 

autor o equipara a outros elementos inscritos na cultura pop, como os programas televisivos 

de auditório, as novelas e os gibis.   Na ordem capitalista o produto esportivo transcende os 

tensionamentos e a emoção inscrita no instante competitivo, se desdobrando em uma série de 

produtos de uma ordem espetacular, maculando, assim, a essência lúdica do esporte.   

O autor categoriza o produto esportivo em três patamares distintos de elevação, isto é, 

de alterações que sofre em relação ao seu contexto original. O esporte, primeiro, seria 

―elevado ao quadrado‖. Este nível diz respeito ao caráter de espetáculo assumido pelos jogos.  

Para Eco (1984, pg.222) o esporte moderno já nasce em uma configuração circense, passa a 

existir para ser visto e consumido, como um produto de ordem alienante. 

A seguir o autor estabelece a categoria do ―esporte elevado ao cubo‖, o jogo supera a 

temporalidade da duração da partida. Eco destaca o surgimento da imprensa esportiva em 

primeira instância, que cria um produto novo a partir do espetáculo original. Trata-se do jogo 

transmitido ao vivo, do jogo em si com o acréscimo discursivo dos recursos tecnológicos, 

como o raplay, o zoom e os tira-teimas. 

Já o ―esporte elevado à enésima potência‖ é descrito por Eco (1984, p.223) como ação 

autorreferente assumida pela mídia. Os relatos, as discussões, e os comentários feitos, por 

exemplo, sobre uma partida de futebol superam os tensionamento e as discussões sobre a 

partida em si. A essência esportiva perde relevância em detrimento do discurso que se produz 

sobre ele.  

A visão determinística do Intelectual italiano é um exemplo de como o esporte, para o 

bem ou para o mal, desenvolve inúmeros desdobramentos para além de sua prática, abrindo 

                                                           
22

Fair play é uma definição para espírito esportivo, que privilegia o jogo limpo, sem violência, doping ou outros 

modos de violação das regras. A FIFA, organismo responsável pelo futebol a nível mundial, dá muita 

importância ao mote e sempre antes das partidas divulga a frase: ―My Game is Fair Play”, que significa ―O Meu 

Jogo é Fair Play‖. 
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uma infinidade de possibilidades de criação de novos produtos, que poderão atuar como 

potentes mediadores entre ele e a sociedade.  

Gastaldo (2011), em uma visada mais contemporânea e ponderada, reflete sobre como 

a relação entre a mídia e o esporte está intersecionada pelas mudanças relacionadas à 

expansão urbana e, consequentemente ao desenvolvimento da imprensa e de produtos de 

ordem espetacular. 

Mais do que fenômenos paralelos, esporte e mídia constituíram-se mutuamente. A 

característica ―espetacular‖ (isto é, ―para ser vista‖) inerente as competições 

esportivas e seu poder de mobilização coletiva (pela metonímia que coloca nações 

ou bairros dentro de campos, pistas ou ringues) articulam perfeitamente com o 

surgimento de jornais impressos em rotativas, destinados a grande número de 

leitores, em pleno processo de expansão urbana na virada do século. (GASTALDO, 

2011, p. 41).  
 

As novas tecnologias e a disposição de câmeras de vídeo em pontos estratégicos, bem 

como a utilização de recursos gráficos e digitais, garantem o melhor ângulo de cada lance dos 

jogos, possibilitando uma edição, que lembra a montagem de produções audiovisuais 

sofisticadas, e permitem diminuir as dúvidas acerca dos lances incertos. Observa-se a 

existência de uma competição acirrada, fora dos gramados, entre as emissoras de televisão 

pela conquista da audiência, dos anunciantes e dos patrocinadores. 

A mídia faz investimentos vultosos e opera como alicerce do futebol produto, ela 

detêm os direitos de transmissão, que sustentam parte relevante das receitas dos clubes. A 

comercialização dos direitos de transmissão dos jogos atingiu tal patamar que as empresas de 

televisão são, hoje, as principais parceiras econômicas dos clubes de futebol. 

Neste contexto, a televisão se aproximou do universo do futebol e influenciou a 

estrutura do esporte, segundo Galeano (2012) ―Hoje em dia, o estádio é um gigantesco estúdio 

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

(GALEANO, 2012, p.35).    

No Brasil a emissora que deteve o direito de transmissão das partidas da Copa do 

Mundo de 2014 para a televisão foi a Rede Globo
23

. A emissora, de forma geral, detém os 

direitos de transmissão dos eventos esportivos no país, assim como acontece com a 

TELEVISA no México. Segundo Helal (1997), a relação entre o futebol e a mídia tornou-se 

mais estreita a partir da década de 1970, na gestão de João Havelange, que presidiu a FIFA de 

1974 a 1998. 

                                                           
23

A Rede Globo de Televisão é a emissora que, no Brasil, detém os direitos de transmissão tanto nos canais 

aberto quanto fechados campeonato Brasileiro, desde a Copa União de 1987. Ela também é detentora dos 

direitos da Copa do Mundo desde 1982. Os contratos de televisão e os seus valores astronômicos são 

fundamentais para a compreensão de como as instituições midiáticas interferem em toda a dinâmica do futebol. 
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O dirigente teve papel fundamental no crescimento do esporte, em suas características 

de espetáculo, no mundo inteiro. A conexão entre o futebol e a mídia representou um avanço 

importante para o entendimento do esporte nacional como um produto lucrativo. Helal (1997) 

observa que o futebol passava por uma crise de imagem, e a televisão fez o possível para 

tornar o evento atraente para torcedores e patrocinadores. ―Era necessário reconstruir a 

imagem do futebol para convencer as empresas a patrocinar o evento e torná-lo atraente para 

os torcedores‖. (HELAL, 1997, p.93).  

A televisão, por lidar diretamente com a questão da imagem, estabeleceu uma cadeia 

de publicidade de grandes proporções, sustentada pelo produto futebol, como frisa Wisnik 

(2008): 

No conjunto, o futebol visto sob a ótica global desse princípio, pode ser definido 

como uma codificação racionalizada que põe em jogo forças equivalentes 

submetidas à concorrência, investido de planejamento tecno-científico, incluindo-se 

num sistema de mercantilização sobreposta em que a sua imagem serve de suporte e 

isca para narrativas publicitárias e produtos, que servem de suporte e isca para o 

jogo, que serve de suporte e isca para logomarcas etc. (WISNIK, 2008, p. 127-128). 

 

Os meios de comunicação, com destaque para a televisão, especialmente no Brasil, 

passaram a ser fundamentais para a perpetuação do envolvimento do futebol com o mercado, 

que, de acordo com Helal(2001), utiliza-se de três principais formas de apropriação midiática: 

a propaganda, o programa e o jogo em si. 

A transformação do futebol num produto, numa questão de business, portanto, 

ratifica sua dissociação com domínios mais totalizantes, e o mergulha num meio em 

que passa a fazer parte de uma miríade de produtos de entretenimento (e de 

consumo) no meio de tantos outros (com a difusão das redes de televisão, o aumento 

da produção de mídia) disponíveis no mercado. (HELAL, 2001, p. 17). 

 

Na atualidade, o futebol está associado ao modelo econômico capitalista, encontrando-

se no centro de um complexo mercadológico que abriga interesses econômicos, sociais e 

financeiros Mobiliza, ainda, a publicidade onipresente, a televisão aberta, o pay-per-view, as 

arenas modernas, os aplicativos de celulares entre outros dispositivos que contribuem para a 

formação de um ambiente midiatizado ao seu redor. 

Observa-se que os aspectos econômicos e políticos sempre estiveram, de alguma 

forma, presentes no modo como a sociedade se apropria do futebol e, este momento tecno-

interacional propiciado pela sua midiatização, por sua vez, redesenha a relação do esporte 

com a sociedade.  

O futebol está em todo o canto, configurando práticas e organizações: os clubes, as 

federações e as torcidas organizadas. O seu sentido se expande quando o esporte torna-se uma 

rede de produtos e serviços alicerçados por sua forte presença na esfera midiática. O jogo em 
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si se desdobra em programas esportivos, na publicidade e cada vez mais na esfera virtual dos 

games. 

Wisnik (2008) postula que o esporte receba o tratamento de uma ―língua geral‖, capaz 

de conectar pessoas de diferentes continentes, idiomas e culturas. Estes indivíduos não 

estariam conectados pelo simples hábito de consumo presente no jogo, eles o praticam e 

vivenciam o dilema entre a sua mercantilização massiva e sua profunda inserção nas 

experiências locais e coletivas. Para Wisnik (2010) no futebol está cifrado o embate da 

economia com a cultura, e alguns dos ―nós‖ cruciais da contemporaneidade. 

 

3.2.3 A midiatização e o futebol espetacularizado: tensões entre os campos sociais 

 

As relações homólogas presentes nas práticas sociais e nas de consumo vinculadas ao 

esporte fizeram com que o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1983) empregasse a sua teoria 

dos campos
24

na constituição de um campo especificamente correlacionado ao esporte. Renato 

Ortiz (1994a) organizou parte relevante da obra do sociólogo francês no Brasil e ressalta que a 

formulação das teorias estaria ligada ao desejo do autor de criar um modelo teórico capaz de 

analisar diferentes universos. Deste modo, assim como os demais campos sociais, tais quais 

os campos Político e Midiático, o Esporte se apresenta como um espaço social dotado de 

singularidades que lhe conferem o aspecto de um campo autônomo. 

Esta autonomia segundo Bourdieu apud Ortiz (1994a), seria relativa, uma vez que os 

campos não atuam de maneira isolada. O autor explicita que a autonomia em Bourdieu não é 

uma característica intrínseca dos campos, mas sim resultado das disputas de interesses 

específicos entre os agentes sociais e as instituições.  

Gustavo Roese Sanfelice (2010) explicita que, cada campo social pode ser 

compreendido como um microcosmo, o qual nunca se dissocia das interferências de um 

macrocosmo composto pelos demais campos sociais.  

Não são os demais campos que atuam diretamente no interior de um, pois as 

pressões externas, sejam de qualquer natureza, somente se exercem por intermédio 

das leis fundamentais do campo, ou seja, são mediadas pela lógica do campo, são 

retraduzidas por uma forma específica. (SANFELICE, 2010, p.143). 

 

O autor defende a hipótese de que a autonomia relativa dos campos proposta por 

Bourdieu (1983) não se efetiva na análise das relações entre o campo esportivo e o campo 

midiático. Isso porque o campo dos media é responsável pela mediação social generalizada do 
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 Teoria proposta por Pierre Bourdieu (1983) para representar um espaço simbólico, no qual a luta dos agentes 

determina, legitima e valida as suas representações. 
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próprio campo esportivo como os demais e, de todos estes entre si. ―Assim sendo, o campo 

dos media tendo como bem específico o discurso, garante a mediação social generalizada do 

próprio campo com os demais e de todos estes entre si‖. (SANFELICE, 2010, p.144). Os 

outros campos tonam-se coadjuvantes do seu próprio contexto. Seriam coatores de sua 

história, regida por uma nova ambiência criada pela mídia, a qual modifica o sentido dos 

campos socais. 

A hipótese levantada por Sanfelice (2010), ao que parece, se aproxima do 

entendimento de midiatização conforme abordado no capítulo teórico deste estudo, pois o 

autor reconhece uma centralidade mediadora da mídia que perpassa todos os campos sociais. 

Entretanto, esta centralidade confere ao campo dos media, uma hegemonia no discurso 

midiático, não levando em consideração os modos de resposta e a utilização das novas 

tecnologias pelos agentes dos demais campos, por vozes marginais, capazes de cunhar 

estratégias discursivas de resposta. 

Uma abordagem determinística sobre a ação das mídias frente aos demais campos está 

muito presente nas análises que relacionam a mídia com o futebol. Tanto Galeano (2012) 

quanto Eco (1984) e o próprio Bourdieu (1983) conferem à espetacularização do futebol um 

aspecto de dominação da lógica do campo esportivo, embora o conceito de habitus 

apresentado pelo Francês consiga captar melhor o modo como interatuam os atores nas 

lógicas destes campos. Ainda assim, a mídia é compreendida como um braço do capitalismo, 

que altera e subverte as lógicas dos campos sociais em favor do lucro proporcionado pelo 

espetáculo. 

De fato existem evidências que apontam para uma interferência violenta de um campo 

sobre o outro. O futebol – constituído como um produto – tem a mídia como um alicerce 

estruturante do ponto de vista financeiro. O capital, para Bourdieu (1983), é um valor decisivo 

para se analisar o grau de autonomia de cada campo frente aos demais. Acredita-se que a 

relação entre os campos dos media e o campo esportivo ultrapasse aspectos ligados à 

influência e à dominação estruturante de um sobre o outro. 

De acordo com Braga (2012) na perspectiva da midiatização os diferentes campos 

sociais, nos seus esforços para a interação e articulação com o todo social, desenvolvem 

estratégias e táticas de uso para as tecnologias disponíveis, moldando-as para alcançar o seu 

objetivo, seja na busca pela audiência ou na divulgação de um discurso. Isto reforça a 

proposição de que os campos também estão inscritos nos circuitos midiáticos e que suas 

relações se tornam cada vez mais complexas, com fronteiras menos delimitadas. 
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Ao experimentarem práticas mediáticas, ao se inscreverem, para seus objetivos 

interacionais próprios, em circuitos midiatizados, ao darem sentidos específicos ao 

que recebem e transformam e repõem em circulação – os campos sociais agem sobre 

os processos, inventam, redirecionam ou participam da estabilização de 

procedimentos da midiatização. Essa processualidade interacional inevitavelmente 

repercute sobre o próprio perfil do campo – por exemplo, incidindo sobre o 

equilíbrio das forças que o desenham em dado momento, abrindo possibilidades para 

determinadas linhas de ação e fechando outras, exigindo diferentes tipos de ajuste ao 

contexto. Mas isso também requer invenção social. (BRAGA, 2012, p.45). 

 

Deste modo, pode-se dizer que os campos interatuam. Neste processo os seus atores 

ganham autonomia na busca por visibilidade e legitimidade através das mais variadas 

estratégias discursivas. No futebol isto acontece com frequência, jogadores torcedores e 

clubes se relacionam midiaticamente através das redes sociais, sem que estas estejam 

vinculadas ao campo dos media tradicionais que, na perspectiva da lógica midiática, seria o 

responsável por ditar as engrenagens do jogo. 

O conceito de habitus
25

 adotado por Bourdieu (1983) pode ajudar a compreender as 

subjetividades que passam a ser ativadas pelos sujeitos na interação entre estes campos. Isso 

porque o conceito pressupõe pensar a sociabilidade dos agentes como uma força determinante 

para a transformação e sustentação do campo. O habitus está ligado à trajetória e à 

sociabilidade de cada indivíduo e interfere diretamente no seu posicionamento espacial, na 

sua luta social e na sua identificação como classe social. Segundo Bourdieu (1983), para que o 

agente ocupe um espaço é necessário que ele compreenda as regras do jogo dentro do campo 

e que esteja disposto a lutar. As novas formas de se relacionar na midiatização criam novas 

regras para este jogo, novas formas de interação.  

Assim, este trabalho distancia-se da perspectiva levantada por Sanfelice (2010), 

justamente por acreditar que a lógica das mídias não é capaz de explicar a totalidade das 

interações estabelecidas entre o campo esportivo e o campo midiático. Os novos circuitos 

midiáticos e uma ambiência de afetações mútuas conferem ao futebol espetacularizado 

características que ultrapassam as relações econômicas entre os meios e as instituições 

esportivas, além de superar a própria noção de produto midiático esportivo na falação 

esportiva como descrita por Eco (1984). O futebol assume novas formas e propicia a criação 

de novos produtos como os fantasy games, ou os memes que envolvem os atores do campo 

esportivo em novas plataformas de interação com os torcedores.  

                                                           
25

 O conceito de hábitos na visão de Bourdieu (1983) dá ênfase às experiências passadas dos indivíduos que 

funcionam como matriz de percepções, produto de trajetórias anteriores. Embora em sua obra também se possa 

relacionar o ―habitus‖ ao significado de adaptação, no qual ele funciona como um processo de ajustamento do 

sujeito no mundo. 
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O viés analítico que confere relativa autonomia aos campos de Bourdieu (1983), pode 

ajudar a pensar o fenômeno da midiatização do futebol na busca por compreender aspectos 

subjetivos de seus atores sociais através do conceito de habitus. Embora na teoria dos campos 

sociais o autor aborde a relação entre eles a partir de uma perspectiva distinta daquela dos 

estudos da midiatização, acredita-se, ainda assim, que se trata de uma via importante para 

pensar as mudanças no modo de se relacionar dos campos – perpassados por uma nova lógica 

midiática que altera os jogos e sua autonomia. 

O futebol em seu contexto de midiatização não nega aspectos de sua 

espetacularização, reconhece a complexidade que as interações assumem em um novo 

contexto. O futebol amador, ao entrar em contato com a mídia, sobretudo, com as 

organizações midiáticas, absorve características do espetáculo esportivo, que ora se 

aproximam do futebol profissional e ora dele se distanciam. No próximo tópico serão 

apresentadas especificidades deste contato, por meio de exemplos emblemáticos que ligam o 

campo dos media ao futebol de várzea de Belo Horizonte. 

 

3.3 A várzea e a mídia em Belo Horizonte 

 

3.3.1 O futebol de várzea em Belo Horizonte 

 

O futebol de várzea em Belo Horizonte mantém laços relativamente sólidos com o 

campo dos media. A forma como estes laços estão estabelecidos é de fundamental 

importância para se compreender a midiatização do futebol varzeano como um processo 

remoto e não como uma decorrência da popularização do acesso às novas tecnologias. Porém, 

antes de apresentar as muitas formas como estes campos se relacionam faz-se necessário 

evidenciar algumas características gerais do futebol amador, sobretudo, da organização do 

esporte em Minas Gerais. 

O amadorismo no futebol, desde o início, foi compreendido como um valor. Em 

decorrência disso o seu processo de profissionalização no país foi polêmico. O historiador 

Frank P. Alves Oliveira citado por Bertuol e Calçado (2002) observa que, no início do século 

XX a prática do futebol no Brasil era essencialmente amadora e diretamente ligada à elite 

carioca. A chamada classe alta da época defendia o futebol como um esporte praticado por 

lazer, para entretenimento de seus adeptos.  

No final da década de 1920 os clubes se profissionalizaram. O pagamento de salários, 

os contratos, regulamentos e estruturas do futebol profissional contrastavam com o discurso 
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romântico dos defensores do amadorismo. Romantismo desmistificado pelo o historiador 

citado por Bertuol e Calçado (2002), que reitera que a profissionalização do jogo só 

regularizou aquilo que na prática já ocorria. Os clubes costumavam utilizar o ―falso 

amadorismo‖, ou o ―amadorismo marrom‖, pagando ―bichos‖
26

 e outas gratificações para 

seduzir atletas. Os defensores do amadorismo diziam que pagamento de salários subverteria o 

―ideal olímpico‖
27

, os patronos da profissionalização retrucavam dizendo que o discurso 

romântico era uma estratégia das elites para manter a povo distante da prática do jogo.  

Em Belo Horizonte, Raphael Rajão Ribeiro (2007)
28

 realizou um levantamento 

histórico sobre a consolidação do futebol e dos principais clubes e torcidas da cidade até os 

anos 20. O autor aponta a existência de um campo esportivo já consolidado nos anos 1910, 

com repercussão em colunas fixas no jornal Estado de Minas
29

 e até em periódicos 

especializados como o Foot-Baal, de 1917.   

Os clubes mineiros mais tradicionais profissionalizaram-se no começo da década de 

1930, ocupando, quase sempre, espaços urbanos de uma cidade recém-planejada. Os times   

América Futebol Clube de Minas Gerais, Clube Atlético Mineiro e Palestra Itália (atual 

Cruzeiro Esporte Clube) cresceram ao redor de bairros tradicionais e centrais da cidade, tais 

como os bairros de Lourdes e o Barro Preto. Já a expansão do futebol amador coincide com o 

crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, vilas e bairros periféricos que tinham 

como principal praça de lazer os campos abertos de futebol, em Belo Horizonte não foi 

diferente. 

A profissionalização do futebol amador no estado coincide com a proliferação dos 

clubes amadores nos bairros de Belo Horizonte. Esta história começa a ser resgatada pela 

Fundação Municipal de Cultura (FMC) em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer, que desenvolvem o projeto ―Inventário do Futebol Amador em Belo Horizonte‖, a ser 

concluído no ano de 2017.  A iniciativa busca fazer um levantamento dos clubes e dos campos 

de futebol da cidade.  Em sua primeira fase, o projeto investiga clubes que existem há mais de 

meio século, tais como o Inconfidência do bairro Concórdia, o Pitangui do bairro São 

Cristóvão e o Ferroviário, do bairro Horto. 
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Valores pagos aos atletas pelos dirigentes após as vitórias ou conquista de metas pré-estabelecidas. 
27

 Ideal olímpico é compreendido como um valor desportivo ligado ao esporte em sua origem na Grécia Antiga. 

A recompensa pelo esforço esportivo está no próprio esporte e na honra de praticá-lo. Dispensando o pagamento 

de salários ou de outra motivação qualquer. 
28

O trabalho do autor volta-se para o entendimento da história e do surgimento do futebol em Belo Horizonte, 

enfoca os anos de 1904 e 1921, momento de introdução e consolidação do esporte na cidade. 
29

Principal jornal do grupo ―Diários Associados‖ em Minas Gerais, hoje o terceiro maior conglomerado de mídia 

do Brasil. 
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O futebol amador, como patrimônio dos bairros periféricos, tem estrutura similar às de 

outros locais do Brasil. Enrico Spaggiari (2015) em sua etnografia verificou que o futebol de 

várzea no Estado de São Paulo é praticado nas periferias e nos bairros mais pobres da cidade, 

o mesmo foi constatado nos circuitos varzeanos de Porto Alegre por Mauro Myskiw (2012). 

Em ambos os trabalhos o circuito varzeano é compreendido como um campo bem delimitado, 

próximo e, ao mesmo tempo, distante do futebol profissional, com lógicas e organização 

próprias, permeadas pelo improviso e pelas adversidades, especialmente as de ordem 

financeira.  

Para caracterizar este futebol recorre-se, novamente, à tipologia proposta por Damo 

(2005), sustentada pelo termo ―futebóis‖. Por mais que a palavra cause estranheza, o autor 

confirma a sua existência, inclusive como um verbete de dicionário. A adesão ao termo dá a 

dimensão da pluralidade que o futebol pode alcançar. No começo deste capítulo destacou-se 

que o autor classifica estes muitos futebóis em quatro grandes matrizes. Na pesquisa de 

campo foi investigada a matriz comunitária – que se situa entre a improvisação do futebol 

bricolado e a organização do futebol espetacularizado. 

Não existe um padrão totalizante que caracterize a organização do futebol 

comunitário. Neste trabalho foram identificados dois perfis distintos de clubes que disputam o 

circuito varzeano do futebol metropolitano, em Belo Horizonte. O primeiro é formado por 

times que se encontram na região metropolitana da cidade, e, embora estejam próximos à 

cidade são chamados times do interior.  

Neste perfil enquadram-se equipes como o Vasco de Esmeraldas-MG ou o 

Brumadinho do distrito que leva o mesmo nome. Estas equipes, de forma geral, são mais 

qualificadas tecnicamente, pois as prefeituras das regiões investem de forma direta na 

manutenção de suas estruturas, fazendo com que estas equipes conquistem com frequência os 

campeonatos mais importantes do circuito. 

Alguns torneios separam, em suas fases preliminares, os clubes do ―interior‖ dos 

clubes da capital em chaves distintas, de modo que, estes só se enfrentem nas fases decisivas 

da competição. A segunda chave é caracterizada pela presença dos clubes da capital, 

financiados, em sua maioria, por diretores, que tiram dinheiro do seu próprio bolso para 

bancar as estruturas dos clubes. 

Recentemente, no ano de 2014, o jornal Estado de Minas publicou uma série de sete 

matérias realizada pelo repórter Renan Damasceno e denominada: ―Os clubes da esquina‖
30

.  
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 Cf.Damasceno, RENAN. Clubes da esquina: Na poeira e no coração. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, 

22 out. 1985. Caderno esportes, p. 13. 
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Elas narram histórias relacionadas à várzea de Belo Horizonte. Os relatos regatam fatos de um 

futebol amador tão popular que contava com uma cobertura ampla e sistemática dos jornais da 

época, como a do extinta Folha de Minas, que destacava os craques de várzea, eleitos por 

meio de votos populares. As matérias ressaltam que o circuito varzeano vem perdendo força, 

apesar de apontar a existência de cerca de duzentas e trinta equipes amadoras em atividade no 

estado, e quase cinco mil atletas amadores inscritos na Federação Mineira de Futebol (FMF).

 A várzea da capital mineira foi tema de algumas abordagens sociológicas, como por 

exemplo, a de Lívio Rodrigues Gomes que realizou um estudo de caso sobre o Social 

Olímpico Ferroviário e sobre o Mineirinho Esporte Clube a fim de compreender aspectos da 

sociabilidade do futebol amador mineiro. Em seu estudo Gomes (2013) estabelece duas 

categorias para classificar os clubes da cidade: os semiprofissionais e os financiados por 

traficantes. Assim, como em outros grandes centros urbanos do Brasil, o tráfico de drogas em 

Belo Horizonte tem um papel relevante na organização e no financiamento do lazer nas 

comunidades, vilas e favelas sobre as quais exerce domínio.  

O Inconfidência Esporte Clube (IEC) está compreendido na primeira categoria, o time 

é financiado por seus diretores que buscam formas criativas para sustentar suas equipes e suas 

demandas materiais. Muitas vezes o termo ―várzea‖ é utilizado para se referir a algo 

desorganizado, onde impera o amadorismo, termo associado ao desleixo. No entanto, os times 

de várzea, ao contrário do futebol de bricolagem, estabelecem um diálogo efetivo com o 

futebol profissional e possuem organizações semelhantes as destes clubes. Eles possuem uma 

equipe técnica completa, com massagista, treinador, presidente e diretoria. 

Os clubes de futebol amador de Belo Horizonte possuem registros junto à Federação 

Mineira de Futebol (FMF), que, por sua vez, é responsável pela organização do calendário das 

competições e das tabelas dos jogos, pela escalação dos árbitros e pelos registros individuais 

de cada time e jogador.  

A FMF, órgão oficial, é associada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A 

entidade de Minas Gerais possui regulamento específico em seu site, no qual prevê 

responsabilidades e honorários dos clubes que queiram disputar os torneios amadores 

regulares. A FMF tem um departamento para cuidar dos assuntos ligados ao futebol amador 

em Belo Horizonte. Trata-se do Departamento de Futebol Amador da Capital (DFAC) ou Setor 

de Futebol Amador da Capital (SFAC), que existe desde 1949, quando o DFAC substituiu a então 

Liga Amadora, fundada em 1929. 

. 
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Figura 4 – Cópia do requerimento de licença para o funcionamento dos clubes amadores 

 

Fonte: FMF, 2016. 

 

Este é o requerimento da FMF que dá início ao processo de regularização burocrática 

dos clubes junto às entidades. Nota-se que a Federação exige uma série de compromissos dos 

clubes, não só com os seus times principais, mas também com suas categorias de base, 

escolinhas de futebol e, também, com as recentes equipes e torneios varzeanos de futebol 

feminino.  

A intervenção da instituição no circuito varzeano da cidade é uma faca de dois gumes. 

Por um lado, ela garante que as atividades e as competições aconteçam de maneira regular em 

todos os anos. Por outro lado, o excesso de taxas e de medidas de ordem burocrática afasta e 

inviabiliza a participação de alguns clubes mais modestos e desestruturados do circuito de 

competições. 

A Federação , o DAFAC e  SFAC é responsável pela organização dos principais 

campeonatos do circuito varzeano da cidade. São eles:  SFCA Divisão especial módulo I e 

módulo II com 48 equipes cada, que correspondem a primeira e segunda divisão do futebol 

amador mineiro, além da SFCA 1º divisão que corresponde terceira de visão varzeana. Estes 

torneios determinam os participantes das demais competições; a Copa Itatiaia – competição 

mais tradicional do estado, datada dos meados dos anos 1960 e transmitida integralmente pela 

rádio Itatiaia; e o Torneio Corujão que é o mais recente, realizado em campos de várzea no 

período noturno, realizado pela Rede Globo Minas de Televisão. Em 2016 o torneio chegou à 

sua décima terceira edição. A Federação apoia, também, a realização da Copa Centenário, 
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realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura, desde o ano de 1997. E 

há pouco tempo também criou o torneio SFAC de futebol feminino. 

O trabalho da FMF e a organização dos campeonatos, contudo, esbarram na 

precariedade financeira dos clubes. Damo (2005) destaca que o capital corporal dos atletas 

amadores e profissionais tem relação direta com os recursos disponíveis. Verdade que as 

equipes amadoras, ano após ano, reinventam maneiras de captar recursos. Em Belo Horizonte 

os uniformes das equipes profissionais estampam as marcas das grandes empresas do mundo 

automobilístico, equipamentos esportivos, bancos e construtoras; no futebol amador as 

camisas carregam a publicidade dos pequenos negócios locais, como as barbearias, os tele 

sanduíches e salões de beleza. A divulgação no material esportivo é utilizada como barganha 

pelos organizadores dos campeonatos que buscam recompensar o clube por suas 

participações. 

A várzea estabelece relações diretas com o futebol profissional. É no campo de terra 

que muitos jogadores dão seu primeiro passo em direção a uma carreira sólida. Enrico 

Spaggiari (2015) destacou a forte influência da família na formação profissional do jovem 

atleta de várzea no interior de São Paulo. O autor apresenta o conceito de família esportiva, 

relacionado ao envolvimento da família na formação de um atleta profissional, que passaria 

também por aspectos peculiares ligados à várzea. 

A FMF é a grande catalizadora do futebol varzeano mineiro, além de estar por trás da 

organização dos principais torneios ela é quem elege os melhores do ano- anunciados sempre 

no final da temporada em uma grande festa na qual se confraternizam atletas e dirigentes de 

todos os times. 

Nos jogos de campo de terra as idades dos jogadores são mais variadas. Pode-se 

encontrar jovens que ainda anseiam alcançar o status de jogadores profissionais. Em contra- 

partida, também, se fazem presentes jogadores de idade mais avançada, com passagem 

frustrada por grandes clubes. Os mais velhos ainda contemplam as categorias ―sênior‖, que 

também participam de torneios relevantes no contexto das comunidades. Estes jogadores são, 

na maioria dos casos, trabalhadores que exercem durante a semana outros ofícios; pedreiro, 

eletricista, encanador ou mecânico. Nos dias de jogos estes sujeitos tornam-se artilheiros, 

goleiros, ídolos do bairro. 

Na maioria dos casos não há remuneração para os membros da comissão técnica e 

dirigentes. Em torneios considerados mais importantes, os clubes buscam se reforçar e pagam 

quantias pequenas a jogadores mais valorizados para compor seus elencos. O pagamento 

geralmente é por jogo, na teoria ilegal, porém habitual.  
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No percurso empírico desta pesquisa foram identificados jogadores que atuam em 

mais de três clubes simultaneamente e em campeonatos diferentes, sobretudo, por clubes da 

capital e do interior. Os jogadores possuem alto grau de rotatividade, embora cada equipe 

conte com alguns atletas fixos em seus elencos – jogadores filiados à equipe que, todavia, não 

jogam necessariamente as principais competições. 

Esta divisão entre os perfis de grupos de jogadores também foi observada no trabalho 

de Myskiw (2015). O autor identificou que em Porto Alegre os jogadores são divididos entre 

as categorias: ―do turco‖ e ―reforços‖. A primeira diz respeito àqueles jogadores que possuem 

vínculo afetivo com o clube e com o bairro, jogam por amor à camisa, alguns contribuem 

financeiramente e de muitas outras formas para o funcionamento da instituição. Os segundos 

são os contratados para reforçar a equipe em jogos importantes.  

A hierarquia entre diretores, treinadores e jogadores é desordenada. Os clubes chegam 

a ter centenas de diretores e atletas filiados às suas instituições, assim as funções podem ser 

divididas, conforme a urgência e a disponibilidade dos integrantes, nos dias de jogos, reuniões 

e outras atividades que envolvem os clubes. 

O futebol de várzea é um ambiente extremamente pautado pelo valor masculino, assim 

como o futebol profissional destacado pelo trabalho de Gastaldo (2011) o homem tem uma 

relação intrínseca com esporte. A macheza e o machismo caminham lado a lado nos campos 

de terra ou nas mais modernas arenas e estádios de futebol do mundo. Apesar da evolução do 

esporte feminino a disparidade econômica, de estrutura e de visibilidade entre as modalidades 

ainda é muito grande. No mundo do futebol assim como na esfera social, a mulher ocupa os 

piores cargos e os piores salários. 

A várzea mineira já conta com times e campeonatos regulares femininos. Enquanto os 

campeonatos profissionais ainda precisam lutar pelos seus espaços. Na verdade o que se nota 

é que a distância entre o futebol profissional feminino a várzea é muito menor do que no 

futebol masculino. As estruturas são precárias ou inexistentes e o esporte vive do esforço 

sobrenatural daquelas mulheres que insistem em jogar futebol, como a jogadora brasileira 

cinco vezes eleita melhor do mundo eleita pela FIFA, Marta, que ainda no começo de sua 

carreira jogou no tradicional time de várzea do Santa Cruz em Belo Horizonte. 

 

3.3.2 Os campos de várzea 

 

Uma configuração organizativa pouco sistematizada confere ao termo várzea uma 

visão pejorativa, comumente associada à palavra de origem geográfica destacada por 
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Amorim(2005) como um substantivo utilizado para denominar uma planície em um vale 

extenso e cultivado. A conotação de desorganização e bagunça às vezes atribuída a ela, não 

tem sua origem no futebol. A imagem está relacionada ao estado físico das várzeas durante o 

período de chuvas, quando ocorrem as enchentes e com isso há acúmulo de detritos e lixo 

trazidos pelos rios e córregos, dando-lhes o aspecto de desleixo e abandono.  

Esta é uma expressão comum, especialmente ligada à região Sul e Sudeste do país, 

devido à prática e ao desenvolvimento do esporte ter ocorrido em locais próximos às beiras 

dos rios.  Segundo Almeida et al.(2013), as primeiras partidas de futebol no Brasil foram 

realizadas na várzea, às margens do rio Tietê na cidade de São Paulo. Rio que segundo o 

autor, teve um papel crucial no desenvolvimento dos clubes da capital paulista.  

O termo também está associado ao fenômeno do êxodo rural, que coincide com a 

chegada do futebol à região Sudeste. Os campos de terra batida, com gramado ralo e irregular, 

lembravam o ambiente das fazendas de onde vinha grande parte dos moradores das cidades 

que, no começo do século XX, se encontravam em expansão. Com a profissionalização e a 

ampliação do futebol nos grandes centros esportivos a várzea tornou-se local associado à 

prática do futebol amador nas grandes cidades brasileiras. 

Hoje em dia são poucos os clubes em Belo Horizonte que estão localizados às margens 

dos rios. O termo várzea ainda é utilizado para se referir aos campos de terra e a um tipo de 

futebol praticado nas comunidades. O circuito varzeano se desenvolveu, sobretudo, no interior 

dos bairros, vilas e favelas. Os campos de terra fazem parte de uma paisagem comum destes 

locais, destacados por Gomes (2013) como importantes espaços de socialização, aos quais os 

moradores de determinadas regiões da metrópole atribuem grande importância.  Os campos de 

terra, em função dos jogos, se configuram como um ponto de encontro. 

Em seu percurso, o pesquisador identificou que a especulação imobiliária e a expansão 

urbana têm diminuído consideravelmente o número destes campos nos bairros e nas vilas da 

cidade, tornando-se uma preocupação para os agentes que se dedicam ao futebol amador. O 

futebol amador metropolitano enfrenta uma crise, explicada por Gomes (2013) a partir de três  

argumentos fundamentais: o primeiro está associado à urbanização e ao crescimento urbano 

desordenado que provocam a extinção dos campos de futebol de alguns clubes; o segundo 

está relacionado ao arrefecimento do vínculo do clube com a comunidade próxima, uma vez 

que muitas equipes são obrigadas a jogar em locais distantes de suas origens;  o terceiro  é 

motivado pela  diversificação das atividades de lazer e pelas  questões geracionais. 

Fundada em 1975, a Portuguesa do bairro Providência hoje está sem campo, precisa 

jogar atualmente no campo do Racing, no bairro Universitário.  O Pompeia Futebol Clube, 
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com quase 90 anos de história, não tem mais campo para realizar suas partidas. A reativação 

de uma linha férrea da empresa Vale que liga o bairro Horto à região de Sabará interrompeu 

as atividades do clube desde o ano de 2010. Estas e outras histórias
31

 são relatadas pela série 

de matérias do Estado de Minas, mencionada anteriormente, e revelam as dificuldades de 

alguns clubes para manter suas contas em dia sem ter um campo para mandar as suas partidas. 

Estas questões voltarão a ser abordadas, com maior profundidade, no relato de campo 

no capítulo empírico. Serão apresentados exemplos de como o Inconfidência Esporte Clube se 

relaciona com o bairro Concórdia e de que maneira o clube se apresenta como um importante 

mediador entre os moradores do bairro, especialmente no espaço circunscrito por seu campo. 

Por ora, vale ressaltar que, a ocorrência do futebol de várzea está diretamente relacionada com 

a presença de campos abertos para a comunidade. Nas proximidades dos campos os clubes 

estabelecem suas sedes sociais, se reúnem para confraternizações, deliberações importantes e 

outras atividades. 

Compartilha-se com Gomes (2013) a assertiva de que o campo de futebol é o maior 

patrimônio material que um clube de futebol amador pode ter. O autor ressalta que em Belo 

Horizonte muitos clubes são proprietários definitivos destes espaços. 

[...] na verdade, a menor parte deles não possui campo próprio. Estes clubes se 

tornam reféns desta falta de estrutura já que passam a depender do aluguel de um 

campo para a realização dos jogos e conseguir um campo para alugar não é tarefa 

fácil. A longevidade destes times fica, desta forma, comprometida. (GOMES, 2013, 

p. 93). 

 

Os campos de terra são frequentados pelos torcedores, geralmente familiares dos 

atletas e moradores das comunidades nas quais os times se situam. Nestes espaços, em dias de 

jogos, evidencia-se a presença de torcidas organizadas, cujos cânticos adaptam canções 

entoadas nas arenas e nos estádios de futebol. Torcedores de times profissionais rivais como 

Atlético-MG e Cruzeiro se unem para torcer pelo clube da vizinhança. Os próprios jogadores, 

em muitos casos, também são torcedores dos times em que atuam. 

Embora exista a presença de torcidas organizadas e charangas, o modo de se relacionar 

com o jogo do torcedor varzeano é diferente. A atenção do torcedor nem sempre está nas 

tensões decorrentes da partida em si, muitas vezes pode ser capturada por aspectos da 

sociabilidade que circundam o campo durante a partida, como uma conversa, um churrasco ou 

uma cerveja entre amigos enquanto a bola rola no campo de terra. 

                                                           
31

 Damasceno, RENAN. Clubes da esquina: Atropelado pelo trem. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, 22 

out.2014. Caderno esportes, p. 13. 
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O perfil dos torcedores são variados, se alteram conforme o perfil de cada campo e de 

cada comunidade. São eles que criam a atmosfera dos jogos. Existem aqueles mais fanáticos 

como os torcedores do campo do time do Novo Arão Reis, que sobem nos alambrados, soltam 

bombas e foguetes e intimidam o adversário e os árbitros, outros mais tranquilos como os 

torcedores IEC, que receberam um tratamento mais detalhado na sequência deste trabalho.  

Os campos também são utilizados pelos clubes como um espaço para se obter renda. 

Aqueles que são proprietários do terreno, normalmente o alugam para jogos extraoficiais, ou 

para os clubes amadores que não podem, por algum motivo, realizar as partidas em seus 

bairros de origem. Para que o campo seja aceito nas principais competições oficiais 

organizadas pela FMF é necessário que tenha algumas condições básicas supridas: vestiários 

para os visitantes; alambrados entre as arquibancadas e o campo; uma estrutura mínima de 

―piso‖, ainda que a maioria dos campos sejam de terra e irregulares. As exigências são feitas 

pelos veículos de comunicação que organizam as principais competições do circuito varzeano. 

Segundo Gomes (2013) o futebol amador passou por transformações radicais na 

cidade de Belo Horizonte. Modificações que podem ser associadas às questões legais e 

jurídicas dos clubes com o seu campo, alterando os vínculos e afrouxando os laços entre o 

time e seus torcedores. Durante a pesquisa de campo foi possível identificar a importância que 

o campo tem na construção da relação de identificação das pessoas com IEC. Este, aliás, será 

um dos tópicos desenvolvido em nosso próximo capítulo.  

Acredita-se que uma transformação no modo dos torcedores se relacionarem com as 

equipes ocorreu, motivada pelas questões ligadas à relação da comunidade com o campo, ou 

com as alterações geracionais em torno do consumo e das práticas de lazer. As práticas e as 

interações sociais presentes no circuito varzeano passam por reconfigurações de todas as 

ordens na sociedade pós-moderna, assim como modificam-se as interações entre os torcedores 

e os clubes profissionais.  

Estas mudanças de ordem interacional envolvem os mais diversos mediadores como a 

escola, a política, o lazer e a mídia. A esta última instância mediadora dedica-se uma atenção 

especial, devido ao intenso e antigo entrelaçamento do campo dos media com o futebol 

amador na cidade. Os modos como a mídia se insere no contexto do futebol amador da capital 

– como apoiadora, divulgadora e organizadora das principais competições do circuito – serão 

abordados a seguir. Destaca-se o papel da mídia no contexto de midiatização da várzea, em 

que surgem novos espaços de interações midiatizadas envolvendo torcedores, jogadores e 

jornalistas independentes, que conferem à prática tradicional características de uma nova 

ambiência. 
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3.3.3 O futebol amador de Belo Horizonte em vias de espetacularização: a Copa Itatiaia e o 

Torneio Corujão 

 

A primeira transmissão televisiva de uma Copa do Mundo ao vivo no Brasil aconteceu 

em 1970. Antes disso o rádio era o meio pelo qual os torcedores acompanhavam os seus 

times. Os narradores radiofônicos foram, e ainda são, os olhos de muitos torcedores. São 

várias as características particulares da transmissão radiofônica: o narrador descreve 

instantaneamente os lances das partidas em um frenesi que acompanha a velocidade da bola; o 

repórter na beira do gramado descreve a minúcia do lance; as vinhetas e os bordões criam o 

clima sonoro para que o torcedor se sinta dentro do estádio. 

Quando se pensa no futebol espetacularizado logo nos vem à mente a gigantesca 

estrutura televisiva armada para as transmissões esportivas. Entretanto, por muito tempo o 

rádio foi o meio pelo qual o futebol produto se disseminou.  Almeida (2007) confere ao rádio 

uma enorme importância na constituição do futebol brasileiro como elemento cultural. A 

primeira transmissão esportiva no país foi realizada na década 1930 entre a seleção paulista e 

a seleção carioca. No traumático ano de 1950 todos aqueles que não fossem um dos quase 

duzentos mil torcedores presentes no Maracanã ouviram e sofreram pelo rádio uma das 

maiores derrotas do escrete brasileiro. 

Em Minas Gerais a Rádio Itatiaia, fundada em 1952, é referência na cobertura 

esportiva do estado. Não só em termos dos números de audiência, dominados amplamente 

pela emissora, mas, sobretudo, por sua trajetória. A rádio acompanha integralmente os clubes 

do estado e esteve presente nos momentos mais marcantes de suas histórias. 

Quando a emissora
32

 completou 10 anos, mais precisamente na transição da temporada 

de 1961 para 1962, decidiu criar uma competição com os clubes amadores para celebrar o seu 

aniversário. A competição tinha inicialmente 12 times da várzea da capital e foi vencida pelo 

tradicional Pompeia. 

Foram os próprios esportistas que pressionaram para que a rádio reeditasse a 

competição nos anos seguintes. De acordo com Gomes (2013) a Copa Itatiaia é a competição 

que desperta mais interesse entre os clubes. Não só pela premiação, mas pela visibilidade e 

                                                           
32

 A rádio Itatiaia está no ar desde 1952 e pertence à rede ITASAT que atualmente transmite a sua programação 

para mais de 800 municípios mineiros, cerca de 90% do estado. 
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notoriedade que o torneio alcançou ao longo dos últimos 54 anos. A competição conta com 

apoio da FMF, que cede os árbitros e cuida de todo o aparato desportivo. 

O sucesso deve-se talvez à transposição de parte da linguagem espetacular usada pela 

emissora nos circuitos profissionais para a transmissão do futebol de várzea. A começar pela 

jornada esportiva.
33

 De modo que a transmissão não se detém no instante da partida em si, 

mas cumpre todo o ciclo do produto esportivo descrito por Umberto Eco (1984). Outro 

aspecto destacável é o fato da cobertura ser realizada pelo mesmo conjunto de profissionais 

que cobrem diariamente os jogos dos principais clubes profissionais da cidade:  América-MG, 

Atlético-MG e Cruzeiro. Deste modo, narradores tradicionais da crônica mineira como Wliy 

Gonzer, Mário Henrique Caixa, Alberto Rodriguez dentre outros, já emprestaram e ainda 

emprestam suas vozes e seus jargões para a cobertura do circuito varzeano. A imprensa ao 

cobrir e transmitir os jogos usa a mesma linguagem e dispositivos técnicos (como ―standups‖, 

o ―povo fala‖, ―história do jogo‖ e melhores momentos) adotados na cobertura do circuito 

profissional, de modo que o jogador anônimo ganha visibilidade. 

A Copa Itatiaia tomou uma dimensão que supera as delimitações da cobertura da 

própria emissora. O torneio, com viés institucional, conta com a cobertura, discreta, de outras 

emissoras televisivas, especialmente, no jogo final que possui um caráter de espetáculo ainda 

mais acentuado. Algumas edições da competição tiveram o prélio derradeiro transmitido por 

emissoras televisivas –em 2012 por exemplo a TV Assembleia
34

 transmitiu a partida decisiva. 

Já a TV alterosa por vezes faz matérias sobre os jogos decisivos com compactos e 

reportagens. 

A partida decisiva da Copa Itatiaia gera uma enorme emoção entre as equipes 

envolvidas. Ao longo da competição os jogos são realizados nos tradicionais campos de terra 

e contam com bons públicos – entretanto, é na final que o jogo ganha contornos definitivos de 

espetáculo. O jogo acontece nos principais palcos do futebol mineiro. Em algumas edições já 

foram realizados no estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido popularmente como 

Mineirão; no Estádio Sete de Setembro, o famoso Independência; e na Arena do Jacaré em 

Sete Lagoas, região metropolitana de Belo Horizonte. O torneio conta com o apoio da Polícia 

Militar de Minas Gerias que estima públicos muitas vezes equivalentes aos dos jogos de 

equipes profissionais. 

                                                           
33

A jornada esportiva é o nome dado para toda a programação envolvendo o dia do jogo. Contempla o pré-jogo, 

o jogo e ainda a resenha da partida no final de cada rodada, com os comentários dos especialistas e reprises dos 

gols. 
34

A TV Assembleia é a emissora oficial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e neste ano especifico de 

2012 transmitiu a final da Copa Itatiaia em canal aberto e fechado. 
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A competição ocupa o vácuo deixado pelas férias do circuito profissional de futebol, 

entre os meses de janeiro e fevereiro. Diversos jogadores profissionais já atuaram no circuito 

de várzea e despontaram na Copa Itatiaia. Este é o caso dos meias Toninho Cerezo do 

Atlético-MG e Paulo Izidoro da Seleção Brasileira. Atualmente a Copa Itatiaia conta com a 

participação de 32 clubes divididos em duas chaves. Uma metropolitana e outra com as 

equipes da capital. Os campeões de cada chave se encontram no jogo decisivo. 

Se no primeiro semestre as atenções do futebol amador midiatizado de Belo Horizonte 

estão voltadas para a Copa Itatiaia e o campeonato mineiro, no segundo o foco é o Torneio 

Corujão. A competição é promovida pela afiliada da Rede Globo em Minas Gerais – a TV 

Globo Minas. Este torneio é menos tradicional, no ano de 2016 chegou a sua 13ª edição. 

Possui organização muito semelhante à da Copa Itatiaia, participam a mesma quantidade de 

clubes, também divididos entre as chaves: metropolitana e da capital.  

O torneio é uma parceria entre a emissora, a Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG) e a FMF. A rede de televisão entra com a cobertura, a organização e a premiação – 

diferente da Copa Itatiaia os jogos não são transmitidos na integra pelo canal aberto, mas 

contam com toda a cobertura do seu telejornalismo: MG TV
35

 primeira e segunda edição, 

Globo Esporte
36

 e Bom dia Minas
37

. A cobertura estende-se para o conglomerado Globo na 

Internet – nos sites Globo Minas, Globo Esporte e também na rádio com inserção de teasers 

promocionais na Rádio Globo. Já a CEMIG entra com a iluminação dos campos de várzea, 

por meio do programa Campos de Luz
38

 do Governo Estadual de Minas Gerais, que desde 

2004 iluminou mais de 728 campos de futebol no estado. A iluminação é fundamental para a 

realização do torneio. Todos os jogos acontecem durante a semana à noite. Por isso, a 

competição associa o seu nome à ave de hábito noturno. O horário das partidas permite que os 

jogadores que exercem suas profissões durante o dia consigam estar presentes aos jogos. Os 

horários da partida muitas vezes gerem conflitos entre as equipes, que preferem jogar o mais 

tarde possível, para dar tempo dos atletas se organizarem e os organizadores que precisam 

atender demandas da sua grade. 

                                                           
35

MG TV é o telejornal local de Belo Horizonte e região metropolitana. Ele traz as principais notícias referentes 

ao Estado, especialmente aquelas ligadas à capital. O Jornal vai ao ar em duas edições: uma no começo da tarde 

e outra no final. Durante a realização do Torneio Corujão os jornais cedem um espaço considerável para inserção 

de flashs ao vivo e matérias referentes à competição. 
36

O Globo Esporte é, há mais de 30 anos, o jornal esportivo da emissora. Ele tem, para cada estado do país, uma 

edição regional; vai ao ar na hora do almoço e dá nome a todo o complexo esportivo midiático da TV Globo na 

programação diária e também na internet.  
37

O Bom dia Minas, assim como MG TV, é um telejornal local de Belo Horizonte; vai ao ar na primeira parte da 

manhã e sua edição contempla todo o Estado de Minas Gerais.  
38

O projeto Campos de Luz é uma parceria do Estado de Minas Gerais com a CEMIG e instalou redes de 

iluminação em mais de 728 campos de 426 municípios diferentes. 
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Figura 5: Página da TV Globo Minas com destaque para início do Torneio Corujão 

 

Fonte: GLOBO MINAS, 2015.  

 

Nota-se pelo template dedicado ao Torneio Corujão no site da Globo Minas que a 

cobertura realizada pela emissora, do ponto de vista do formato das matérias, é muito 

semelhante ao produto dos campeonatos profissionais. As matérias e os conteúdos também 

são objetos observáveis no relato de campo e serão melhor detalhadas em momentos 

específicos e problematizáveis. Por ora, ressalta-se que o tom das reportagens da TV Globo 

Minas apelam, em muitos casos, para o viés social da promoção do torneio como um agente 

de transformação social. Todas as matérias escritas no site terminam com o mesmo texto de 

cunho institucional. 

 

Figura 6: Destaque para o texto institucional padrão da emissora 

 

 Fonte: GLOBO MINAS, 2015.  
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O critério utilizado para o convite dos times é técnico. A FMF através do 

Departamento de Futebol Amador da Capital ranqueia os clubes conforme o seu desempenho 

nas últimas competições regulares, sobretudo nos módulos I e II da SFAC que dão vaga para 

as principais competições. A Globo Minas ajuda com o custo dos deslocamentos das equipes 

em caso de jogos fora de casa, fretando ônibus por um valor previamente estipulado.  

A competição começa logo após o término do Campeonato Mineiro de futebol 

profissional. Nos intervalos das partidas decisivas do campeonato a emissora veicula uma 

vinheta anunciando o começo do torneio amador. O vídeo destaca a precariedade do jogo em 

detrimento dos seus tensionamento e acontecimentos. As palavras ―raça‖; ―amor‖ e ―suor‖ 

aparecem no texto do locutor intercaladas por imagens de closes das pernas dos jogadores, 

com chuteiras e meias sujas de terra, os lances destacam a força física em detrimento da 

técnica. Neste sentido, as imagens evidenciam jogadas ríspidas de carrinhos e bolas divididas 

que levantam a poeira, emblemática para os jogos na várzea. 

Durante o campeonato a Rede Globo promove uma cobertura morna, generalista, 

porém diária da competição. São veiculadas matérias em seus jornais diários que trazem o 

resultado do jogo e alguns lances curiosos; o gols mais bonitos e histórias de vida dos atletas 

abordadas de modo sensibilizante. As matérias da televisão são dispostas integralmente no 

site, que traz ainda um texto descritivo sobre a rodada, além da tabela dos próximos jogos e da 

classificação atualizada dos grupos. 

A partida final, assim como na Copa Itatiaia, tem ares de espetáculo, entretanto os 

jogos sempre acontecem em um campo neutro e tradicional de Belo Horizonte. A partida é 

envolta por um cerimonial digno de Campeonato Brasileiro. Os jogadores entram perfilados 

sob o som da orquestra da Polícia Militar, depois cantam o hino nacional. Alguma 

personalidade importante, normalmente um jogador profissional de Atlético-MG ou do 

Cruzeiro dá o pontapé inicial, sob os holofotes de fotógrafos e câmeras espalhadas pela 

emissora. O jogo final é transmitido ao vivo pelo site da Globo Minas e conta com a locução 

de um dos principais narradores da casa: Jaime Junior. 

Na discrição detalhada da empiria serão evidenciados aspectos da espetacularização do 

futebol de várzea. Antes, porém, a cobertura midiática será abordada por um outro aspecto: 

pela perspectiva de uma cobertura alternativa, de blogs e sites especializados em futebol 

amador. Destaca-se também a repercussão destes torneios nas redes sociais, sobretudo no 

twitter. Com isso, este trabalho distancia-se da perspectiva que toma o espetáculo como parte 

da lógica das mídias em um sentido alienante.  Ganha destaque o papel ativo dos atores 
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socais, que efetivamente constituem os seus próprios sistemas de resposta, apontando para a 

definição de um futebol midiatizado, para além da sua espetacularização.  

 

3.3.4 O futebol amador midiatizado: uma cobertura para além do campo dos media 

  

Tanto para Umberto Eco (1984) quanto para Pierre Bourdieu (1983) a relação 

estabelecida entre o campo dos media e o esporte se dá de maneira radical. A mídia agiria de 

forma estruturante no futebol, conformando e moldando sua prática, interferindo e agindo em 

suas lógicas através de um poder conferido por seu discurso e pela sua relação com o capital. 

Entretanto, um novo contexto tecnológico evidenciou a presença de outras vozes na 

esfera midiática. Vozes marginais que se inserem nos jogos e nos circuitos de afetação entre 

emissores e receptores. Neste ponto, as proposições de Braga (2006) são retomadas, o autor 

afirma que pensar em um sistema de interação sobre a mídia não corresponde a uma visão 

ingênua de que a sociedade estaria enfrentado, de maneira eficaz, aquilo que produz 

midiaticamente. O autor ressalta que o sistema de interação social sobre a mídia pode ser 

frágil, esparso, pobre de recursos materiais em comparação com a esfera da produção. O 

alcance deste sistema também é menor, porém, a recepção é ativa, mesmo que isso não 

pressuponha equilíbrio. 

 O advento da internet e de seus mecanismos interativos proporcionou novos modos de 

conversação informal, a recepção passa a ser inserida em uma rede de usuários, que se 

apropriam das informações e discussões dispostas na internet em território físicos distantes.  

Essas redes ampliam os espaços de discussão acerca do futebol amador e do  profissional 

estreitando  suas fronteiras. A resenha esportiva presente nas conversas das mesas dos bares, 

nas arquibancadas, entre familiares e amigos também passam a operar em espaços virtuais. 

As redes sociais são relevantes para pensarmos neste sistema a resposta possibilitada 

por elas. No exemplo abaixo nota-se como o usuário @ArrobaTales interage com o famoso 

narrador esportivo Deva Pascovicci da emissora Fox Sports. Este é um contexto em que o 

usuário critica o excesso de vagas concedidas em 2016 para os clubes brasileiros na 

competição continental Libertadores da América.  
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Figura 8: Tuíte do usuário @ArrobaTalles usando humor para criticar a CBF 

 

Fonte: ArrobaTalles (2016) 

 

O usuário concorda com o comentário feito pelo jornalista esportivo em um programa 

de debates esportivo, ao mesmo tempo critica a CBF, instituição que gerencia o futebol 

brasileiro. Para formular sua crítica usa da ironia, ao afirmar que as competições do circuito 

varzeano do futebol amador de Belo Horizonte também deveria dar vagas para a Libertadores. 

Esta ironia é muito comum entre os torcedores dos clubes tradicionais. Quando um 

jogador apresenta um desempenho técnico abaixo do esperado é normal que os adeptos em 

tom jocoso sugiram, por meio de gritos e cânticos, que estes vão jogar nas várzeas. 

 

Figura 9: Tuíte do usuário @Silvio_Sergio criticando o elenco do Clube Atlético Mineiro 

 

Fonte: Silvio_Siergo (2016)  

 

Neste tuíte o usuário @Silvio_Sergio usa o Torneio Corujão para depreciar o elenco 

de jogadores de seu time, o Atlético-MG. Estes dois casos evidenciam que os torneios do 
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circuito da várzea de Belo Horizonte estão no vocabulário do torcedor do circuito 

profissional.  

Os exemplos mostram que o sentido figurativo que o circuito varzeano assume nas 

discussões esportivas de torcedores, passa a interagir com o cotidiano do debate esportivo 

profissional, estendendo seu significado para o debate com jornalistas consagrados da 

imprensa, como Deva Pascovicci. 

Para além do sentido figurado que os torneios assumem no vocabulário dos torcedores, 

o futebol amador também é visto como um fator social importante para a cidade de Belo 

Horizonte. O discurso institucional das emissoras que afirmam cumprir um papel relevante, 

promovendo o esporte nas periferias e nos bairros pobres da cidade, repercute na esfera 

política da cidade. Veja que o tuíte do usuário anômimo @Galozueiro interage com a 

publicação de uma matéria do jornal O Tempo
39

, em que o candidato a prefeito de Belo 

Horizonte em 2016, João Leite, promete promover o futebol amador como instrumento de 

pacificação nas comunidades. O usuário discorda da posição do político e reafirma que os 

torneios já cumprem esse papel. 

 

Figura 10: Tuíte do usuário @GaloZuero 

 

Fonte: GaloZuero (2016) 

 

Pelo twitter os torcedores dos clubes varzeanos também se manifestam, sobretudo nos 

dias de jogos. Foram encontradas muitas mensagens que repercutem a final do Torneio 

Corujão de 2016, feitos por pessoas que estavam presentes na partida no campo do Barreiro. 

                                                           
39

O jornal O Tempo foi fundado em 1996, é um dos principais jornais impressos da capital. Sua cobertura 

direcionada ao futebol amador é esporádica. Durante o trabalho de campo alguns casos em que o jornal faz 

referência ao IEC e ao bairro Concórdia foram identificados. 
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Como, por exemplo, o usuário e fotografo @MarcosAstoni, que postou uma foto do jogo final 

entre Vasco de Esmeraldas e o Estrelado de Santa Luzia. 

 

 

Figura 11: Tuíte do usuário @Marcos Astone publicando uma foto do dia do jogo da 

final do torneio 

 
 

Fonte: MarcosAstoni (2016) 

 

Outros usuários, como @Bbthonico, reproduzem as publicações dos próprios veículo 

de comunicação. Como neste exemplo em que o autor retwitta uma publicação da página da 

TV Globo minas, repercutindo a cobertura realizada pela emissora. 

 

Figura 12: Twitte do usuário @bbthonico repercutindo a cobertura da Rede 

Globo no torneio corujão 

 
Fonte: Bbthonico (2016) 

 

Estes exemplos devem ser entendidos apenas como ilustrações dos múltiplos 

significados que os torneios de várzea midiatizados assumem nas redes sociais. Neste trabalho 

não se tem a pretensão de traçar um perfil quantitativo ou qualitativo sobre estas interações, 
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contudo, é necessário destacar a existência dessas formas interativas, uma vez que elas 

também constituem o campo observado no capítulo seguinte. 

Neste sentido, as redes sociais, mais especificamente o twitter, se estabelecem como 

um espaço onde os usuários repercutem e reagem às produções das grandes organizações 

ativando processos de interação. A internet possibilita que a cobertura dos torneios não fique 

restrita aos canais e mecanismos das emissoras tradicionais. 

 

3.3.5 Uma cobertura alternativa: o site Futebola Brasil  

 

Por muito tempo as instituições midiáticas de Belo Horizonte realizaram uma 

cobertura sistematizada do circuito varzeano. Uma cobertura que abrangia os bastidores, os 

torneios e as histórias dos clubes. Trazendo nas matérias os principais personagens e as mais 

variadas curiosidades que envolviam o futebol amador. O jornal O Diário da Tarde
40

 

publicava uma coluna semanal dedicada exclusivamente à cobertura do circuito varzeano. O 

mesmo acontecia com a Rádio Itatiaia que cobria o futebol amador para além do período do 

torneio por ela organizado, oferecendo durante o ano inteiro informações da várzea em seus 

boletins esportivos diários. Desde 2015 o popular jornal Super Notícias é o único que mantém 

uma coluna semanal dedicada a várzea, que embora seja muito bem quista pelos seus 

praticantes, não consegue comtemplar a complexidade do cenário varzeano. Se Lívio 

Rodrigues Gomes (2013) identificou arrefecimento das relações entre torcedores e os times de 

várzea, relatos coletados na pesquisa de campo deste trabalho mostram que a relação da 

grande mídia com o circuito varzeano também já foi mais intensa em períodos anteriores. 

O campo dos media realiza, hoje, uma cobertura esporádica, centrada no período de 

competições organizadas por suas próprias instituições. Faz-se uma ressalva aos clubes do 

interior e da região metropolitana de Belo Horizonte, que contam com uma cobertura mais 

intensa das rádios e jornais locais, uma vez que estes têm uma representatividade distinta no 

cenário esportivo da cidade. 

No entanto, se a grande mídia não faz uma cobertura completa, outros agentes   

organizam-se em sites e blogs para suprir a demanda deixada pela ausência desse tipo de 

informação. São muitos os blogs e as web rádios especializadas em futebol amador no 

contexto metropolitano. Em Ribeirão das Neves, cidade próxima à capital, destaca-se o 

                                                           
40

O Diário da Tarde foi um jornal de Belo Horizonte que pertenceu ao grupo Diários Associados. Ele circulou 

por 77 anos, até ser extinto no dia 30 de julho de 2007. Ele organizava a copa Itatiaia e o final da década de 90 

manteve a coluna dedicada ao futebol amador. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rios_Associados
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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trabalho da rádio Imperatriz, realizado de forma colaborativa por torcedores e colaboradores 

locais. A rádio cobre, por meio de sonoras, os principais acontecimentos esportivos da cidade 

e também de todo o circuito varzeano da região metropolitana. Disponibilizando conteúdos no 

youtube e em outras plataformas digitais. A rádio é um esforço do empreendedor Rubens 

Silva, que sustenta com recursos próprios toda a estrutura física da rádio: uniformes, 

microfones e outros materiais relacionados ao cotidiano jornalístico. 

Em Belo Horizonte destaca-se a existência de alguns blogs especializados em futebol 

amador, com informações esparsas sobre os jogos e relatos de algumas partidas. Nenhum 

outro, porém, se compara em quantidade, qualidade de conteúdo e número de acessos ao site 

Futebola Brasil (FBB)
41

. Trata-se de um site colaborativo, gerenciado e organizado por um 

homem só: Leonardo Souza de Oliveira, de 39 anos, morador do Bairro Concórdia – Região 

Nordeste de Belo Horizonte. Durante o dia Leonardo trabalha com exportações, no tempo que 

resta se dedica à cobertura integral do circuito varzeano de Belo Horizonte. O site tem sete 

anos de existência e cerca de 700 acessos diários. O site ganha importância nesta pesquisa 

uma vez que é feito por um morador do bairro Concórdia que também é diretor honorário do 

IEC. Entretanto, a página repercute para além das delimitações do clube e abrange todo o 

contexto varzeano da cidade. No percurso empírico deste trabalho esta relação será mais bem 

exemplificada, por ora, busca-se compreender alguns aspectos do modo como Leonardo 

organiza estas informações. 

A estrutura do site é muito semelhante à dos endereços esportivos mais acessados no 

Brasil: o UOL Esportes
42

 e o Globo Esporte
43

. Com matérias de destaque na capa, sessões 

exclusivas para cada campeonato amador disputado na capital, acervo de fotos e memórias 

dos clubes, galeria de vídeos, web rádio e espaço dedicado à publicidade. 

 

 

                                                           
41

Disponível em: <http://futebolbh.com.br/portal/br>. Acesso em: 10 maio 2016. 
42

O UOL esportes é a sessão esportiva de uma das maiores empresas de conteúdo do país: O UOL. O site recebe 

cerca de 5 milhões de acessos diários e a sessão esportiva é a mais procurada.  
43

 O globoesporte.com é o site dedicado aos esportes do grupo Globo. O site repercute todas as matérias 

realizadas pelos canais Globo fechados e abertos, além de produzir um conteúdo próprio dedicado especialmente 

à cobertura esportiva do país e do mundo. É no globoesporte.com que as notícias ligadas ao Torneio Corujão 

realizadas pela emissora são vinculadas na rede. 
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Figura 13: Template do site FBB

 

 Fonte: FUTEBOLBH (2016) 

 

Os conteúdos são integralmente editados por Leonardo, que conta com uma rede de 

colaboradores espalhados pelos bairros e pelos diversos clubes da cidade. As informações 

chegam normalmente por telefone, pelo whastapp ou por e-mail. O site conta hoje com sete 

colaboradores fixos além de uma imensidade de outros colaboradores, que formam uma rede 

informatizada de circulação da informação, esta rede será destacada ao longo deste trabalho. 

Em cada uma das rodadas das principais das competições Leonardo acompanha integralmente 

um jogo que é eleito por critérios de importância competitiva para o certame em questão. 

Com uma câmera amadora na mão ele grava os depoimentos de jogadores, os melhores 

momentos e, ainda, edita tudo ao chegar à sua casa para postar a reportagem - o mais rápido 

possível. 

Para além do jogo, o jornalista amador – como ele mesmo se denomina, uma vez que 

não possui formação formal na área do jornalismo – cobre os bastidores da várzea. Deste 

modo, acompanha as reuniões dos clubes com a FMF, observa as transações de jogadores 

entre os times, elege os melhores do campeonato e estabelece um ranking técnico em que 

classifica os mais de 60 clubes amadores.  

O site é divido em 15 sessões que podem ajudar a compreender a dimensão e a 

complexidade da sua cobertura, são elas: 1) Todas as notícias, as informações publicadas em 

todas as sessões do site são dispostas em ordem cronológica; 2) Ranking FBB,  o jornalista 

dispõe os mais de 60 clubes em ordem classificatória, por meio de critérios técnicos 

estabelecidos por ele próprio; 3) Notícias do site antigo,  são dispostos os conteúdos da época 

em o que o site tinha outro endereço na rede; 4) Envie sua resenha, local dedicado para a 

publicação de leitores e colaboradores; 5) Especiais FBB, espaço dedicado às matérias que 

não são datadas, maiores e mais detalhadas; 6) Julgamentos FMF – SFAC (TJD), que traz 
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notícias relacionadas aos julgamento de jogadores e aos regulamentos de ordem burocrática 

do SACAF; 7) FBB games/ PES e FIFA, publica curiosidades do mundo dos games 

esportivos, sobretudo, àqueles ligados ao futebol; 8) Álbum de fotos e imagens, que reúne 

mais de 2.000 mil fotos relacionadas à várzea de Belo Horizonte; 9) Fale Com o Futebol 

Brasil,  os contatos de Leonardo; 10) Festas e eventos/ confrarias e shows, espaço dedicado 

a matérias e notícias relacionadas aos eventos promovidos pelos clubes amadores e pelas 

organizações esportivas ; 11) Endereços dos campos de BH,   apresenta o mapa e o endereço 

dos principais palcos da várzea da cidade; 2) Clubes de Minas, onde o autor compartilha com 

uma temporalidade esparsa informações dos times América -MG, Atlético-MG e Cruzeiro; 

13) Lenda e craques da várzea,  lista algumas personalidades que fizeram sucesso no 

futebol de várzea e depois despontaram no futebol profissional; 14) Varal FBB, em que é 

possível identificar as cores e os uniformes dos principais times da várzea de Belo Horizonte; 

15) Memórias e Fotos do ZAP ZAP, o jornalista reúne as fotos que recebe de colaboradores 

pela ferramenta Whatsapp. 

Se por um lado, a cobertura das emissoras tradicionais celebram o futebol amador em 

períodos bem específicos do ano, por outro, o FBB cobre o cotidiano integral do meio 

varzeano de Belo Horizonte. Dando por exemplo a devida importância ao brasileirão da 

várzea, os torneios do DFAC que são mais longos e definem o futuro dos clubes envolvidos. 

Não por acaso o site se tornou referência para os jogadores e torcedores locais que formam a 

sua audiência. 

O trabalho do FBB ganhou destaque neste capítulo, pois, durante a incursão em 

campo, foi verificado que o site cumpre um papel importante no cotidiano da várzea mineira.  

A página esportiva cobre lacunas deixadas pelas grandes emissoras da cidade, informando 

aquele espectador que acompanha o seu time amador de coração da mesma maneira que 

acompanha o seu time profissional. Durante o percurso de campo, muitas vezes a presença de 

Leonardo foi marcante –cobrindo os jogos lado a lado com os repórteres das grandes 

emissoras –, neste sentido, o jornalista se apresentou para este trabalho como personagem 

destacável desta trama, que busca desvelar como ocorrem as interações sociais midiatizadas 

no campo do futebol amador, por meio de um estudo de caso do Inconfidência Esporte Clube. 

Neste capítulo abordou-se a relação identitária do brasileiro com o futebol, esporte que 

já se consolidou como um campo estável de pesquisas e investigações. Buscou-se 

compreender a complexa relação entre a mídia e o esporte em sua definição espetacular, para 

posteriormente identificar de que maneira este espetáculo repercute no circuito varzeano de 

Belo Horizonte. 



97 
 

Estes elementos estarão presentes de maneira objetiva e subjetiva no relato 

etnográfico. Durante a temporada de 205/2016 o Inconfidência Esporte Clube foi 

acompanhado em suas empreitadas nos mais disputados campeonatos da capital. No relato 

que se segue destacam-se os ―nós‖ que ligam o esporte a sua matriz comunitária, bem como a 

mídia, em suas mais variadas formas, presente nas interações sociais perpassadas por uma 

lógica da midiatização. 
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4 A MIDIATIZAÇÃO DO FUTEBOL AMADOR E O CASO DO INCONFIDÊNCIA 

ESPORTE CLUBE 

 

4.1 Questões metodológicas 

 

O capítulo teórico deste estudo buscou fundamentar conceitualmente aspectos 

destacáveis do fenômeno da midiatização. Observou-se que este processo está imbricado nas 

relações cotidianas, nas interações sociais e nas mediações tradicionais. Em seguida foram 

ressaltadas as potencialidades do futebol como campo de pesquisa e os desdobramentos da 

intensa relação do campo dos media com o campo esportivo. 

Apresentou-se ainda aspectos dos modos como a midiatização está presente na prática 

do futebol amador em Belo Horizonte. Para tal, foi preciso apreender algumas especificidades 

da cobertura jornalística dos principais torneios de várzea da cidade, onde se destacaram a 

atuação de veículos de naturezas distintas tais como: TV Globo Minas, Rádio Itatiaia e o site 

FBB. 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar os processos de midiatização presentes na 

prática do futebol varzeano, para isso foi realizado um estudo de caso dedicado à temporada 

esportiva do Inconfidência Esporte Clube (IEC), no qual buscou-se examinar de que modo a 

midiatização se faz presente nas interações sociais entre comunidades, clubes e a mídia. 

No capítulo introdutório discutiu-se a opção deste estudo por uma hibridação de 

estratégias metodológicas. Faz-se necessário neste ponto da dissertação levantar algumas 

questões ligadas, especialmente, à observação participante e aos desafios encontrados durante 

as visitas ao bairro Concórdia. Escolheu-se a perspectiva metodológico do sociólogo Howard 

Backer (1991) que compreende esta estratégia de pesquisa sobretudo pela observação regular, 

sistematizada e repetida de pessoas e situações pelo pesquisador.  

O autor apresenta o método segmentado em quatro estágios distintos que formulam 

uma sequência lógica, na qual um estágio sempre depende da análise do estágio precedente. 

No primeiro estágio o autor busca se aprofundar e apreender melhor o fenômeno a ser 

estudado. Aqui ele define o seu objeto, problema e a aplicabilidade dos conceitos a serem 

utilizados. 

Durante a elaboração do projeto que orientou a construção deste estudo, em 2015, foi 

feito um levantamento prévio de dados disponíveis relacionados ao futebol amador mineiro. 
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Uma revisão bibliográfica privilegiou estudiosos e pesquisadores da área, bem como trabalhos 

acadêmicos mais recentes que apresentassem tanto uma dimensão teórica do fenômeno da 

midiatização quanto algum nível de interesse da abordagem do futebol amador e sua relação 

com a mídia. 

Estabeleceu-se a observação sistemática do objeto de estudo com a busca por notícias 

jornalísticas relacionadas ao tema. Destaque especial, neste processo, foi dado àquelas 

relacionadas ao Torneio Corujão e à Copa Itatiaia, que se configuraram como os torneios de 

natureza midiática focados por este estudo. 

Foi preciso entender os regulamentos, as tabelas e de que maneira a mídia se inseria no 

processo. Fez-se necessário ainda reunir a documentação e o material relacionado às duas 

organizações promotoras dos torneios. Neste momento, identificou-se o site FBB, do 

jornalista amador Leonardo Souza que faz uma cobertura atenta e cotidiana do circuito 

varzeano da cidade, em especial dos eventos ligados ao IEC. Com ajuda do site buscou-se 

compreender elementos básicos das questões organizacionais ligadas ao futebol amador 

mineiro, especialmente dos dois torneios focados por este estudo.  

Em seguida, este pesquisador dedicou-se a busca de um clube e de uma comunidade 

que servissem de periscópio para a análise do processo de midiatização no futebol amador. A 

escolha, como anunciado anteriormente, recaiu sobre o Inconfidência Esporte Clube (IEC), 

primeiro por ser um dos clubes mais tradicionais da cidade, fundado oficialmente em 1944 e 

segundo devido às questões técnicas ligadas ao desempenho das equipes em competições 

anteriores 

Era preciso se certificar de que o clube escolhido teria participação garantida nos 

principais torneios daquele ano. O IEC, que estava muito bem ranqueado, preenchia o 

requisito, além do mais disputaria a partida decisiva do Torneio Corujão de 2015, ocasião em 

que seria possível fazer observações preliminares sobre o fenômeno foco deste estudo. 

A pesquisa ingressou em seu segundo estágio, de acordo com a sequência estabelecida 

por Becker(1991), quando o pesquisador deve definir quais problemas, conceitos e 

indicadores serão aprofundados. Nesta etapa deve-se ainda desenvolver a noção de frequência 

e distribuição de determinado acontecimento ou fenômeno. 

A primeira aproximação com o clube eleito ocorreu exatamente no jogo decisivo entre 

o Inconfidência e a Portuguesa, este jogo propiciou o primeiro contato deste pesquisador com 

membros da diretoria, possibilitou também o agendamento de contatos posteriores. A partir 

daí foi definido o cronograma de visitas ao clube ao longo do ano de 2016. 
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Quadro 1: Sinopse da inserção do pesquisador no cotidiano do IEC durante o ano de 

2016 
Locais de pesquisa de campo Período Modos de imersão 

Final do Torneio Corujão 2015 

disputada no campo da Barragem 

Santa Lucia região Centro-Sul de 

Belo Horizonte. 

06/2015 Abordagem empírica, por meio de 

observação participante e entrevistas semi-

estruradas com os atores sociais: Jornalistas, 

jogadores, diretores e torcedores. 

Copa Itatiaia 2015/ 2016 – Praças e 

campos em que o Clube 

Inconfidência disputou os três 

jogos da fase preliminar quando foi 

eliminado.  

12/2015 à 

01/2016 

Acompanhamento dos jogos em casa, no 

Bairro Concórdia, e fora de casa.   

Bairro Concórdia – Rua Jundiaí 89 

– Sede Social e Campo do Clube.  

02/2016 à 

05/2106 

Vistas a Sede Social do Clube. Entrevista 

com diretores e moradores. Observação do 

cotidiano do clube fora do período dos 

grandes torneios. 

Sede do Departamento de Futebol 

Amador da Capital (DFAC) ou 

Setor de Futebol Amador da 

Capital. 

05/2016 à 

05/2016 

Acompanhamento através do site de FBB 

das reuniões que definiram o regulamento do 

Torneiro Corujão. Presença de 

representantes dos Clubes, da FMF e TV 

Globo Minas. 

Campos e praças em que o Torneio 

Corujão 2016 foi realizado. 

05/2016 à 

06/2016 

 

Observação dos atores sociais nos quatro 

jogos realizados pelo IEC. Entrevista com 

diretores, torcedores, jogadores e jornalistas. 

Observação da partida final do torneio entre 

o Estrelado e Vasco de Esmeraldas. 

Bairro Concórdia – Rua Jundiaí 89 

– Sede Social e Campo do Clube 

18/12/2016 Observação do jogo de estreia do 

Inconfidência na Copa Itatiaia 2016/2017 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A eliminação precoce do IEC dos principais torneios acompanhados durante a 

temporada de 2016 evidencia a dificuldade de se estabelecer um objeto completamente seguro 

e delineável do ponto de vista de sua duração. Os torneios são, na maioria das vezes, de 

caráter eliminatório. Esta fórmula de competição permite que um jogo ruim comprometa a 

duração da temporada. No presente caso a eliminação precoce do IEC interferiu na realização 

da observação de alguns dos atores, que seriam foco do estudo, durante o transcurso dos jogos 

restantes do torneiro.  

O futebol é o campo do incerto, um jogo em que muitas vezes o pior ganha do melhor, 

na várzea esta característica é ampliada pela dureza das partidas, irregularidades dos campos e 

fatores externos que, muitas vezes influenciam no placar final.  
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Crê-se, contudo, que o trabalho de campo realizado foi satisfatório para análise das 

situações propostas, uma vez que foi possível assistir o time no jogo decisivo do Torneio 

Corujão em 2015, além de presenciar a sua participação regular tanto na Copa Itatiaia, como 

no Torneio Corujão de 2016, nestas ocasiões observou-se a relação do clube e de outros atores 

correlacionados com a mídia fora e dentro de um ambiente de espetacularização. 

No terceiro estágio da observação participante, de acordo com Becker (1991), o 

observador deve conceber um modelo descritivo que pretende explicar os dados compilados. 

A partir da construção de diversos modelos parciais o pesquisador busca as relações 

existentes entre eles e começa a construir um modelo global da organização como um todo, 

este é o estágio conferido a este capítulo, em que será descrito o que foi observado no campo, 

relacionando os dados coletados no bairro Concórdia aos aspectos teóricos abordados 

anteriormente.  

O presente capítulo também pode ser enquadrado no quarto estágio, estabelecido por 

Becker (1991), o qual deve ser realizado quando o trabalho de campo estiver completo. Esta 

fase consiste na checagem e na reconstrução dos dados coletados. Estes procedimentos devem 

ser executados de modo que a observação participante consista em um rigoroso e sistemático 

método de coleta de dados pertinente a estudos qualitativos. 

Para Becker (1991), com a observação participante o pesquisador não pretende buscar 

a verdade, mas sim revelar verdades múltiplas do fenômeno estudado. Nesse sentido, foram 

tomadas notas e feitos registros no caderno de campo, tais anotações  envolvem a inscrição de 

um discurso na vida social. Ressalta-se que os dados, os achados nesse empreendimento 

científico não podem ser separados do processo de observação, entretanto, não é o objetivo 

deste trabalho constituir uma etnografia do Inconfidência Esporte Clube, para isso seria 

necessário um tempo maior para coleta de dados, além da inserção de maneira mais incisiva 

do pesquisador nas atividades do clube. Deste modo, a observação participante é uma das 

ferramentas por meio da qual foi possível caracterizar o fenômeno comunicacional.  

As entrevistas semiestruturadas se apresentaram como importantes ferramentas 

metodológicas para este trabalho. Elas possibilitaram uma coleta de dados de forma mais 

espontânea destoando de preconcepções já trazidas na bagagem do entrevistador. O professor 

José Luiz Manzini (2004) destaca a força dessas entrevistas e a sua capacidade de captar 

aspectos verbais e não verbais presentes na interação social. 

 Neste trabalho optou-se pela entrevista face a face. Segundo Manzini (2004) as 

entrevistas semiestruturadas se voltam para o assunto central que compõe um roteiro principal 

de perguntas. No caso deste estudo as perguntas disseram respeito, especialmente, às relações 
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dos sujeitos com o clube e com suas adjacências, bem como às principais percepções que os 

indivíduos inseridos nesse processo têm em relação a presença midiática no campo esportivo 

observável. O estudo lançou mão deste recurso baseando-se, ainda, na premissa de Manzini 

(2004) que ressalta ser este tipo de entrevista capaz de captar informações mais livres, com 

respostas não condicionadas em contraposição às entrevistas formuladas com alternativas 

predispostas.  

As entrevistas buscaram apreender a perspectiva dos jogadores, torcedores e 

profissionais da imprensa durante a realização dos jogos. A sua aplicação a estes atores 

sociais objetivou compreender o fenômeno das interações midiatizadas. Foram selecionados 

previamente alguns atores indispensáveis para a compreensão do processo, como os diretores 

mais antigos, fundadores do clube, atletas e profissionais da imprensa que cobrem o torneio 

há muito tempo. Estes são apresentados de maneira detalhada ao longo da descrição. Por 

outro lado, também, se coletou relatos accounts por meio da aproximação de atores que se 

destacavam como relevantes durante a observação: torcedores anônimos, curiosos, jogadores 

de outras equipes, dentre outros. 

Durante a descrição do fenômeno, muitas vezes, foram inseridos aspectos da cobertura 

midiática, os quais continham dados extraídos das matérias relacionadas ao Inconfidência 

Esporte Clube. Inicialmente, não era pretensão deste pesquisador fazer uma análise narrativa 

completa destas matérias, entretanto, o uso dessa ferramenta mostrou-se adequado para 

contrastar a realidade observada em campo com a descrita pela mídia tradicional e também 

pelo site FBB. Buscou-se identificar com auxílio do discurso formulado nos produtos 

midiáticos elementos que, ora contradissessem o fenômeno observado em campo e, ora 

potencializassem aquilo que foi observado.  

Definiu-se, assim, um corpus para análise do universo composto pelas matérias que 

tratam especificamente do clube Inconfidência. Primeiro verificou-se a ocorrência de quatro 

matérias que citam o clube e o bairro Concórdia nos telejornais diários da TV Globo Minas 

durante o período de observação. Após a exibição as matérias foram colocadas no site do 

globoesporte.com, acompanhadas de fotos e de um texto descritivo sobre o jogo e o Torneio 

Corujão. A rádio Itatiaia transmitiu dois jogos do clube durante a realização do torneio. As 

transmissões foram gravadas e disponibilizadas pelo jornalista Leonardo Souza do site FBB, 

que, por sua vez, destacou o clube em seu site em 13 ocasiões diferentes, com os mais 

variados enfoques e formatos. As matérias somam-se, deste modo, ao corpus qualitativo da 

pesquisa, que como mencionado acima, imergiu no cotidiano do Inconfidência entrevistando 

diretores, jogadores e personalidades do bairro Concórdia. 
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4.2 Inconfidência Esporte Clube: o Campo do Concórdia e suas mediações 

 

Quem conduz a primeira visita do pesquisador pelas ruas do bairro Concórdia é 

Grapete, figura bem conhecida na região. Morador do bairro e um dos diretores mais antigos 

do Inconfidência Esporte Clube (IEC) – que conta com diversos dirigentes. Na subida da rua 

Jundiaí em direção a sede social do time ele fala sobre sua longa relação com a instituição. 

Grapete é indicado pelos próprios integrantes do clube como a pessoa mais adequada para 

relatar a história do time com o bairro e de sua identificação com o campo, uma vez que seu 

pai foi 

Sempre que tem entrevista eu normalmente é quem converso sobre essas coisas. 

Meu pai é um dos fundadores, vivia por “isso” daqui.... Ajudou a capinar o lote 

com o pessoal mais antigo como: José Ferreira Coelho, João Vermelho, Zé Câncer, 

Dilton, Jair, João Chiquito e minha tia Pasqualina que trazia água e comida para 

eles o dia inteiro, enquanto eles capinavam e trabalhavam com 15 carroças para 

arrumar o campo. Eu cresci vendo o Inconfidência jogar e jogando bola nesse 

campo, fui jogador do infantil e do juvenil. Sou um dos diretores e posso afirmar 

que é sacrificante mas vale a pena. Os diretores aqui tomam mais prejuízo que 

qualquer outra coisa. Mas minha vida é isso daqui. Para você ter uma ideia meu 

filho também já jogou na várzea e depois passou para o profissional. O 

inconfidência e o futebol de várzea está na história da família. (GRAPETE, 2016).
44

 

 

O distintivo do clube tem como referência o do time Botafogo de Futebol e Regatas 

que, na década de 1940 cedia, por intermédio do jogador Gérson dos Santos, alguns de seus 

uniformes para a equipe do bairro Concórdia. Desde então, o time amador adotou o distintivo 

que trazia a estrela solitária, com o acréscimo da letra ―I‖ bordada no centro do escudo em 

referência ao nome do clube. 

 

Foto 1: Grapete na sede social do clube 
 

 

Fonte: fotografia do autor 
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em julho de 2015 
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O ano de fundação oficial da equipe é 1944. Antes mesmo de sua regularização junto à 

Federação Mineira de Futebol (FMF) os seus fundadores já se reuniam de maneira informal. 

Jovens vizinhos, no começo da década de 1940, jogavam o futebol no mesmo local, onde, até 

hoje, são realizadas as partidas da equipe, na época atuavam pelo já extinto Esmeraldas, que 

antecedeu o Inconfidência. Grapete conta que o campo é uma aquisição do clube, feita por 

meio de uma permuta envolvendo o campo do Independência. Grapete também já foi 

presidente do instinto clube do Vila Concórdia, que acabou junto o seu campo, tomado pela 

especulação imobiliária. 

 A maioria dos clubes amadores de Belo Horizonte não possui um campo próprio, 

precisam pagar aluguéis que oneram os seus orçamentos precários. O campo do Concórdia se 

estabeleceu como uma importante praça de socialização para o bairro. Não só para a prática 

esportiva, também como um ponto de encontro onde se realizam as festas e churrascos, 

evento políticos e celebrações religiosas. Nas suas adjacências estabelecimentos como o ―Bar 

do João‖ e o ―Bar do Miltinho‖ se configuram como pontos de encontro dos torcedores e 

moradores que fazem e vivem o Inconfidência. 

Foto 2: Fachada da sede do Inconfidência com o distintivo da equipe pintado no centro. 

 

Fonte: fotografia do autor 

 

Em sua pesquisa dedicada ao planejamento e constituição do bairro Concórdia – 

região Nordeste de Belo Horizonte, Junia Maria Ferrari de Lima (2009) descreve a 

importância do campo para a socialização e o lazer no bairro.  

Além da Praça Perus o bairro Concórdia também possui a Praça do México, a Praça 

da Bandeira e a Praça Gabriel Passos, além de um campo de futebol – Campo do 

Inconfidência (na Vila Tiradentes) – tradicional na cidade pela intensa programação 

esportiva. Ainda que com infraestrutura precária, essas praças são equipamentos que 

favorecem o lazer e a qualidade de vida do bairro. (LIMA, 2009, p 92). 
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Junia Ferrari de Lima (2009) destaca em seu percurso a forma pela qual os terrenos 

foram distribuídos na região, ainda no começo dos anos XX. Segundo a pesquisadora, a 

utilização de um processo jurídico conhecido como aforamento45 na distribuição dos lotes 

favoreceu os moradores originais que puderam permanecer nos locais cedidos, previamente 

pela prefeitura para a constituição de um dos bairros operários da cidade. ―Se por um lado o 

Estado garantia sua condição de proprietário repassando ao aforado apenas o domínio útil da 

propriedade, por outro lado, a estabilidade do último foi também garantida‖. (LIMA, 2009, 

p.136). 

A autora ressalta que o bairro possui bons índices de qualidade de vida. No ano de 

2009 o Índice de Qualidade de Vida (IQVU)46, indicava que o bairro possuía o segundo 

melhor índice da cidade. Valores maiores que de outros bairros periféricos, os quais, de 

acordo com a autora, seriam alternativa de moradia para a população do bairro Concórdia, no 

caso da venda dos seus imóveis. 

Entretanto, estes índices não levam em consideração os dados de qualidade de vida da 

Vila Tiradentes, que em 1942 recebeu famílias recém-removidas de outras áreas, 

principalmente do bairro Barroca – em um programa de ―desfavelização‖ da cidade. A vila se 

situa entre as ruas Jundiaí, Perús e Javarí e sua infraestrutura bastante precária faz com que 

seja a área mais desvalorizada do bairro Concórdia. De lá vem o principal rival do IEC na 

atualidade, o clube do Roma.  

Fundado em meados da década de 1990 o clube do Roma pode ser considerado novo 

em relação ao tradicional circuito varzeano da cidade, embora já tenha conquistado resultados 

expressivos no campo de jogo. Na temporada 2016/2017 disputa a sua terceira Copa Itatiaia. 

Atualmente o Roma manda seus jogos no campo do Concórdia, o presidente Alexandre Veiga 

sede o campo quando possível, muitas vezes nem sequer cobra aluguel, uma vez que entende 

a precariedade do clube rival. 

Os clubes se enfrentam muito em jogos amistosos, em competições e em jogos de suas 

categorias de base, mas ainda não se encontraram em jogos decisivos da Copa Itatiaia e do 

                                                           
45

 ―[...] no caso de aforamento o imóvel volta ao controle do Estado, mas nem por isso gera qualquer tipo de 

dificuldade para o aforado, pelo contrário, é um processo simples que não envolve custos com corretores ou 

divulgação, basta a formalização da desistência do acordo. Já em se tratando de um imóvel adquirido no mercado 

tradicional, o proprietário se sujeita às leis desse mercado e à valorização ou desvalorização do imóvel, nem 

sempre recebendo o mesmo valor que investiu em sua aquisição‖. (LIMA, p.136, 2009). 
46

O Índice de Qualidade de Vida Urbana de Belo Horizonte (IQVU-BH) busca quantificar de modo 

multidimensional a desigualdade espacial no interior dos tecidos urbanos da capital. O índice leva em 

consideração aspectos ligados à disponibilidade e acesso de bens e serviços urbanos. 
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Torneio Corujão. Segundo os jogadores e torcedores a rivalidade existe de modo pacífico, até 

pela disparidade de tradição entre as duas equipes. Nas arquibancadas durante um jogo do 

IEC este pesquisador se deparou com uma torcedora do Roma que torcia escancaradamente 

contra o rival. 

Eu quero ver o Inconfidência levar um balaio, na frente de todo mundo. Em rede 

nacional! Pra mim pode perder, meu marido joga no Roma, uai! Vou torcer pro 

rival? Eu só venho aqui por que a peste da minha irmã me obriga... Brincadeira eu 

gosto de ver os meninos, são todos amigos “nossos’’, mas eles sabem que minha 

torcida é pra que eles se fodam... Brincadeira. (TORCEDORA DO ROMA, 2016).
 

47
  

 

O clube do Roma nasceu dentro do campo do Concórdia, em torneios internos de uma 

comunidade que que respira futebol. Os torneios internos são compostos por equipes que se 

formam dentro do bairro, mas que não têm a tradição e nem disputam os principais 

campeonatos, um exemplo dessas equipes é o Real Concórdia. Os torneios internos 

movimentam o campo nos finais de semana em que o Inconfidência não joga. 

 

Foto 3: Vila Tiradentes vista da perspectiva da sede do Inconfidência 

 

Fonte: fotografia do autor 

 

O modo como o bairro se urbanizou contribuiu para que os vínculos entre os 

moradores fossem estreitados, a presença de muitas casas e poucos prédios confere à região 

ares de uma cidade interiorana. O Inconfidência é, neste contexto, um importante fator de 

ligação entre estes moradores. Aspecto que é ressaltado pelos torcedores da equipe.  

Aqui no bairro é todo mundo família. Olha para você ver! Todo mundo te conhece e 

te chama pelo nome. Todo mundo se ajuda. Meu pai morou aqui, meus amigos estão 
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em maio de 2016. 
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todos aqui. Por mim eu não saio daqui para nada, meu filho também herdou isso de 

mim. (MORADOR DO BAIRRO CONCÓRDIA, 2016).
 48

 

 

O futebol é um mediador na relação entre os vizinhos. Os jogos do time são um 

momento em que amigos e torcedores se encontram, conversam sobre questões comuns 

relacionadas à vizinhança e fortalecem os seus laços. Durante a partida de estreia49 do 

Inconfidência no Torneio Corujão 2016, este pesquisador conversou com uma moradora, de 

63 anos, que estava sentada de costas para o campo na arquibancada parcialmente cheia, ela 

tomava uma cerveja em uma roda de amigas. 

Eu nem gosto de futebol meu filho! Não acho graça nenhuma nesse monte de 

“homi” (sic) brigando por causa de uma bola. Isso é para quem quer esquentar a 

cabeça, meus meninos até brigam por causa desse Inconfidência. Venho aqui para 

bater um papo, tomar uma Skol, tirar meus netos de casa. (TORCEDORA DO 

INCONFIDÊNCIA, 2016). 
50

 

Compreender o futebol de várzea como um mediador importante nas relações entre os 

atores sociais no bairro Concórdia remete à perspectiva adotada pelo estudo das mediações de 

Jesús Martín-Barbero (1997), em que o autor se compromete a observar um espaço simbólico 

que medeia a relação entre o emissor e o receptor. Este espaço seria a cultura, suas práticas e 

hábitos. Neste sentido, o campo do bairro Concórdia seria um lugar observável para onde 

estas práticas convergem. 

A partir dele, busca-se descrever e a apresentar o clube, a instituição, que por sua vez 

também age como mediador de diversas situações que envolvem o campo da Política, da 

Cultura e, é claro, da Comunicação. 

A partir da mediação da socialidade proposta por Martín-Barbero (1997), pode-se 

investigar de que maneira os receptores atuam e interatuam por meio das suas práticas e 

hábitos inscritas no cotidiano do IEC e de suas adjacências. Deste modo, os sujeitos carregam 

em si aspectos de seu entorno, aspectos estes que influem diretamente nos seus modos de 

interagir. A forma como os moradores substituem a preposição ―no‖ pela proposição ―na‖ em 

sem suas falas reflete um compartilhamento de signos comuns, dispostos nos modos de falar 

dos sujeitos, inclusive no modo que se referem ao seu entorno físico e simbólico. 

Os atores quando dizem algo relacionado ao campo do bairro Concórdia, não usam a 

preposição ―no‖ que concorda o sujeito ―Bairro‖, e sim utilizam a preposição ―na‖ que 

concorda com ―comunidade do Concórdia‖, trazendo à tona uma noção de intimidade, que 
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em dezembro de 2016. 
49

O clube Inconfidência estreou no dia 17/05/2016 e goleou a equipe Jonas Veiga por 4 X 0. 
50

 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em mais de 2016 
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trata o bairro como um espaço comum para aquelas pessoas, lugar de trocas identitárias e de 

relações familiares. 

O campo do Concórdia e a dimensão de seu espaço físico, por si só, já pode ser 

considerado importante mediador da região, uma vez que ele é o principal elo entre a Vila 

Tiradentes e o bairro. Durante os dias comuns, fora dos horários dos jogos, o campo é o 

principal caminho para quem precisa atravessar de uma comunidade a outra. O fluxo de 

pessoas é intenso. O espaço é utilizado tanto por moradores da vila, como por moradores do 

bairro, que compartilham estes e outros espaços de lazer da região. Antes e depois da partida é 

possível presenciar o movimento intenso de crianças, que utilizam o espaço para jogar o 

futebol bem como para praticar diversas outras atividades, como soltar pipas, por exemplo. 

 

Foto 4: Campo do Concórdia fora do horário dos jogos 

 

Fonte: Fotografia do autor. 

 

O campo de terra é cercado por dois lances de arquibancada, uma do lado direito do 

campo, que dá para a Rua Jundiaí e outro menor, perpendicular à rua Perus. Em dias de jogos 

importantes as charangas do IEC comandada por Mandinha e Zé Ato se concentram em um 

dos lados da arquibancada. As canções entoadas nos tradicionais estádios são adaptadas para 

o contexto do clube. Os dois personagens também são responsáveis pelo bloco carnavalesco 

―Inconfidência Mineira‖, que desfila no bairro durante as festividades. 

Os torcedores não se acomodam apenas nas arquibancadas, existem aqueles que não 

―cantam‖, chamados por torcedores mais tranquilos como ―corneteiros‖. Ao contrário de 

outras equipes do circuito varzeano o clube não possui uma torcida organizada oficial. 

Durante os jogos foi possível identificar a presença dessas torcidas em outros clubes, como 
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―A Febre Amarela‖, do clube do Estrelado e a ―Força Jovem‖, do Vasco de Esmeraldas. 

Durante os jogos do IEC Notou-se uma atividade reduzida da charanga. Ela tem comparecido 

a jogos de maior expressão, sobretudo, nas fases mais decisivas das competições. 

Para além das arquibancadas, nas ruas e passeios da Rua Jundiaí durante uma visita 

este pesquisador deparou-se com três grupos de pessoas que se encontravam em torno de 

churrasqueiras. Horas antes do jogo os moradores estavam reunidos em uma confraternização 

pré-jogo, no meio deles encontrava-se ―Bié‖, que há muito tempo integra a comissão técnica 

do inconfidência. Ele e Ronnie Hudson, treinador bastante vitorioso do clube não comandam 

apenas os time nos jogos, são peças chaves nas montagens dos elencos e são constantemente 

assediados por outros clubes, devido suas influências com os jogadores. 

Embora os treinos sejam praticamente inexistentes, na várzea os treinadores têm uma 

função especial. Não são apenas responsáveis por conduzir o time em suas ações coletivas e 

táticas. O ―professor51‖ é o responsável por atrair os atletas para seus times. Eles têm seus 

jogadores de confiança e conhecem bem aqueles que atuam em todo o ambiente do esporte 

amador. 

Os jogadores vão chegando de todas as partes da cidade para o jogo de estreia do 

Torneio Corujão 2016. O clima descontraído e informal camufla a tensão, a competitividade 

própria do evento. O treinador ressalta que a confraternização antes e depois dos jogos é 

essencial, pois aproxima os atletas, que muitas vezes só se conhecem durante a disputa dos 

campeonatos. 

Em comparação com os demais campos do circuito varzeano de Belo Horizonte, as 

condições do campo do IEC são boas. Possui vestiários para o time mandante e para a equipe 

visitante. Uma sala de preparação física onde o ―Sô‖ Mazinho de 74 anos, massageia os 

jogadores antes das partidas há quase 40 anos. Enquanto cuida do atacante Júlio Cezar, autor 

do gol do título do Corujão de 2015, Mazinho fala sobre o seu trabalho. 

Os jogadores chegam muito cansados, tem uns que jogam um jogo de dia e um jogo 

de noite. Chegam do serviço, pegam ônibus em pé. O corpo humano não é feito pra 

aguentar esse batidão. Olha para você vê a perna do nosso centroavante, toda dura. 

Chega na hora do jogo não consegue fazer nada. Não ganho nada, faço por amor e 

porque quero que o Inconfidência ganhe tudo. (SÔ MAZINHO, 2016).
 52

 

           

 

 

 

 

 

                                                           
51

Modo pelo qual os atletas se referem aos treinadores e também aos árbitros no circuito da Várzea. 
52

 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em junho de 2016 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=Ronnie+hudson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjiw4Lh9IDRAhUHGJAKHe-tAU4QvwUIFygA


110 
 

Foto 5: Sô Mazinho trabalhando no vestiário do IEC 

 

Fonte: Fotografia do autor. 

 

Ao lado do vestiário uma escada conduz à sede social do clube, trata-se de um bar com 

mesa de sinuca no centro e uma sala ao fundo, onde estão expostos os muitos troféus 

conquistados pelo IEC.  

Alexandre Veiga, conhecido como Alex é o atual presidente da equipe, que conta com 

inúmeros jogadores inscritos em seu plantel, aí incluídos atletas das categorias de base e 

sênior. A gestão de Alex é reconhecida por moradores, jogadores e rivais por dar os títulos 

que o clube ainda não tinha. Alex é sem dúvidas o presidente mais pé quente que o clube já 

teve. 

Olha.... Nós temos cerca de duzentos jogadores inscritos, tem uns que nem jogam 

mais pela equipe, mas fazem questão de serem filiados à instituição. Quem joga 

aqui não quer saber de sair, isso daqui é uma família. Temos jogadores que são do 

bairro sim. O inconfidência revela muito jogador. (ALEXANDRE VEIGA, 2016). 
53

 

 

As situações contratuais dos jogadores estão previstas no regimento do DFAC, por lei 

os jogadores de futebol amador não podem receber salários, ou quantias em espécie nos dias 

de jogos, os chamados bichos. Na prática as coisas acontecem de modo diferente. Os diretores 

do clube não podem admitir que seduzem os atletas mais qualificados para as suas equipes por 

meio de pagamentos de valores simbólicos e de cachês em dias de jogos. 

A gente não pode nem falar isso aqui campeão... Por que pagamento de salário 

para jogador amador é crime. Futebol amador tem que ser amador. Mas a gente 

não pode ser puritano também, o clube tem que atrair os jogadores. O lanche, o 

transporte é o mínimo que a gente tem que dar pro cara. Aqui a gente busca seduzir 

os jogadores de outra forma, dando uma ajuda para o transporte, convidando para 

os churrascos, liberando o lanche. Atualmente jogadores também querem jogar 
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aqui, olha esses troféus! É uma chance de ser campeão (ALEXANDRE VEIGA, 

2016). 
54 

 

Deste modo, a relação do clube com as contratações não é explicita. Não há contratos 

físicos, mas a relação financeira com os clubes existe e é de conhecimento público. Em 

conversa com jogadores e dirigentes de outras equipes constatamos que o IEC é reconhecido 

por não economizar na montagem de seus elencos. O custo para se montar um bom time não 

estão relacionados somente com as ―contratações‖, mas também com as taxas de inscrição dos 

jogados junto à federação, que não são baratas. 

A base da equipe é praticamente a mesma desde a conquista do Torneio Corujão 2015, 

e, conta ainda com alguns remanescentes da conquista da Copa Itatiaia de 2012/2013. As 

principais conquistas da equipe são recentes, em que pese ser um clube quase octogenário. 

Para estes dois torneios o IEC busca se reforçar. O presidente atribui os resultados positivos s 

à boa relação estabelecida entre os jogadores da casa e os jogadores convidados. Esta relação 

foi, por diversas vezes, conturbada devido à forte ligação dos jogadores locais com o clube. 

O presidente exibe a galeria de troféus e, cheio de orgulho, mostra conquistas do IEC. 

A Copa Itatiaia 2012/2013, o Torneio Corujão de 201555, Copa Centenário, além da conquista 

de 3ª edições da Copa Kaiser. A Copa Kaiser não é mais realizada, porém em sua época, o 

vencedor local garantia vaga para a disputa da versão nacional do torneio, geralmente 

realizado em São Paulo, capital. Além disso o clube é campeão do torneio DFAC, 

completando a prateleira de todos os títulos importantes da várzea. 

 

Foto 6: Sala de troféus e sede social do clube 

 

Fonte: Fotografia do autor. 

 

Assim como boa parte dos clubes amadores, o IEC passa por dificuldades financeiras. 

O orçamento do clube é garantido, sobretudo, por doações dos seus diretores e dirigentes. 
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Olha, eu vejo o Inconfidência como um aliado do governo, um braço do governo 

não remunerado. A gente mantém muitos jovens afastados da criminalidade, aqui é 

um bairro muito pobre, Pedro! As pessoas não têm dinheiro para comprar uma 

camisa nem patrocinar o time. Os apoios são muito pequenos, normalmente só dão 

as camisas mesmo, o resto a gente precisa correr atrás Eu preciso tirar do meu 

bolso pelo 600 para colocar o time em campo em dia de jogo, é difícil. 

(ALEXANDRE VEIGA, 2016). 
56

 

 

Nota-se que o discurso que privilegia o futebol como um importante agente social está 

presente tanto na divulgação das emissoras promotoras do torneio, quanto na fala dos 

dirigentes. Soma-se a este coro o campo da política.  

No contexto do campo, dos projetos sociais e da relação entre política e campo do 

Concórdia a figura do deputado Luiz Tibé deve ser destacada, em muitas conversas com 

moradores e dirigentes o seu nome aparece.  

Segundo moradores, o deputado é o responsável por influenciar e conseguir trazer para 

o bairro recursos financeiros para custear a aplicação da grama sintética no estádio do 

Inconfidência. De fato, constatou-se que a obra será realizada por meio de uma emenda 

parlamentar proposta por Luiz Tibé. Tal emenda já foi aprovada pela Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte e sua licitação publicada no Diário Oficial do 

Município (DOM).  

O novo campo de saibro é visto pelo IEC como uma possibilidade de obter um melhor 

rendimento para o clube. O IEC pretende aumentar a sua arrecadação a partir de aluguéis e da 

reestruturação de sua categoria de base, que deve integrar escolinhas de futebol do bairro e de 

seu entorno. 

A substituição do campo de terra pela grama sintética divide opiniões, para uns 

representa o progresso inevitável, que já começou a ser feito em campos de outras regiões da 

cidade, para outros a medida descaracteriza a essência do amadorismo, além de se configurar 

como uma prática populista de políticos. Esta é a opinião de um dos jogadores veteranos da 

equipe que pediu para não ser identificado no texto da pesquisa. 

Cara, eu que jogo bola, não sou a favor de campo sintético aqui não! Não dá para 

pensar em futebol amador sem a poeira e as pedras dos campos de terra. A gente 

vai jogar em campo de grama sintética eu fico achando estranho. Fico achando que 

não combina, eu sei que no final todo mundo sai ganhando. O jogo fica mais bonito, 

só que acho que isso aqui é assim há mil anos e sempre deu certo. E político não dá 

nada de graça, você não concorda comigo? (JOGADOR DO IEC, 2016). 
57

 

 

Márcio Silva é morador do bairro Concórdia, cresceu brincando e jogando futebol no 

campo. É um adepto regular do IEC e também olha com certa desconfiança para a mudança. 
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O torcedor enxerga a medida para além dos benefícios financeiros que ela trará para o clube. 

Márcio tem receio de que o espaço que é aberto para comunidade o dia inteiro passe a ser 

regulado de maneira mais efetiva pela diretoria, cerceando deste modo o acesso de seus 

moradores. 

Eles vão colocar outra grama né... Onde que os meninos vão brincar? “Se botar” a 

grama sintética vai, ou ter, que fechar os portões, por que custa dinheiro, 

manutenção e tal... Eu penso que eles vão alugar o campo também. Não vai dar 

tempo pra quem é do bairro mesmo aproveitar o campo. (MARCIO SILVA, 2016). 
58

  

 

4.2.1 Os filhos célebres do bairro Concórdia: uma comunidade habituada à visibilidade 

 

Não é objetivo deste trabalho discutir as implicações da política no campo do futebol 

amador, embora seja impossível desassociá-la de qualquer análise que tenha o bairro 

Concórdia e o IEC como locus de observação. Durante as visitas, encontrou-se uma 

comunidade acostumada com a visibilidade advinda da presença de seus atores políticos e 

demais personagens que, segundo os próprios moradores, carregam o nome do clube e do 

bairro para além de suas delimitações – não só no campo dos media, como também na defesa 

dos interesses da comunidade na esfera pública, como no caso apresentado do deputado Luiz 

Tibé e o seu papel decisivo para a reforma do campo. 

Esta visibilidade está diretamente implicada na relação das mediações constitutivas de 

Martín-Barbero (1987). Comunicação, política e cultura se relacionam no espaço físico e 

simbólico do campo de terra do bairro, conferindo às interações que ali ocorrem 

características peculiares. O campo é o lugar onde os atores sociais se reconhecem e buscam 

ser reconhecidos. 

O repórter da rádio Itatiaia Álvaro Damião, torcedor declarado do Inconfidência, foi 

eleito vereador da cidade com mais de 10 mil votos em 2016. Até a data de investigação deste 

trabalho o repórter realiza um trabalho social no campo do bairro Concórdia denominado 

―Bacana demais‖, jargão que utiliza nas transmissões esportivas das quais participa. O 

programa oferece aulas de futebol para crianças da região em situação de risco, empresta de 

modo gratuito quites para festas infantis, além de um espaço para apoio e socialização de 

jovens com computadores e auxílios escolares. Damião, por vezes, já mencionou o nome do 

clube na Rádio Itatiaia e sempre colabora de alguma maneira com o clube. No bairro é 

reconhecido e cumprimentado a todo instante, tira fotos e conversa com os moradores. O 

reconhecimento também é institucional. Uma cabine dedicada ao trabalho da imprensa no 
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campo do Concórdia leva o seu nome. O responsável pelo setor de Relações Públicas do 

clube, Marcio Periquito, explica: 

O Alvinho é um exemplo para nós cara. Garoto que a gente viu crescer, não faz 

pouco caso de ninguém. Vem aqui, ajuda todo mundo, nunca esqueceu suas origens. 

A cabine é o de menos, sempre que ele vem aqui é uma festa, uma “risalhada”. A 

molecada adora ele. Acho que a Concórdia elegeu ele sozinho, só com os votos do 

pessoal daqui... mas ele merece.A gente cobra as promessas, cobra quando tem que 

cobrar, mas ele ajuda muito o bairro. Pede a limpeza do campo, a reforma da 

escola, tudo. (MÁRCIO PERIQUITO, 2016). 
59

 

 

Foto 7: Cabine Álvaro Damião no campo do IEC

 

Fonte: Fotografia do autor. 

 

Márcio Periquito é uma figura emblemática no bairro. Conhecido por suas histórias e 

por sua intensa dedicação ao clube, ele exerce a função de relações públicas do IEC. 

Periquito, porém, não consegue explicar o que o cargo representa no contexto organizacional 

do clube. Conta que o IEC é famoso, tema de notícias nos principais jornais da cidade. 

Notícias das quais ele e os outros dirigentes se orgulham e guardam com carinho em uma 

pasta que fica na sede. 

É possível observar que o cargo dado a Periquito tem, antes de tudo, um caráter 

figurativo. O morador não acompanha as redes sociais, o próprio IEC não tem sequer uma 

página oficial na internet, embora reconheça, através da nomeação de Periquito, a necessidade 

de se ter um ―relações públicas‖ no contexto de um clube amador. Além de relações públicas, 

o morador também é responsável por uma das duas modalidades de categoria de base da 

equipe. Atualmente cuida dos treinamentos dos atletas mirins de nove e dez anos.  Periquito é 

reconhecido pelos jogadores e dirigentes como uma peça fundamental na formação de 

jogadores. 
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Foto 8: Márcio Periquito e Leonardo Souza horas antes de um jogo do IEC

 

Fonte: Fotografia do autor. 

 

Como destacado na proposta metodológica, este estudo também buscou analisar 

matérias produzidas pelas diversas mídias, cujo tema era o time Inconfidência. 

De memória Periquito cita uma matéria60: “Bruno Henrique leva a garra dos jogos no 

terrão para a carreira: 'Inspiração'” vinculada pela Rede Globo Minas no programa diário 

Globo Esporte. A matéria destaca o início de carreira do jogador que já passou pelo clube 

alemão Wolfisburg nos campo terra do Inconfidência. Afinal de contas o jogador é uma das 

principais joias reveladas por Periquito.  

Neste dia, a equipe da Rede Globo Minas chegou chamando a atenção dos meninos 

que brincavam no campo de terra. No texto da matéria o repórter Elton Novaes descreve o 

começo difícil de carreira do meio campista e ressalta o aspecto familiar do bairro Concórdia. 

Crianças e moradores reconhecem o atleta por seu apelido de infância, Bruninho. O jogador 

também relata seu carinho pela equipe que o revelou. E aparece jogando bola com as crianças 

do bairro no campo de terra. 

A timidez de Bruno Henrique contrasta com a desinibição de uma comunidade 

acostumada com a presença dos grandes veículos. Os moradores fazem fila para contar a sua 

história com o vizinho, que agora é um ídolo do bairro. O jogador fora tema de diversas outras 
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matérias, como uma realizada pelo Jornal Hoje em Dia61, na qual Alexandre Veiga reforçou 

que os clubes profissionais precisam olhar com mais carinho para os jogadores da várzea.   

Bruno Henrique é um daqueles jogadores que possivelmente tem o ―dom‖ descrito por 

Arlei Sander Damo (2005) como ―categoria‖, um termo utilizado por jogadores de futebol 

para descrever o talento e o conjunto de habilidades do atleta. Este talento pode ser 

compreendido como uma dádiva e reúne atributos inatos – corporais, sociais e simbólicos – 

que podem ser aprimorados por meio de treinamentos, mas que estariam ligados a um aspecto 

intangível ligado à prática e à cultura. 

Hoje no Santos Futebol Clube, Bruno Henrique ainda rende financeiramente ao 

Inconfidência. Para cada transferência do atleta o time de várzea recebe uma pequena quantia 

por ser o clube formador. Pequena quantia que acaba remunerando aqueles que participam 

diretamente na formação do atleta.  

Foto 9:Fotografia do pôster exposto na sede do IEC. Bruno Henrique, no canto sem 

camisa e medalha, ainda com a camisa do time campeão da Copa Itatiaia em 2012 

 
Fonte: Fotografia do autor 

 

Damo (2005) ressalta a importância do ―dom‖ para a formação de um atleta. Na figura 

de Bruno Henrique o futebol apresenta-se como caminho para uma rápida ascensão social. 

Entretanto, o autor alerta que a profissão é concorrida e arriscada, o trabalhador é a sua 

própria mercadoria e, na maioria das vezes, não tem valor reconhecido pelo mercado. 

A matéria da Rede Globo Minas alimenta o imaginário que apresenta o futebol como 

um caminho próspero e possível para os mais pobres. Começa e termina com um garoto sem 

camisa, descalço e batendo bola no terrão. No final o garoto revela o seu desejo de ser como 

Bruninho: partir do campo de terra do IEC em direção à fama e aos grandes clubes europeus. 
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O Inconfidência é uma intuição enraizada no cotidiano e nas práticas sociais do bairro 

Concórdia. O time está entranhado no campo político, na cultura e no modo como as pessoas 

interagem em seu redor. A mídia, por sua vez, participa ativamente deste processo de 

enraizamento, sendo impossível desassociá-la da prática do futebol amador, assim como 

acontece no âmbito do esporte profissional.  

Durante o trabalho de campo, este pesquisador constatou a familiaridade da 

comunidade do bairro Concórdia com a presença da grande mídia, constatou também que esta 

mesma comunidade é capaz de criar os seus próprios modelos de circulação midiática: seja 

por meio da ativação das redes sociais por seus moradores, no caso do site FBB, ou no modo 

como os receptores reativam a informação advinda do campo dos media.  

A midiatização compreende a natureza midiática inscrita de maneira radical na vida da 

sociedade, permeando e constituindo suas formas de organização e funcionamento, 

influenciando as condições de acesso e de consumo por parte dos indivíduos. Deste modo, é 

possível estar de acordo com José Luiz Braga (2006) quando o autor afirma que a mídia não 

pode ser vista como um corpo estranho aos processos sociais. 

A seguir este estudo busca discutir como a mídia se inscreve nos processos sociais do 

Inconfidência Esporte Clube promovendo a aceleração e a diversificação dos modos como a 

sociedade interage com seus diversos campos e atores sociais. 

 

4.3 Antes da bola rolar: tensionamentos entre os campos sociais  

 

A relação de mediação da mídia com prática social do futebol amador não é 

evidenciada apenas por meio da cobertura realizada pelas emissoras tradicionais, ou pela 

reverberação dos conteúdos dispostos em rede a partir das novas tecnologias, está diretamente 

ligada à função organizativa que a mídia exerce neste campo. 

O calendário esportivo do futebol amador é perpassado por duas competições 

organizadas pelas instituições midiáticas: a Copa Itatiaia no primeiro semestre e, o Torneio 

Corujão no segundo semestre de cada ano. Estas instituições também exercem um papel de 

caráter informativo, com uma ação ativa na promoção e formatação dos eventos. Estes 

deslocamentos de lugares e de referentes são bem característicos da sociedade midiatizada. 

Para Fausto Neto (2010) a midiatização produz uma dissolução de fronteiras entre os campos 

e as práticas sociais, desconstruindo as segmentações preestabelecidas em prol de um 

delineamento fluido das mesmas nas interações em que elas acontecem. Nesta perspectiva, o 

ator se define pelo movimento entre as suas múltiplas atuações. 
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Observa-se, por exemplo, que a instituição ―Itatiaia‖ é muitas vezes entendida como 

parte constitutiva do futebol amador, não por sua atuação na esfera radiofônica, mas pela sua 

participação na organização do principal torneio da categoria. 

A Itatiaia é aquilo que todo mundo fala... É a “Copa do mundo” do futebol amador. 

Todo mundo quer jogar, todo mundo quer ganhar. O time se prepara o ano inteiro 

pensando na Itatiaia. Qualquer espaço que a mídia der para o futebol amador tá de 

bom tamanho. Mas acho que eles não enxergam o potencial e o público alvo que 

eles estão perdendo ao não fazer uma cobertura sistematizada. (ALEXANDRE 

VEIGA, 2016).
 62

 

 

Os atores sociais também passam a operar em diversos espaços, exercendo diversas 

funções. Os torcedores ao mesmo tempo em que são atores ativos do processo são também 

receptores e consumidores do produto que ajudam a produzir. Por sinal, atores importantes, 

uma vez que, não há espetáculo no futebol sem a presença da torcida. 

Márcio Periquito se torna o ―relações públicas‖ do time em dias de jogos. Leonardo 

Souza, dono do site FBB, durante o dia trabalha com exportações, nas horas vagas cobre o 

futebol amador de Belo Horizonte, ao mesmo tempo em que exerce a função de diretor do 

IEC. 

Quando se fala, no escopo deste estudo, em campo dos media, compartilha-se com 

Braga (2006) sua visão de que o fenômeno da midiatização não passa pela ação direta da 

mídia, seja pela incidência da indústria cultural ou pela ascensão das novas tecnologias nas 

instituições. Entende-se o campo dos media em sua delimitação institucional e profissional. 

Deste modo, para o Braga (2006) as organizações midiáticas, assim como demais campos, 

têm um papel igualmente relevante na constituição da sociedade midiatizada. 

No dia 29 de abril de 2016 aconteceu uma reunião arbitral definidora de questões 

relacionadas à organização do Torneio Corujão. Em seu transcurso foi possível observar a 

relação direta entre os campos que protagonizam a várzea em Belo Horizonte.  

Leonardo Souza, dono do site FBB sai cedo de sua casa. Ele ou alguém de sua equipe 

sempre acompanham a reunião para alimentar o site com informações de bastidores. A casa 

de Leonardo fica próxima ao campo, lá funciona o que ele chama de redação, com um 

computador ―servidor‖ ligado durante todo o dia para manter o site no ar, a estrutura é 

improvisada, mas não falha. 

O site FBB acompanhou a reunião que definiu os últimos detalhes do Torneio Corujão 

na sede da Federação Mineira de Futebol. O Jornalista amador relatou a este pesquisador a 

importância deste encontro e a existências de temas conflitivos que normalmente fazem parte 
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da pauta. Foi possível acompanhar a reunião que decidiu os aspectos relacionados ao Torneio 

Corujão que, em termos estruturais, é semelhante à reunião de organização da Copa Itatiaia, 

sobre esta última os dados foram colhidos junto aos atores nela envolvidos. 

Leonardo explica que esta reunião acontece todo ano. Tanto para definir as diretrizes 

da Copa Itatiaia, como para definir a organização do Torneio Corujão. Destas reuniões 

participam os clubes, um representante da emissora e representantes da FMF e do . A reunião 

é extensa, expõe conflitos existentes entre os organizadores e os clubes e, traz à tona 

reinvindicações antigas dos clubes. 

Entre acertos e desacertos, na competição de 2016 pareceu haver um consenso por 

parte de alguns clubes participantes de que a ajuda financeira oferecida pela Rede Globo 

Minas é insuficiente para cobrir os custos durante os jogos, embora os clubes reconheçam o 

esforço da emissora em contribuir. O valor é motivo de reclamações, embora Alexandre 

Veiga afirme que qualquer ajuda para o futebol amador tem que ser vista com bons olhos. 

Mesmo reconhecendo a ajuda, o presidente do IEC explica que a dificuldade maior 

está em reunir os jogadores, uma vez que as partidas começam às 20 horas em dias úteis e 

muitos dos atletas saem de seus empregos e ofícios no horário comercial, às 18 horas. Os 

jogadores normalmente se encontram nos campos onde serão realizados os jogos. O dirigente 

alega que a ajuda deveria ser individualizada, uma vez que o clube é obrigado a arcar com 

transporte individual de seus atletas. Os times quase nunca reúnem o grupo todo no torneio 

Corujão para o deslocamento, exceto em dias de jogos decisivos. 

 

Foto 10: Alexandre Oliveira e demais dirigentes em um reunião na FMF

 

Fonte: Site FBB 
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Os clubes criaram em 2014, ainda de forma incipiente, uma comissão de dirigentes e 

treinadores de clubes e treinadores de Belo Horizonte, comissão que conta com a participação 

de Alexandre Veiga.  Antes disso, em 2012, os dirigentes já tinham se agrupado na LIGABH, 

que é a primeira associação de representantes dos clubes de futebol amador da cidade, que 

busca reunir forças nas reuniões arbitrais na FMF.  

As reivindicações dos clubes extrapolam o aspecto financeiro da ajuda de custo e da 

premiação. Os dirigentes também querem visibilidade para suas equipes. Trata-se de um dos 

tensionamentos que pode ser considerado emblemático para este estudo, pois a luta pela 

visibilidade não só no campo institucional, mas também no campo midiático expõe o modo 

como os atores sociais reivindicam seu espaço e protagonismo produzindo um circuito 

ampliado da informação. Deste modo a cobertura realizada pela Rede Globo para o Corujão 

tem crescido paulatinamente na grade da emissora torneio após torneio. 

Na reunião uma pessoa específica é designada para representar os interesses da 

emissora. Neste ano o coordenador do torneio e representante da TV Globo Minas foi quem 

defendeu, pessoalmente, o ponto de vista da emissora na reunião arbitral que definiria os 

rumos do Torneio Corujão. Para o representante, ao longo dos anos a emissora tem ampliado 

o espaço dedicado ao torneio na sua grade de programação. Esta ampliação pode ser 

constatada observando-se a evolução da cobertura realizada pela emissora nas transmissões 

dos torneios realizados mais recentemente em comparação com aquelas de anos anteriores. 

A cobertura do torneio de 2016 realizada pela TV Globo Minas foi estruturada da 

seguinte maneira: chamadas anunciando o começo do torneio durante a transmissão do 

campeonato mineiro; matérias com lances e resultados dos jogos em todas as seis rodadas nos 

principais jornais da emissora; flashs ao vivo dos repórteres nos mesmos jornais antes do 

início de algumas partidas, sobretudo na estreia e na final do torneio; matérias maiores e mais 

elaboradas no início e no final da competição; espaço com tabelas e classificação no site 

globoesporte.com; transmissão do jogo final  pelo site. 

Da perspectiva da emissora este é um investimento considerável, tendo em vista o 

tempo a ele destinado e os recursos profissionais e logísticos necessários para a produção das 

matérias e transmissão dos jogos. Afinal, qual outro evento esportivo de natureza amadora 

tem uma cobertura sistematizada pelo período de um mês na grade da emissora? Somente os 

esportes ligados ao circuito profissional, e a inda assim, nestes meses o Torneio Corujão tem 

uma cobertura maior se comparado às principais ligas de vôlei e de basquete do país. 

Embora reconhecendo a magnitude da visibilidade propiciada pelas ações realizadas 

pela TV Globo Minas durante a realização do Torneio Corujão, é possível afirmar que a 
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emissora não consegue atender aos anseios de quem acompanha o futebol de várzea de Belo 

Horizonte. 

Neste ponto surgem outros atores. O site FBB de Leonardo de Souza é um deles, 

agindo nas lacunas deixadas pela emissora. O torcedor quer ir além da cobertura genérica da 

TV Globo Minas. Quer saber dos resultados em tempo real, uma vez que estes interferem nas 

possibilidades de suas respectivas pretensões competitivas. Pelo twitter Leonardo posta os 

resultados, com a ajuda da informação preciosa de quem acompanha os jogos em outros 

campos. Muitas vezes as partidas ocorrem simultaneamente. Deste modo o jornalista, por 

meio da internet, constrói uma rede colaborativa de informações que circulam entre os atores 

sociais. Estes, por sua vez, também compartilham em suas próprias redes as informações 

sobre os jogos e o torneio de uma maneira geral. Para Leonardo Souza o espaço dedicado pela 

emissora ao torneio não pode ser considerado como uma cobertura. 

Cara... A cobertura que a Globo faz basicamente são aqueles flashs. Eu 

sinceramente acho pouco. Porque que adianta você saber o resultado de um jogo 

que aconteceu a noite na manhã do dia seguinte? Eu quero saber é se meu time tá 

ganhando ou está perdendo, se vai classificar ou não. Em tempos de internet 

ninguém quer saber de esperar nada, por isso que eu chego em casa e já dou um 

jeito de publicar a matéria que eu fiz no campo de jogo, eu faço correndo mesmo. 

(LEONARDO SOUZA, 2016). 
63

 

 

Este é um exemplo de como as novas tecnologias contribuem para ampliação da 

circulação da informação. Para Fausto Neto (2010) é este o lugar no qual produtores e 

receptores se encontram em complexos jogos de oferta e reconhecimento. Se por um lado a 

cobertura insuficiente realizada pela TV Globo Minas é suprida de modo criativo pelos 

próprios receptores e atores do futebol de várzea, não podemos dizer que essas respostas 

ocorram somente nas lacunas deixadas pelos veículos de comunicação. 

A rádio Itatiaia, por exemplo, realiza uma cobertura ainda mais considerável da Copa 

Itatiaia. Com transmissões de jogos ao vivo em todas as rodadas, entrevistas com os 

dirigentes, jogadores e torcedores durante as partidas. Todas as informações relativas ao 

torneio são dispostas em seu site64. Ainda assim, é neste período que Leonardo trabalha mais. 

Também é o período em que seu site tem mais visitas. 

A Rádio Itatiaia da mais atenção pro campeonato dela. Esse é um momento de festa 

no futebol amador. Todo mundo quer ganhar né? Este período eu trabalho sem 

parar o dia todo, para trazer as últimas informações dos clubes... sem dúvidas é o 

período que o site tem mais acessos. (LEONARDO SOUZA, 2016). 
65
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em maio de 2016. 
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http://copa.itatiaia.com.br/ 
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em setembro de 2016. 
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A cobertura radiofônica se distingue em muitos aspectos da televisiva e estas 

diferentes coberturas produzem diferentes repercussões no cotidiano da comunidade. Como 

visto anteriormente, a Rádio Itatiaia dedica um espaço maior em sua grade ao seu torneio em 

comparação à TV Globo Minas. Este espaço maior gera novas polêmicas  para os 

organizadores: os patrocínios. 

Durante o ano o inteiro as marcas dos comércios locais estampam as camisas dos 

times. Entretanto, a Copa Itatiaia e o Torneio Corujão têm um regulamente distinto para a 

exploração comercial das camisas das equipes. No contexto do futebol espetacularizado os 

chamados patrocinadores ―masters‖ geram uma fonte de renda considerável para as equipes. 

Este poderia ser, na visão de Alexandre Veiga, presidente do IEC, uma fonte de renda extra 

para os clubes, mas na prática isso não acontece. 

Um dos auxílios concedidos pela Rádio Itatiaia durante a realização de seu torneio é a 

concessão de material esportivo para os clubes, dentre eles os uniformes a serem utilizados 

nos jogos do torneio, além de duas das seis bolas que cada clube tem que ter disponível 

durantes os jogos. A bola normalmente é da fornecedora esportiva da FMF, a Trivella. O 

dirigente explica que a doação destes uniformes é a maneira encontrada pela organizadora do 

evento para concentrar em suas mãos a decisão acerca dos patrocínios. Geralmente um só 

patrocinador ocupa o espaço publicitário da camisa de todas as equipes. Na temporada de 

2015/2016, por exemplo, a empresa de telefonia VIVO foi quem investiu no patrocínio. Este 

valor não é repassado para as equipes, que só podem estampar suas marcas em partes 

periféricas, desvalorizadas dos uniformes. 

 

Foto 11: Bola cedida pela Itatiaia para o IEC durante a realização do torneio 

 

Fonte: Fotografia do autor. 



123 
 

 

O tema ―patrocínio‖ volta à tona na mesa de reunião que debate o futuro do Torneio 

Corujão. A Rede Globo prefere deixar a escolha dos patrocínios a critério dos dirigentes, no 

entanto, não realiza doação de material esportivo. No circuito varzeano o Torneio Corujão 

tem uma relevância inferior à da Copa Itatiaia. O dirigente relata que ao final de todo esse 

imbróglio, o que o clube consegue de patrocínio cobre somente as despesas com uniformes. 

É.... a gente sabe que tá num bairro pobre né cara...Quem apoia, dá o apoio que 

pode. Apoia por que também gosta do time. A gente não tem como pedir muito mais 

que isso. O filé mesmo seria poder exibir o patrocínio na Itatiaia, mas ai na hora 

que é para ser bom para todo mundo tem que tirar, fica difícil negociar com 

empresa grande, entende? A gente tira tudo para manter o time é do próprio bolso 

mesmo. (ALEXANDRE VEIGA, 2016). 
66

 

 

Leonardo Souza vai mais longe em sua análise. Para ele, a Rede Globo Minas esconde 

os patrocínios dos clubes em suas matérias. A partir desta afirmação foram analisadas 

algumas reportagens que envolvem o nome do Inconfidência Esporte Clube com especial 

atenção à marca de bonés “HALLSTS”, também da região do Concórdia, que oferece 

patrocínio em busca de evidência. Embora não seja possível fazer afirmações acerca da 

intenção da emissora em esconder o patrocínio, chamou a atenção o fato de que das quatro 

matérias envolvendo o clube, incluindo a matéria do jogo final em 2015, nenhuma continha 

fotos ou imagens fechadas que possibilitassem visão apurada da marca do patrocinador. 

Ultrapassadas as discussões sobre patrocínios, valores de camisa e tempo de televisão, 

chega-se ao momento de tomar resoluções diretamente ligadas à realização do Torneio 

Corujão. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ofereceu os trios de arbitragem das partidas, 

arcando com os honorários destes profissionais que são funcionários contratados da 

instituição. A entidade disponibilizou também um fiscal para verificar se cada jogador estava 

devidamente inscrito no torneio. Todos os jogadores que entraram em campo precisavam ser 

federados à instituição. 

Até aqui foram apresentados alguns aspectos organizacionais que, de certa maneira, 

aproximam o futebol produto espetacularizado daquele produzido no circuito varzeano de 

forma amadora. O representante da FMF trouxe à tona, neste ponto, um dos aspectos que mais 

distancia os dois modelos de organização do futebol: a violência – sobretudo, aquela 

direcionada contra a arbitragem. São muitos os relatos de intimidação e de brigas envolvendo 

os jogadores e os juízes ao longo dos anos. Durante os jogos foram ouvidos alguns árbitros, 
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em maio de 2016. 
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eles afirmam que a insegurança é oriunda da falta de policiamento adequado nos campos, este 

é um dos maiores desafios nas datas dos jogos. 

Este aspecto foi observado durante a realização do Torneio Corujão. Antes dos jogos, 

assim que os árbitros chegam acompanhados por um representante da FMF os torcedores do 

IEC soltam rojões próximos a eles. Esta é uma prática, uma tradição no bairro, uma maneira 

de mostrar aos árbitros a sua fragilidade. Um dos juízes, que preferiu não se identificar, fez a 

seguinte declaração ao ser arguido sobre o tema. 

Isso é comum e é o de menos. Aqui no Concórdia a gente sabe que a turma é de boa. 

Mas tem lugar que o pau quebra. Você está vendo algum policial por aqui? Então, é 

nós por nós. Dirigente invade campo, torcedor ameaça juiz, futebol de várzea é 

assim. Mas todo mundo tem que passar por isso... Meu filho, juiz que apita na 

várzea apita em qualquer lugar. (JUIZ VÌNCULADO À FMF, 2016).
 67

 

 

Durante a realização dos torneios Corujão e Itatiaia, não foi observada a presença de 

policiamento ostensivo. Entretanto, não se presenciou nenhuma briga dos jogadores do 

Inconfidência, exceto a rispidez típica do futebol praticado na várzea: muitas faltas, 

discussões, provocações etc. Não houve nenhum incidente digno de nota envolvendo 

violência contra os juízes ou entre os torcedores presentes.  

Leonardo Souza informou que a ocorrência de uma situação de violência extrema que 

partiu do time Arão Reis, em jogo válido pelo Torneio Corujão de 2014, contra a equipe de 

arbitragem contribuiu para a abertura de uma ampla discussão sobre o tema e envolveu todos 

os atores participantes do torneio.   

Este acontecimento foi estopim para a interrupção de dois jogos, na segunda rodada do 

torneiro, pelo Sindicato dos Árbitros de Minas Gerais. Mais de 40 profissionais se reuniram 

em locais distintos onde seriam realizadas as partidas. A situação causou desconforto na 

direção do torneio e na Rede Globo Minas, que em nota repudiou a violência, afirmando que 

este tipo de atitude se contrapunha a todas as premissas do bem estar social, fundamento 

principal da organização do torneio. 

Os representantes dos clubes também não ficaram satisfeitos. O imbróglio foi tema de 

uma audiência68 pública na Câmara dos Vereadores, pedido feito pelo vereador e ex-árbitro 

Juliano Lopes. Alexandre Veiga, presidente do Inconfidência Futebol Clube, informou que 
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em junho de 2016 
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Na audiência, após a fala de Juliano Lopes, que chamou os dirigentes dos clubes e demais atores de marginais. 

Alguns vereadores se pronunciaram a favor do futebol amador. Como os representantes legislativos: Preto 

(DEM), Valdivino (PSB), Márcio Almeida (PSD), e o presidente da comissão, Professor Wendel (PSB). Na 

sessão integralmente coberta pelo site FBB, os dirigentes do clube apareceram em peso, com cartazes de 

protesto, exigindo uma retratação de Juliano Lopes. 
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naquela ocasião um dos vereadores chamou os dirigentes de ―marginais‖ gerando profundo 

mal-estar entre os representantes dos clubes. 

Este episódio serviu para que os ânimos fossem contidos. Nenhum outro episódio da  

mesma dimensão ocorreu desde então. As entidades prometeram um policiamento mais 

ostensivo em dias de jogos, o que foi verificado apenas durante as partidas de maior 

repercussão. 

Além do apoio técnico a Federação Mineira de Futebol promove uma festa no fim de 

toda temporada. Com a presença de jogadores, torcedores, árbitros e dirigentes, aonde são 

homenageados os melhores do ano. A festa no salão da Federação na rua Barbacena é um 

ponto alto da temporada, momento muito celebrado por todos envolvidos no futebol varzeano. 

O jogo começa antes de a bola rolar. Nas salas de reuniões, na disputa por mais 

visibilidade, na busca por patrocínios e reforços. No centro dos tensionamentos entre as 

instituições envolvidas com o futebol amador está a mídia, que assume relativa autonomia 

frente aos demais campos sociais. Se por um lado o campo dos media tradicionais interfere de 

acordo com os seus interesses no calendário e na dinâmica do jogo, por outro surge um 

aspecto novo. Na contramão do complexo midiático massivo controlado por um sistema 

global de produção capitalista aparece um complexo pós-massivo que, segundo Braga (2006), 

no contexto de midiatização efetiva os sistemas ―sociais de resposta‖, favorecendo estratégias 

de distribuição e de socialização da informação. 

Neste sentido, após o término da reunião, antes mesmo que a TV Globo Minas 

divulgasse o calendário e as datas dos jogos, Leonardo Souza já o tinha feito em seu site. O 

jornalista amador postou uma matéria com as informações sobre o torneio complementada por 

entrevistas realizadas com dirigentes e representantes de todas as instituições envolvidas na 

organização e execução do Corujão 2016. 

 

4.4 Rola a bola: a cobertura midiática e os sistemas sociais de resposta nos jogos do IEC 

 

4.4.1 O torcedor varzeano: ator e produtor dos sentidos em circulação 

 

Na dinâmica do futebol o torcedor exerce papel essencial. Ele já foi tema de pesquisas 

que discutem o fenômeno sob óticas diversas, uma delas, realizada por Luiz Henrique de 

Toledo (2000) aborda a formação das torcidas organizadas no Brasil. A rivalidade e o 

clubismo implicados na identidade social são foco da investigação de Arlei Sander Damo 
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(2002). Já o grupo de pesquisa GEFuT
69

 organizou um compilado de artigos que trata o 

―torcer‖ a partir da perspectiva de várias áreas acadêmicas no livro: ―O futebol nas Gerais‖.  

São muitos os estudos que buscam desvelar os modos como os torcedores operam e se 

organizam nas arquibancadas, nas ruas e também nas redes sociais. No escopo desta pesquisa 

estes aspectos foram utilizados para estabelecer comparações e distinções, mas não se 

enquadram com rigor aos modos de torcer observados na várzea. O torcedor varzeano se 

distingue em muitos aspectos dos demais, a começar pela intensidade com que absorve o jogo 

durante as partidas. 

Damo (2005, p.47) descreve a importância e o protagonismo do jogador e de sua 

performance para o futebol em sua dimensão de espetáculo. Os jogadores seriam os 

intérpretes em primeira mão da partida, uma vez que suas ações: chutar, marcar, fazer gols e 

impedí-los definiria, além do resultado da trama, o modo pelo qual os torcedores a 

interpretam nas arquibancadas e fora delas. Já os torcedores orientariam as suas ações a partir 

daquilo que vêm no gramado. A adesão ao jogo implicaria também na adesão a um sistema de 

tensões, que durante a partida apresenta intensidades diferentes. 

No bairro Concórdia observou-se que, de modo geral, a adesão dos torcedores às 

tensões geradas na partida é relativa.  Identificou-se durante os torneios a presença de 

torcedores mais ou menos engajados com a performance e o resultado do time. Viu-se, muitas 

vezes, uma torcida dispersa, atenta à ações de sociabilidade que não se relacionvam 

diretamente com o jogo em si. 

 

Foto 12: Torcedores na arquibancada em dia de jogo do IEC 

 

Fonte: Fotografias do autor. 

 

O modo como os torcedores se mobilizam para assistir aos jogos fornece um forte 

indício desse aspecto. No bairro Concórdia, antes de a bola rolar, os bares que cercam o 
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 O GEFut é o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas (GEFuT) da Escola de Educação Física, Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional da UFMG. O grupo existe desde 2006 e se dedica a estudar o futebol e suas múltiplas 

adjacências. 



127 
 

campo do Inconfidência vão ficando cheios de torcedores uniformizados. Quando a partida 

começa alguns atravessam a rua em direção às arquibancadas. Outros, dependendo da 

importância do jogo, preferem ficar no bar, acompanhando de longe o resultado da partida. 

Jogos de mais relevância, aqueles que definem a classificação de um time -  como uma 

partida observada pela Copa Itatiaia entre o Inconfidência e o Grêmio Mineiro - provocam 

maior adesão das torcidas. Neles foi possível identificar a presença das charangas, de 

vendedores ambulantes e de torcidas organizadas adversárias, o que conferiu à partida um 

clima próximo àquele encontrado nos grandes estádios, em jogos profissionais. 

O campo comporta os mais variados modos do torcer. Desde as torcidas organizadas 

que se aglomeram em pequenos montes e cantam e pulam durante toda a partida, 

interpretando canções das torcidas mais famosas do país, até torcedores que no meio da 

arquibancada são capazes de armar uma churrasqueira e dar as constas para o campo de jogo. 

Nesta pesquisa, partiu-se da perspectiva de que uma suposta ambiência midiatizada na 

várzea não nasce apenas pela presença do campo dos media e de sua cobertura dos principais 

torneios da cidade. Neste ponto, é preciso relativizar também a intensidade de um sistema de 

respostas baseado apenas nas novas tecnologias e nos novos modelos de interação sociais 

midiatizadas que surgiram na última década, visto que o IEC está inserido em um contexto no 

qual o acesso a estas tecnologias é recente e relativo, embora já possa ser destacado. 

Pensar em um ethos, como sugere Sodré (2002, p.45), significa refletir sobre uma ―[...] 

consciência atuante e objetivada de um grupo social – onde se manifesta a compreensão 

histórica do sentido da existência – onde têm lugar as interpretações simbólicas do mundo‖. 

Os costumes, hábitos, regras e valores do futebol varzeano atravessam diretamente a 

existência de um conjunto de valores fortemente atrelado às diversas instâncias midiáticas, 

mesmo quando estas não estão fisicamente presentes. 

Na várzea o torcedor reúne em suas práticas e interações aspectos que arranjam parte 

considerável deste ethos. Para compreender o torcedor varzeano é preciso levar em 

consideração a porosidade de seus papéis e de suas delimitações. Geralmente são moradores 

do bairro, diretores do clube, voluntários, jogadores e ex-jogadores do IEC.  

As interações sociais tradicionais, em um contexto de midiatização, passam a ser 

mediadas pela mídia em circuitos de interação definidos por Braga (2014) como mistos. Aqui, 

busca-se identificar nas interações destes atores/torcedores as variadas formas pelas quais 

estes circuitos se constituem. 

Os circuitos compreendidos pelo autor como midiáticos dizem respeito àquelas 

interações realizadas no âmbito da mídia por meio de diversos aparatos tecnológicos. Nas 
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páginas oficiais do Torneio Corujão e da Copa Itatiaia, por exemplo, a observação mostrou 

haver pouca interação dos torcedores com o conteúdo disponível na rede. Nos comentários 

das matérias no globoesporte.com, que envolvem a participação do IEC na disputa do 

Corujão, apenas três comentários valorizavam a iniciativa da emissora de promover o torneio. 

No site da Copa Itatiaia ocorreu algo semelhante. Em um espaço denominado ―fala 

torcedor‖70 dedicado à participação dos internautas, foram encontrados alguns comentários de 

incentivo às equipes, embora fossem poucos e desatualizados: o último é datado de fevereiro 

de 2014. 

As redes sociais neste sentido, sobretudo a ferramenta do twitter, são mais utilizadas 

pelos adeptos quando buscam ativar os eventos esportivos na esfera virtual. Em uma busca 

simples pelas hashtags #toeneiocorujão e #copaitatiaia foi possível identificar inúmeras 

publicações de torcedores relacionadas à participação do IEC nos torneios, a maioria 

celebrando a conquista do clube no Torneio Corujão de 2015, ou compartilhando matérias dos 

veículos em suas páginas pessoais. 

 

Figura 14: Tuíte de Ronaldo F da Costa sobre o título do IEC em 2015

 

Fonte: Ronaldo F da Costa, 2015 

  

Já o site é FBB é o meio pelo qual os torcedores constituem uma relação mais próxima 

com a informação. Isso porque muitos deles são parceiros da rede – publicam suas matérias, 

contribuem com acervo histórico, sugerem reportagens de maneira direta ao seu dono – 

conferindo à informação um caráter colaborativo, que tem o torcedor não só como 

personagem das matérias, mas também como produtor e repórter. 

As possibilidades geradas pela rede não diminuem a importância que os veículos 

tradicionais têm no ambiente do bairro Concórdia. Durante os jogos o rádio demonstrou ser 

um personagem que supera suas características de mero dispositivo técnico. Ele está ali, 
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 O fala torcedor está disponível na página principal do site da copa itaiaia: <http://copa.itatiaia.com.br/>. 
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sempre ligado. Nos bares, na sede do clube, nos celulares e nos aparelhos portáteis. Os 

ouvintes têm uma relação afetuosa com o rádio que, durante muito tempo, foi o principal meio 

de informação esportiva no país. 

Nos campos de terra é comum a presença de torcedores que acompanham os jogos 

com o rádio no ouvido, enquanto assistem à partida que acontece dentro de campo – prática 

que também ocorre entre os torcedores do circuito profissional.  

Durante os jogos do IEC, muitas vezes, este pesquisador se deparou com um torcedor 

emblemático: Carlinhos Bala do Concórdia. Ele acompanha o clube nos jogos dentro e fora do 

bairro, mas sempre com um fone de ouvido ligado ao rádio. Durante a Copa Itatiaia, mesmo 

nos jogos que não envolvem o time de coração ele não abre mão de acompanhar a cobertura 

feita pela rádio Itatiaia. 

 

Foto 13: Carlinhos Bala do Concórdia. Torcedores ao redor do campo na rua Jundiaí 

durante jogo do IEC 

 

Fonte: Fotografias do autor. 

 

Carlinhos nos conta que, ao longo do tempo, a cobertura da mídia de uma forma geral 

diminuiu bastante. O morador teme pelo futuro do futebol amador que, segundo ele, precisa 

de mais visibilidade no campo dos media para atrair as novas gerações. 

Antigamente todo mundo falava né... Em todo lugar falava de futebol amador né. No 

Estado de Minas, na Manchete, no Diário da Tarde... Hoje você não vê quase 

nada... Olha para você ver, nem a Itatiaia fala mais direito de futebol amador, só 

em janeiro mesmo, na copa Itatiaia. Eu acho que o pessoal mais jovem não tem 

noção do que já foi o futebol amador... Antigamente era muito mais que hoje. 

(CARLINHOS BALA DO CONCÓRDIA, 2016). 
71
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As arquibancadas do Inconfidência revelam um contraste geracional. Os modos de 

torcer e de interagir estão também relacionados a este aspecto. O IEC é um clube tradicional, 

assim como a sua torcida. Isto não significa que não haja jovens torcedores participando das 

atividades que envolvem o clube. Entretanto, as formas de relacionamento seguem padrões 

das gerações anteriores. 

Os torcedores do IEC se organizam e socializam por meio das charangas, nos 

tradicionais eventos e churrascos, ou nos modos desorganizados como ocupam as 

arquibancadas do campo. 

As torcidas organizadas do futebol de várzea em Belo Horizonte se fazem mais 

presentes nos clubes mais novos, cuja fundação é datada das décadas de 1980 e 1990, como é 

o caso do time vizinho, o Roma.  

A questão geracional, aparentemente, influencia não só no modo de torcer como 

também nas interações sociais ali presentes. Por isso é preciso relativizar novamente a 

presença dos novos aparatos tecnológicos no contexto do bairro Concórdia. Vários atores 

entrevistados sequer têm acesso às redes digitais, embora a maioria conheça e acompanhe 

com certa frequência o trabalho de Leonardo Souza no site FBB. 

Os circuitos interacionais, segundo Braga (2014), podem ser midiáticos, difusos, 

presenciais ou pessoalizados, o que significa dizer que estes independem em alguns casos da 

presença de aparatos tecnológicos. Neste sentido, a midiatização do futebol amador não passa 

somente pelo modo como os atores se relacionam com os aparatos tecnológicos. A 

midiatização da várzea está inserida na conversação cotidiana do bairro Concórdia, e, como 

visto, este não é um processo recente. 

Para este trabalho interessa saber de que modo a mídia assume esta centralidade 

relativa, seja por meio do rádio, pela internet, na televisão ou na forma como ela se faz 

presente na conversação cotidiana. 

A midiatização como um processo interacional de referência atravessa, 

inevitavelmente, as interações sociais destes torcedores. Nos próximos tópicos serão 

apresentadas evidências empíricas que demonstram o modo pela qual este fenômeno acontece 

nos dois principais torneios varzeanos da cidade.   

 

4.4.2 Do rádio às redes: o Inconfidência Esporte Clube e a Copa Itatiaia  

 

Tanto a Copa Itatiaia quanto o Torneio Corujão foram observados em dois momentos 

distintos no que se refere à intensidade da cobertura midiática e ao envolvimento dos 
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torcedores com os jogos do IEC. O primeiro momento está inserido no contexto ordinário de 

jogos menos importantes do ponto de vista competitivo, aqueles que acontecem no começo da 

competição, ou que não têm mais relevância para a classificação dos times. Estas partidas 

contam apenas com a cobertura de veículos alternativos - como a realizada pelo site FBB ou 

pela Rádio Imperatriz de Neves - e são a maioria dos jogos realizados pelo IEC durante a sua 

temporada. 

O segundo envolve aqueles jogos extraordinários, sobretudo, os jogos finais e as 

partidas de estreia dos clubes campeões das edições anteriores, nos quais as emissoras 

tradicionais se inserem de maneira efetiva por meio da cobertura e transmissão das partidas. O 

estudo também realizou uma divisão descritiva relacionada à participação do IEC nas duas 

competições: a Copa Itatiaia e o Torneio Corujão. Decidiu-se tratar dos dois torneios em 

momentos diferentes neste capítulo, pois foram identificadas, ao longo da observação 

participante, características peculiares de cada um, que afetam diretamente o modo como se 

organizam os circuitos de informação do futebol amador. 

A Copa Itatiaia é, segundo o jargão da rádio, a ―Copa do Mundo da várzea‖ frase 

ouvida repetidas vezes entre os seus atores e adotada pela emissora como um slogan para a 

promoção do evento. Este é o torneio para o qual confluem todos os outros. Um dos prêmios 

para o campeão do Torneio Corujão é uma vaga para esta competição que começa em meados 

de dezembro. 

A eliminação do IEC na fase de oitavas de final da 55ª Copa Itatiaia e na fase de 

grupos do Torneio Corujão encurtou o tempo de imersão deste pesquisador nas disputas das 

quais o clube participava. Os três jogos da equipe na Copa Itatiaia não tiveram uma grande 

cobertura. Apenas a última partida, a da eliminação, foi transmitida pela emissora. 

 

Figura 15: 55ª COPA ITATIAIA (2015/2016): TABELÃO FBH! 

 

Fonte: Tabela extraída do Site FBB
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A base da equipe campeã do Corujão de 2015/2016 parecia pronta para mais uma 

conquista. Venceu os três primeiros jogos da fase de grupos, mas foi eliminada nos pênaltis 

pela equipe do Racing, em campo neutro na Barragem Santa Lúcia, nas oitavas de final. O 

jogo foi narrado por Mário Henrique Caixa, titular dos jogos do Atlético-MG, o mesmo 

narrador do gol do título da equipe do IEC em 2013, com direito aos jargões e à mesma 

empolgação do radialista durantes os jogos do futebol profissional. ―Perigo... Espantalho 

correu, na direita cruzou e caixaaaaaaaaaa! Goooooooool Inconfidência! O gol que pode dar o 

título a equipe tão tradicional da querida Concórdia!‖ (Mario Henrique Caixa, 2013)73. Quem 

mostra a gravação do gol é Leonardo Souza, em seu acervo disponível no site FBB. 

O IEC ficou fora da final da temporada 2015/2016. A eliminação precoce da equipe 

não permitiu a observação de sua presença na festa realizada na final entre os vencedores das 

chaves BH e Metropolitana. O ICA e o Campolina jogaram a partida final do torneio Corujão 

de 2016 no estádio Independência, que fica no Bairro Sagrada Família em Belo Horizonte. O 

estádio é sede dos jogos do Clube Atlético Mineiro.  

A disputa começou antes do dia da partida. Durante a semana do jogo final 

representantes dos clubes finalistas participaram de matérias especiais na grade de conteúdo 

esportivo da rádio Itatiaia. A cobertura por parte da emissora, naquela semana, foi 

diferenciada. Os repórteres acompanharam a preparação das equipes e trouxeram para o 

público informações com as novidades de cada uma delas, de modo que todos os aspectos das 

preparações foram observados e comentados antes do jogo decisivo. 

O jogo foi narrado por Alberto Rodrigues e mais de 16 mil torcedores estavam 

presentes no estádio. Leonardo Souza estava no gramado, próximo aos jogadores, ao lado de 

repórteres consagrados da Itatiaia e de outras rádios do interior, cidades vizinhas à capital. 

Leonardo Souza portava com orgulho o crachá de imprensa. Celular em punho, ele 

desaparecia no meio das câmeras e do aparato de cobertura das emissoras tradicionais. 

No estádio de gramado padrão FIFA74 o jogo adquire características técnicas diferentes 

daquelas que tem nos campos de terra. Na várzea o jogo sofre com as irregularidades do 

campo, que propiciam o excesso dos chamados ―chutões‖ para frente e com a ocorrência de 

intensas lutas corporais. As dimensões do estádio Independência influenciou na performance 
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 Narração extraída do acervo pessoal de Leonardo Souza no site FBB. 
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 Padrão de infraestrutura determinado pela entidade máxima do futebol para a realização de seus principais 

jogos e torneios, como, por exemplo, a Copa do Mundo. Um bom gramado e as dimensões específicas do campo 

são condições mínimas exigidas pela FIFA. 
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dos jogadores e no resultado do jogo. É preciso lembrar que na várzea as medidas dos campos 

variam de um para outro. 

Visivelmente cansados o jogadores das duas equipes apresentaram uma performance 

em que ocorreu menos contatos físicos. O que demonstra que a ação de deslocar o jogo do seu 

―habitat natural‖ interfere de forma concreta na performance dos atletas, alterando seu 

comportamento e colocando em xeque sua preparação física muitas vezes precária. Quando 

fazem gols, os jogadores correm em direção às câmeras, mandam recados pelos microfones 

das emissoras de rádio e TV. O jogo ganha ares de espetáculo. 

A partida foi repercutida por outras emissoras. A TV Alterosa75 lhe deu destaque em 

seu programa de esportes de maior visibilidade o ―Alterosa Esporte‖. Em outros canais foram 

mostrados flashs com os gols da partida. 

Leonardo Souza, o dono do site FBB, por vezes compartilha informações de outros 

sites com os créditos de praxe. O jornalista, porém, não abre mão de cobrir os jogos com 

exclusividade. Ele grava alguns lances da partida com uma câmera amadora e também grava 

as entrevistas que realiza ao final da partida com dirigentes dos clubes, melhores em campo, 

torcedores etc.  

Algumas vezes o jornalista coleta informações no site da Rádio Itatiaia ou da site da 

FMF, mas sempre traz matérias exclusivo que não se encontram lá. Ele estabeleceu uma 

grande rede colaborativa que inclui diretores, torcedores, jogadores e outros jornalistas o que 

lhe permite fornecer informações para outros veículos. Leonardo Souza foi uma fonte 

preciosa para esta pesquisa. 

A rede funciona por meio de um grupo criado na ferramenta para dispositivos móveis 

Whatsapp, e reúne diretores, torcedores e jornalistas das cidades da região metropolitana de 

Belo Horizonte que fazem a cobertura do torneio em suas rádios locais, cada clube possui ao 

menos um representante no grupo. Assim, em cada jogo existe ao menos um informante. Na 

medida em que gols e lances se sucedem os colaboradores publicam as informações no grupo. 

Leonardo coleta algumas – as mais urgentes divulga na hora por meio das redes sociais twitter 

e facebook do FBB – e outras ele guarda para o texto final, redigido logo após o término da 

partida. 

Este é apenas um dos grupos de compartilhamento de informações sobre o futebol de 

várzea criado pelos atores. Ao todo, Leonardo participa de dez grupos e cada um deles tem 

espeficidades de informação. Os grupos se dividem entre as categorias: jogadores, torcedores, 
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colaboradores e dirigentes. A maioria das informações coletadas pela ferramenta vai para o 

seu site na aba: ―Informações direto do zap zap‖. 

Esta é uma das maneiras que o FBB encontra para conseguir capitar informações de 

diversos eventos e acontecimentos de modo simultâneo. Entretanto, para a cobertura 

detalhada das partidas Leonardo precisa da ajuda de voluntários, que vão até os campos de 

jogo para trazer ao site matérias com uma visão próxima do acontecimento. O jornalista 

amador conta com o trabalho de sete voluntários fixos, que trabalham em todas as rodadas da 

Copa Itatiaia. São eles: Aloísio Pato, Moacir Filho, Rômulo Pastor, Rey R5, Alex Xavier e 

Viviane Moreira. Nem um dos voluntários é jornalista profissional, em comum carregam a 

proximidade com o circuito varzeano de suas comunidades – cada voluntário é de um lugar 

diferente da cidade. Para ajudar basta querer e mostrar disponibilidade, o site agrega, além das 

matérias dos voluntários fixos, o trabalho de outros muitos colaboradores esporádicos.  

A equipe de jornalistas amadores precisa estar completa durante a Copa Itatiaia uma 

vez que em algumas rodadas mais de 10 jogos chegam a acontecer simultaneamente e a 

equipe de jornalismo da rádio só está presente em um deles.  Já a Itatiaia utiliza apenas a ficha 

preenchida pelo funcionário da FMF para dispor em seus veículos online o resumo do jogo: 

com as escalações das equipes, os jogadores que receberam cartões, os autores dos gols e as 

curiosidades da partida. 

A Itatiaia também precisa anunciar os resultados dos jogos simultâneos durante a sua 

jornada esportiva, para isso também utiliza a ferramenta do whatsapp. Entretanto, a rádio não 

tem acesso ao grupo de Leonardo, que muitas vezes serve como meio pelo o qual os clubes e 

dirigentes conversam sobre questões que não podem compartilhar com representantes da 

emissora. Deste modo, o clube conta com a colaboração do representante da FMF presente no 

jogo, que em tempo real envia as informações da partida também pelo whatsapp. 

 

Foto 14: Gol do IEC contra o ICA à esquerda e Leonardo cobrindo o jogo com o celular 

dentro do campo do Concórdia à direita 

 

Fonte: Fotografias do autor. 
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Constatou-se que, de maneira geral, tanto a cobertura do Torneio Corujão como da 

Copa Itatiaia é realizada principalmente por seus atores, e não por jornalistas profissionais. 

Deste modo, independente da cobertura realizada pela rádio Itatiaia os próprios atores do 

processo conferem ao torneio uma importância que nem a própria rádio dá ao campeonato que 

promove. 

A Rádio Itatiaia e a TV Globo Minas conferem ao evento status e prestígio, mas não 

são os únicos comunicadores do processo. A partir destas constatações, é possível verificar 

que o campo dos media não exercem o papel de agendamento do futebol amador nos casos 

estudados. Compartilha-se com Muniz Sodré (2002) da hipótese de que a teoria Agenda-

Setting76 é insuficiente para explicar o contexto dos assuntos que circulam na conversação 

cotidiana, como é o caso da várzea, por exemplo. Em um contexto midiatizado como este 

―[...] a agenda existe como função, mas não de maneira isolada, à parte do sujeito‖. (SODRÉ, 

2002, p. 57).  

Neste sentido, a Itatiaia pode até definir questões importantes relacionadas à 

organização do torneio e colocar o futebol amador na pauta de diversos veículos de imprensa 

da cidade, entretanto, os agentes sociais não absorvem a pauta de maneira totalizante e, 

definem suas próprias pautas, conferindo valor à questões que muitas vezes não são 

mencionadas pelas emissoras. 

Assim como a rádio, Leonardo precisa definir, a partir de critérios próprios, qual jogo 

irá cobrir de maneira mais ampla para o seu site. Observamos na estreia da equipe no torneio 

de 2016 que a escolha do jornalista não coincidiu com a escolha da Itatiaia. Leonardo cobriu o 

jogo do Inconfidência contra o ICA, atual campeão do torneio, enquanto a Itatiaia escolheu 

transmitir a partida entre Radiante e São Bernardo, que não figuraram nas fases decisivas do 

torneio anterior. 

Os moradores estranharam a ausência da emissora, uma vez que é comum que na 

estreia se transmita o jogo do atual campeão. Este foi o critério seguido por Leonardo que 

explica os motivos que o levaram a selecionar o jogo para dar mais importância. 

Eu escolho sem clubismo ... Se precisar ir longe eu vou. A gente decide pela 

importância da partida para o torneio. Por exemplo, hoje, jogo do campeão contra 

um time que é forte... Achei que eles iriam vir para transmitir, mas não vieram... O 

critério deles eu não sei te dizer qual é. O meu é técnico. (LEONARDO SOUZA, 

2016).
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A teoria do Agenda Setting se constituiu como uma linha de pesquisa norte-americana que investiga os efeitos 

da comunicação de massa. Grosso modo ela busca captar a forma como o jornalismo exerce uma influência na 

opinião pública. 
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Foi possível acompanhar de perto a cobertura realizada pelo site FBB do jogo de 

estreia do IEC contra o ICA pela quinquagésima sexta edição da Copa Itatiaia de Futebol 

Amador. O próprio jornalista se aproximou do árbitro da partida e pediu para que este 

pesquisador pudesse acompanhá-la do lado de dentro do campo. O Juiz permitiu e pediu para 

que não se espantasse com a rispidez do jogo. Na beira do gramado o jornalista descreve lance 

a lance o jogo para o grupo do Whatsapp, maneira que ele encontra para guardar os detalhes 

da partida para a redação da matéria final. Em jogos de menor importância Leonardo utiliza 

apenas o celular para os seus registros, fotos e vídeos.  

Em campo o jogo é de fato ríspido. Logo no começo um jogador da equipe visitante, 

ICA, sai de maca. A lesão parece ser grave, mas o jogador se recusa a ser levado para o 

hospital. Sobe para as arquibancadas e continua acompanhando a partida. O IEC perdeu a 

partida por três gols a um e iniciou mal a sua em busca pelo bi campeonato em 2016. 

Durante a realização da Copa Itatiaia é possível perceber, de fato, uma maior 

mobilização de torcedores no entorno do campo. À medida que o campeonato vai avançando 

para a fase decisiva os torcedores começam a comparecer em maior número. O grau de 

absorção das tensões das partidas também depende daquilo que está em jogo na competição. 

Poucos torcedores acompanham a partida demonstrando envolvimento total com a 

trama. A exceção pode ser observada na atitude do morador e torcedor Antônio Silva, que 

corre de um extremo ao outro do campo perseguindo o trio de arbitragem em busca de obter 

vantagem desportiva para IEC. Carlinhos Bala, do Concórdia, não desgruda os olhos do 

campo nem os ouvidos das emissoras que divulgam o resultado parcial do jogo do Roma. O 

torcedor vai repassando as informação e os resultados das outras equipes a quem se interessar. 

Às vezes as informações não são disponibilizadas pelas rádios. Ele aciona então, nestas 

circunstâncias, o jornalista Leonardo Souza do FBB que, de dentro do campo, lhe fornece os 

placares com precisão. 

O rádio às vezes aparece como figuração. Ligados nos carros de som, nos bares que 

cercam o campo do IEC e até na própria sede do clube; embora as pessoas presentes pareçam 

não estarem atentas àquilo que está sendo transmitido.  

Nos jogos observados da Copa Itatiaia notou-se um torcedor muito mais envolvido 

com o que acontece na socialização promovida ao redor da partida do que com a própria 

partida. Entre gritos de incentivo ou de cobrança o torcedor varzeano se ocupa de outras 

atividades nas arquibancadas. As crianças brincam, os pais conversam enquanto tomam 

cerveja e fazem um churrasco. A derrota do clube parece não doer nos torcedores que, após a 
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partida, por ali mesmo continuam os seus afazeres, mas dói nos jogadores e nos diretores que 

saem com cara de poucos amigos. 

Nas derrotas o presidente Alexandre Veiga vai embora mais cedo, não quer saber de 

conversa. Os jogadores tão pouco. Nos dias de vitórias a ―resenha‖ se estende para a sede 

social do clube ou na casa de alguém, com direito a cerveja e conversa sobre os detalhes do 

jogo. Os jogadores ficam ansiosos para verem suas performances avaliadas no site do FBB. 

Por isso, assim que o jogo acaba Leonardo coleta as últimas entrevistas e corre para casa onde 

descreverá com detalhes os lances da partida. 

Já no site da Itatiaia a tabela é atualizada na hora, mas não traz informações detalhadas 

sobre as partidas que não são transmitidas. Em compensação, a jornada esportiva se alonga na 

programação da rádio Itatiaia por mais de uma hora, intercalando informações dos clubes 

profissionais com a repercussão do jogo varzeano. O melhor em campo é escolhido pelo time 

de comentaristas, que em cada jogo concedem um troféu para o eleito.  No jogo da grande 

final, os prêmios são maiores. A Itatiaia premia não só o clube campeão com o valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais), como também a equipe mais disciplinada, o artilheiro e o 

goleiro menos vazado, com diversos prêmios que variam de edição para edição. Além da 

premiação a Rádio normalmente oferece um churrasco, uma espécie de festa para o campeão. 

Já os jornalistas entrevistam os torcedores e os jogadores, fazem um resumo da 

partida, reprisam o áudio com os gols e com os melhores momentos. 

Nos jogos transmitidos pela emissora a equipe de jornalismo chega em uma van 

estilizada com a logomarca da emissora. Além dos jornalistas que irão trabalhar nos jogos, 

uma equipe de marketing é designada para distribuir brindes para os moradores, tais como: 

copos, carteiras e chaveiros Na estreia do torneio em 2016, tanto Leonardo quanto a Itatiaia 

deram o prêmio ao atacante do ICA. O atleta já teve passagem no futebol profissional, atuou 

pelo Criciúma de Santa Catarina e enxerga na Copa Itatiaia e no futebol amador uma maneira 

de continuar fazendo o que gosta e, ainda ser premiado. 

Cara... isso aqui é o que eu gosto de fazer. O bom da Copa Itatiaia é que a gente vê 

o reconhecimento. O pessoal realmente tá sempre acompanhando, tá sempre 

falando que viu, ou que ouviu o nosso nome. Eu já joguei no profissional né.... Dá 

pra matar o gostinho sim. (Jogador do ICA, 2016).
 78 

 

O site FBB não fica atrás neste quesito, também elege os seus favoritos da partida, 

entretanto, de um modo mais democrático. O jornalista consulta os jogadores, torcedores e 
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treinadores para fazer a sua escolha e descreve no corpo do texto da matéria aqueles que 

foram destaque na partida. 

No final da rodada o jornalista disponibiliza em seu site a lista com as fotos de todos 

os melhores jogadores em campo eleitos pela Itatiaia, coisa que a própria rádio não faz. Se por 

um lado ser eleito pela rádio como melhor em campo confere ao jogador um status importante 

na comunidade, é a cobertura sistemática do FBB que garante uma visibilidade permanente ao 

atleta. O site tem credibilidade que lhe é conferida pelos próprios atores que fazem o futebol 

de várzea: torcedores, jogadores e dirigentes. 

Não tem em lugar nenhum cara... A mídia fala muito pouco de futebol amador né? 

Ah, a gente fica sabendo das coisas é pelo site do Léo. Eu pelo menos, o cara é 

correria demais... Tá louco sabe tudo o que está acontecendo. Eu entro lá para ver 

o que fiz na partida. Para saber que horas é o jogo, aonde que vai acontecer como 

que chega. Acho que o Léo sabe mais das coisas que o próprio povo que organiza 

os “campeonato”. (Zagueiro do IEC, 2016).
 79

 

 

Durante a partida este zagueiro fez uma jogada de efeito: um drible no campo de 

defesa. Após o jogo procurou Leonardo para saber se o jornalista havia captado o lance. O 

FBB, mesmo que de modo caseiro, serve como registro para os feitos performáticos dos 

atletas, que muitas vezes ficam guardados apenas na memória. 

Se por um lado a formatação do site FBB se aproxima dos sites padrões do jornalismo 

esportivo, por outro lado o jornalista adota em seus textos um linguajar completamente 

diferente. O jornalista abusa das gírias de boleiro80 conferindo um aspecto informal à fala, o 

que o aproxima dos atores que compõem o futebol amador. 

Muniz Sodré (2002) pondera que em um contexto midiático, tanto na mídia tradicional 

como nas redes ciberculturais, a informação apresenta-se como um fluxo heterogêneo de 

dados significativos de microuniversos da eticidade cotidiana. Esta informação no campo dos 

media tende a ser regida pelo mercado, em sua mediação publicitária, onde a informação 

ainda está associada a uma linearidade que busca transmitir ao receptor uma informação 

específica.  

Nas redes, Sodré (2002) avalia a predominância de processos inter-relacionados – 

associados à presença de hipertextos que conferem à informação um aspecto mutante, já que 

qualquer novo texto pode introduzir uma nova informação no espaço virtual. A informação 

não-linear é atravessada por links e por caminhos que ampliam as suas possibilidades 

temáticas. 
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em novembro 2016 
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 Verbetes utilizados pelos jogadores de futebol no campo de jogo. 
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Estes links estão presentes em todo o contexto do FBB. A partir de uma matéria do site 

sobre um jogo da Copa Itatiaia pode-se acessar a história dos clubes envolvidos, o 

desempenho das equipes em outros torneios, os bastidores das partidas e as entrevistas com os 

atores do jogo. Tudo por meio de uma linguagem fluida que confere ao texto aspectos da 

natureza do futebol amador.   

Ambos fazem uso do hipertexto e dos links, embora o FBB, neste contexto, use dessas 

ferramentas para fazer uma cobertura mais amplificada do que a própria rádio Itatiaia em seu 

torneio. Isto não significa desconsiderar a maneira pela qual a rádio está engendrada no 

cotidiano do futebol amador de Belo Horizonte. Os rituais criados pela emissora estão no 

imaginário dos jogadores, torcedores e dirigentes. O torneio é o momento em que estes atores 

estão sujeitos a uma ampla visibilidade. Isto implica diretamente na prática tradicional do 

jogo, afetando diretamente no modo como os clubes e as comunidades se organizam durante 

toda a temporada. 

 

4.4.3 A narrativa televisiva na representação da várzea: o Inconfidência Esporte Clube e o 

Torneio Corujão. 

 

A escolha de tratar a participação do IEC na Copa Itatiaia e no Torneio Corujão em 

tópicos separados está relacionada à percepção de que os torneios carregam em suas 

organizações distanciamentos que influem nos parâmetros de análise adotados por esta 

pesquisa. Observou-se no capítulo anterior que o futebol espetacularizado formatado como 

um produto tem o meio televisivo como alicerce de sua divulgação e influi, de forma decisiva, 

no modo como as pessoas consomem e vivenciam o esporte. 

A aproximação deste estudo com o problema do futebol midiatizado se deu 

primeiramente por acreditar, ainda que de maneira incipiente e ingênua, que parte desta lógica 

espetacularizada se infiltraria através do Torneio Corujão na prática ordinária do futebol 

amador, ledo engano. Logo nas primeiras vistas ao IEC identificou-se um campo social sólido 

e enraizado, no qual os principais torneios são perpassados pela ação do campo dos media, 

mas de um modo muito distinto da maneira como essa inserção acontece no futebol 

espetáculo. 

A aproximação com a equipe do IEC, no bairro Concórdia, iniciou-se justamente na 

semana decisiva do Torneio Corujão de 2015. Trata-se do momento no qual a organizadora, 

Rede Globo Minas, faz uma cobertura integral da partida, conferindo-lhe aspecto de 

espetáculo.  
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Naquele ano, o Inconfidência Esporte Clube foi citado em duas reportagens que 

tratavam de sua participação no torneio. A primeira81 na fase inicial do torneio contou a 

história do jogo entre a equipe do bairro Concórdia e o Real Madrid, que aconteceu no campo 

do Grêmio Mineiro, no bairro Santo André. A matéria abordou, sobretudo, os aspectos 

polêmicos da partida. No primeiro tempo uma discussão entre jogadores do Real Madrid e a 

arbitragem culminou na expulsão de dois atletas da equipe da casa. O IEC abriu uma 

vantagem de três gols. O placar final foi três gols a zero. No segundo tempo a equipe do Real 

Madrid abandonou a partida. Dois de seus atletas se jogaram ao chão alegando contusões, 

restaram seis jogadores em campo. A regra do futebol exige que o número mínimo necessário 

para a realização do jogo é sete jogadores. A ocorrência levou o juiz a encerrar a partida.  

No escopo da reportagem, aspectos relacionados ao IEC e à partida em si ficaram em 

segundo plano, os autores dos gols e até o motivo que originou a briga não foram sequer 

mencionados pela reportagem. No final a apresentadora do jornal diário MG TV primeira 

edição, Isabela Scalabrini pontuou que a equipe do Real Madrid havia registrado boletim de 

ocorrência contra um dos seus dirigentes, afirmando que o ex-policial ameaçou os jogadores 

adversários com uma arma.  

Um dos dirigentes envolvidos no incidente, que preferiu não se identificar82, falou 

sobre o episódio e reconheceu uma parcela da culpa, mas alegou legítima defesa para o ato de 

violência. Por vezes o discurso da Rede Globo Minas e dos próprios dirigentes dos clubes, 

que entendem o futebol como elemento pacificador dos conflitos sociais, esbarra em situações 

de violência ordinária que atravessam a prática do esporte amador em Belo Horizonte.   

Marco Arthur Mendonça, diretor do setor de futebol da Federação Mineira de Futebol 

aparece em quase todas as matérias que envolvem a competição, o executivo é respeitado no 

meio. Há quase uma década ele dirige futebol de várzea no estado e ficou famoso por 

conseguir intermediar os conflitos dos clubes com árbitros e com a própria entidade. 

O IEC também é citado em uma segunda matéria83 que trata de sua classificação para a 

final do torneio. A reportagem apenas o relacionou como um dos finalistas, sem detalhes ou 

comentários. Assim como a Rádio Itatiaia, a Rede Globo Minas escolhe um dos jogos de cada 

rodada para figurar na sua matéria sobre o torneio. A emissora optou por cobrir o jogo da 

Portuguesa contra a Universo.  
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 Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/4194123/>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
82

 Nas citações o dirigente em questão será chamado de Dirigente 2. 
83

 Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/4256037/>. Acesso em: Junho 2015 
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A visibilidade escassa que a emissora propicia em sua grade esportiva ao Torneio 

Corujão incomoda os dirigentes dos clubes participantes. Os clubes reclamam das matérias 

que muitas vezes destacam o caráter desorganizado em detrimento do futebol e de seu 

aspectos social. 

A cobertura completa, nos moldes do futebol profissional, só é proporcionada ao 

torneio no último jogo. Horas antes da partida final da versão do torneiro em 2015, cujo 

campeão foi o Inconfidência Esporte Clube, a TV Globo Minas já fazia flashs84 ao vivo com o 

repórter Fernando Moreira que sobrevoava com o Globocop85 o campo de terra da Barragem 

Santa Lúcia86, palco da decisão. 

Os flashes87 com a presença de um repórter ao vivo no campo do jogo foram 

frequentes durante todo o torneio. Não duravam mais que um minuto e traziam informações 

genéricas sobre a competição. Neste dia eles eram mais extensos. Antes de jogo foi feita uma 

matéria mostrando rapidamente a trajetória das duas equipes até a decisão. 

O jornalista Fernando Moreira chegou cedo à Barragem Santa Lucia, precisava 

realizar chamadas e as inserções que foram ao ar no jornal da hora do almoço. O representante 

da Federação Mineira de Futebol Luiz Arthur foi entrevistado. O repórter apontou o torneio 

como o mais importante da categoria: ―Finalmente chegou o momento mais aguardado do 

futebol amador em Belo Horizonte. Inconfidência e Portuguesa definem hoje quem será o 

grande Campeão‖.  (MOREIRA, 2015). Para os agentes que estão envolvidos com o futebol 

de várzea na cidade de Belo Horizonte o Torneio Corujão é sim um momento de grande 

importância, mas outros repercutem mais e são mais tradicionais como a Copa Itatiaia e a 

Copa Centenário. 

Na frente das câmeras os dois diretores se cumprimentaram e procuraram valorizar, 

em seus discursos, a iniciativa da emissora de organizar o torneio. Atrás delas Alexandre 

Veiga, presidente do IEC, confessa que o local escolhido para a final da partida não é o mais 

adequado. Segundo ele o campo era de difícil acesso para os torcedores de ambos os times, 

questionava o porquê de se ter de jogar na Barragem Santa Lúcia, quando Belo Horizonte 

podia oferecer palcos mais atraentes. 

A Globo precisa mostras as favelas, não tem jeito campeão... Eles querem mostrar 

que o caráter e social e tal. Ela não fazem igual a Itatiaia, que premia os finalistas 
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 Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/4256037/>. Acesso em: julho de 2015 
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Helicóptero utilizado pela TV Globo Minas para realizar imagens aéreas. 
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 O campo da Barragem Santa Lúcia é muito utilizado nas competições.  
87

 Jargão jornalístico para denominar a hora em que o repórter entra ao vivo uma informação ou com uma 

entrevista direto.  
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com um jogo em uma arena importante aqui da capital. Ela tem influência muito 

grande, poderia resolver isso.  ALEXANDRE VEIGA, 2015). 
88

 

  

Na hora do jogo o clima era de decisão. Os protocolos lembravam àqueles utilizados 

em jogos profissionais: os atletas entraram perfilados, de mãos dadas, sob fortes aplausos e 

com direito a fogos de artifício. Em seguida o hino nacional foi executado pela banda de 

música do corpo de bombeiros do Estado. 

Antes das partidas decisivas a Rede Globo Minas promove um jogo entre as categorias 

de base das equipes locais. O ambiente é de festa, motivado não só pela presença de 

torcedores das duas equipes, como também por pessoas que residem próximas ao campo onde 

o jogo foi realizado. 

Torcedores do bairro Concórdia chegaram de transporte coletivo, carros particulares e 

ou de ônibus fretados, pelos diretores. Quem comanda a logística é diretor Gardoni que 

organiza as pessoas e os moradores no ônibus. O ônibus é lugar da bagunça, da festa no 

caminho de ida e de volta comandada pelos torcedores mais jovens.  De um lado a torcida do 

Inconfidência está composta por figuras históricas do bairro Concórdia, de outro a torcida 

organizada da Portuguesa, formada, em sua maioria, por membros mais jovens. 

O limiar que separa jogadores, torcedores e dirigentes é bem menor na várzea que no 

futebol profissional. Os atores se misturam em todos os contextos. Na hora do jogo o atleta 

que não é escalado para a partida vira torcedor. Os dirigentes também engrossam o coro da 

torcida, assim como a comissão técnica e outros voluntários que compõem as equipes de 

apoio.  

Os torcedores merecem uma atenção especial nesta análise, sobretudo por sua atuação 

ativa na esfera da informação midiatizada. O torcedor é consumidor e também protagonista do 

futebol compreendido como um produto midiático. Sua presença altera aspectos relacionados 

à performance dos jogadores em campo e à natureza do produto posto em circulação.  

A torcida é crucial para a criação de um ambiente de espetacularização do esporte. 

Trata-se de uma personagem central na trama desenhada pelas matérias produzidas pela Rede 

Globo Minas, sobretudo, na partida final que, ao contrário das demais, conta com a presença 

de um grande público. Na construção da matéria que abordou a conquista do título pelo IEC o 

torcedor apareceu como protagonista do evento que a emissora batizou como ―A grande noite 

do futebol amador de Belo Horizonte‖. 
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 Dados da entrevista. Pesquisa de campo realizada no bairro Concórdia em junho de 2015 
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No dia seguinte, a matéria principal feita sobre a final do Torneio Corujão 2015 foi ao 

ar na hora do almoço. A apresentadora do MG TV Primeira Edição, Isabela Scalabrini, 

chamou o comentarista e narrador da casa Jaime Oliveira Junior para falar sobre o torneio e 

anunciar a matéria realizada pelo repórter Elton Novaes. 

A matéria ressaltou a precariedade dos clubes. Portuguesa e Inconfidência adotam o 

preto predominante em seus uniformes, o que é um problema para o juiz e, também, para a 

televisão que precisava de uniformes que se destacassem um do outro em suas imagens. A 

solução para o impasse veio do ―jeitinho‖, discutido por Edison Gastaldo (2005) como marca 

de nossa identidade transferida para o campo de jogo do futebol. Com ―jeitinho‖ um jogador 

da Portuguesa conseguiu uniformes emprestados com um time local. Jeitinho destacado pela 

matéria como mais um elemento da precariedade organizativa do circuito. 

A câmera procurava a terra e as chuteiras sujas. O tempo inteiro a terra era destacada 

pelo texto. Observa-se que esta foi uma tônica dos produtos da emissora, que estetizava a 

precariedade do jogo em suas vinhetas e reportagens. Os quatro gols do Inconfidência e o gol 

de honra da Portuguesa foram descritos na linguagem clássica do jornalismo esportivo, o 

repórter descreveu o lance e construiu a ―história do jogo‖. 

Em uma inserção de ―povo fala‖
89

, uma dona de casa e torcedora da Portuguesa 

expressou sua confiança na equipe de atletas e amigos. Em contrapartida, do outro lado, isto é, 

na torcida do IEC, a cozinheira Rosângela de Fátima ressaltou a importância de mais um 

título para a comunidade do Concórdia.  

O Inconfidência goleou a Portuguesa por quatro gols a zero e conquistou pela primeira 

vez o título de campeão do Torneio Corujão. O time recebeu a taça das mãos do jogador 

Marcos Rocha, lateral direito do Clube Atlético Mineiro. 

Foi possível notar que o futebol de várzea era referenciado pela Rede Globo Minas 

como um meio através do qual se torna possível combater a violência, promover a 

socialização da juventude e oferecer um caminho para a profissionalização. Neste contexto, o 

futebol amador não parecia ser compreendido como um fim em si ou como uma prática 

esportiva auto justificável. 
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 De acordo com o manual de comunicação da SECOM do Senado Federal (2017), ―Povo Fala‖ é o conjunto de 

entrevistas gravado com pessoas escolhidas, aleatoriamente, em geral na rua, para ouvir qual a percepção delas 

em relação a determinado assunto. Como norma geral, não se credita o povo fala quando as respostas são muito 

rápidas. Porém o povo fala não dispensa crédito. A proposta do povo fala é ouvir a opinião de não especialistas. 
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Foto 15: Inconfidência comemora o título de campeão do Torneio Corujão 2015
90

 

 

Fonte: Rede Globo Minas, 2015. Autor: Marco Antônio Astoni 

 

No ano de 2016 foi possível acompanhar novamente a partida final do Torneio 

Corujão realizada entre o Estrelado de Santa Luzia e o Vasco de Esmeraldas. O jogo foi 

realizado no Vale do Jatobá91. Do ponto de vista da organização pouca coisa mudou na partida 

de um ano para o outro. Na versão de 2016, o atleta que fez a entrega do troféu foi Bruno 

Henrique, meia revelado pelo Inconfidência cuja história foi narrada no escopo deste estudo. 

 

 

Foto 16: Estrelado e Vasco de Esmeraldas perfilados para entrar em campo na decisão 

do Torneio Corujão de 2016 

 

Fonte: Fotografia do autor. 

 

Na temporada 2016, a Rede Globo Minas organizou uma cabine para a transmissão, 

que permitiu inserir narração e comentários nas matérias dos jornais nos dias seguintes.  

Fizeram parte da ―transmissão‖ o locutor Rogério Correa, o comentarista Bob Faria e o 

comentarista de arbitragem Márcio Rezende de Freitas, todos titulares das transmissões 

esportivas do futebol profissional realizadas pela emissora. 

 

                                                           
90

 Além do título de 2015, já fora do prazo de validação dessa pesquisa o IEC conquistou bi- campeonato no ano 

de 2017. 
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O Vale do Jatobá está localizado na Região do Barreiro, Região Noroeste de Belo Horizonte. 



145 
 

 

Foto 17: Estrutura de transmissão improvisada no Vale do Jatobá 

 

Fonte: Fotografia do autor.  

 

Analisar o futebol amador pela ótica da cobertura da Rede Globo Minas demonstrou 

ser insuficiente para compreender as nuances do futebol amador midiatizado. Uma vez que, 

segundo Braga (2014), na sociedade midiatizada desenvolvem-se espaços interacionais 

midiatizados que não dependem, ou dependem indiretamente, da presença do aparato 

institucional do campo dos media. 

O cotidiano do Torneio Corujão permitiu a observação destas nuanças. Os espaços 

interacionais midiatizados derivam, sobretudo, da ação direta dos seus atores e não da 

presença ativa da Rede Globo Minas.  

A imersão no campo do futebol amador foi impactante, uma vez que a primeira 

impressão do estudo em campo estava associada ao fenômeno de espetacularização da várzea. 

Os jogos finais tanto do Torneio Corujão quanto da Copa Itatiaia foram analisados, 

desvelando uma várzea perpassada não só pela lógica das mídias, como também submissa a 

elas. O futebol amador aparenta se constituir em função do espetáculo final, quando na 

verdade, foi possível constatar, que ele se configura como uma prática comunitária sólida e 

tradicional. 

Duas horas antes da partida entre Inconfidência Esporte Clube e Jonas Veiga - jogo de 

abertura do torneio Corujão 2016 – foram presenciados fatos que levaram ao início da 

desconstrução da premissa de uma várzea espetacularizada.  

O cenário observado era completamente diferente: arquibancadas ainda vazias, 

nenhum carro de reportagem ou indício da presença da Rede Globo Minas. Os diretores do 

clube se encontravam reunidos na sede social. Um deles contou que de manhã uma equipe de 
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reportagem da organizadora esteve presente no local, gravou uma chamada para a abertura do 

campeonato, porém, não entrevistaram ninguém da comunidade ou do clube. 

Compreendeu-se, durante a competição que, na mesma medida em que os dirigentes 

clamam pela visibilidade aos meios de comunicação tradicionais, eles se queixam do ―preço‖ 

que precisam pagar por ela. Em todas as rodadas do campeonato a emissora elege um local. 

Dali faz uma inserção ao vivo em seu telejornal MG TV Segunda Edição, no bloco dedicado 

ao esporte. Acreditava-se que os clubes brigariam por este espaço de mídia, na prática 

observou-se o contrário: os diretores explicaram que este é um jogo considerado perdido pelos 

times. Ele começa mais cedo que os outros às 19:00 horas. Muitos jogadores não conseguem 

chegar a tempo para participar da partida, pois têm outras atividades. As equipes são então 

obrigadas a atuar com seus atletas reservas. 

Aos poucos os torcedores foram chegando. O estádio não estava cheio, mas estava 

longe de estar vazio. Cerca de 300 pessoas. Este parece ser o público médio do IEC, que 

aumenta conforme a equipe vai avançando para as fases mais decisivas do torneio. 

Antes de a bola rolar foi notada a presença de um colaborador do site FBB, que 

posicionava sua câmera amadora afim de captar as imagens para ajudar Leonardo Souza na 

cobertura da rodada. Este, por sua vez, encontrava-se no campo da Portuguesa cobrindo o 

jogo da campeã mineira.  

O repórter da TV Globo Minas, Elton Novaes, porém, não ficou nem meia hora no 

estádio. Fez uma breve passagem ao vivo e foi embora, sem sequer saber o resultado da 

partida. Se na Copa Itatiaia a cobertura da rádio deixa lacunas importantes, a cobertura da 

Rede Globo Minas é, do ponto de vista dos atletas, torcedores e dirigentes, também 

insuficiente. 

O modo distinto como a emissora e o site FBB cobrem o futebol amador na cidade 

reflete na qualidade das matérias produzidas por ambos. No site FBB, Leonardo Souza e seus 

colaboradores conferem ao conteúdo informativo uma versão de quem realmente está inserido 

no processo e conhece os históricos dos jogadores e dos times. Relatam com riqueza de 

detalhes os acontecimentos das partidas e os desdobramentos de todos os campeonatos da 

várzea, não só do Torneio Corujão ou da Copa Itatiaia. Cobrem boa parte do circuito 

varzeano, incluindo módulos I, II, III. 

TV Globo Minas cria, durante um determinado período do ano, uma narrativa que 

apresenta o cenário do futebol amador de um modo diverso daquele observado no campo 

desta pesquisa e do retratado pelo site FBB. Na cobertura da emissora predomina o caráter 
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festivo do campo varzeano, tratado genericamente, poderia se dizer, até mesmo 

superficialmente.  

Deste modo, o futebol varzeano de Belo Horizonte, observado por meio do periscópio 

do IEC, é atravessado em todos os sentidos pela mídia. A midiatização neste contexto nos 

serve como aporte teórico para observarmos de que modo a cultura midiática assume uma 

centralidade nos processos e nas práticas tradicionais do futebol amador, sem que esta esteja 

associada somente a ação do campo dos media na organização do futebol de várzea, ou 

mesmo na sua divulgação.  

Analisou-se neste capítulo os modos pelos quais os atores se relacionam com os 

grandes meios por um lado, e ativam seus próprios sistemas de circulação por outro. Nas 

considerações finais desta pesquisa costura-se o que foi apresentado até então: observação 

empírica e aporte teórico, de modo a buscar reflexões e problematizações mais objetivas 

acerca do fenômeno da midiatização no contexto das interações sociais presentes na prática 

tradicional do futebol no bairro Concórdia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim como o futebol em sua matriz espetacularizada, o futebol comunitário praticado 

em Belo Horizonte também conta com uma significativa presença de dispositivos e processos 

midiáticos, que afetam os modos de organização dos clubes das competições e das federações. 

Este estudo evidenciou que desde os primórdios e durante todo o desenvolvimento do campo 

esportivo amador na cidade a mídia sempre se fez presente como parte constituinte deste 

processo.  

A cobertura jornalística realizada pelo já extinto Jornal Folha de Minas nos meados da 

década de 1930 premiava as melhores equipes e jogadores das incipientes competições da 

época.  Posteriormente identificamos uma crescente importância do circuito varzeano na 

cobertura feita por jornais como o Estado de Minas e o extinto Diário da Tarde, que no final 

do século XX traziam conteúdos sistematizados em suas páginas, evidenciando que o futebol 

de várzea despertava o interesse da comunidade e dos veículos de comunicação. 

Para além do papel jornalístico informativo, outras mídias como a rádio e a televisão 

também se aproximaram, aos poucos, assumindo, para além do papel da cobertura 

jornalística, o papel de organizadores de importantes competições da várzea, revelando outro 

grau de imbricação, e o início efetivo do que aqui se chamou de midiatização do futebol 

amador.  São exemplos desta presença, a Copa Itatiaia, realizada pela Rádio Itatiaia desde a 

década de 1960 e o Torneio Corujão, realizado pela TV Globo Minas há mais de uma década. 

 Tais iniciativas e processos trouxeram para o campo do futebol amador elementos e 

aspectos comuns à transmissão e a organização do futebol espetáculo. Embora o futebol 

profissional e o futebol varzeano configurem relações bem distintas com o campo midiático, 

pode-se dizer que ambos têm a mídia inscrita em suas dinâmicas e ritualidades: alterando os 

calendários, os horários das partidas e interferindo diretamente nos processos financeiros das 

equipes, bem como afetando aspectos interacionais, simbólicos e performáticos no 

desenvolvimento das partidas. 

  Entretanto, se esse processo está presente tanto nas práticas profissionais quanto nas 

amadoras, à medida que a relação dos campos dos media com o futebol profissional tornou-se 

imprescindível para a formatação de um produto esportivo em escala global, a relação com o 

futebol amador se altera, sem contudo ampliar-se. 

A origem e o processo de profissionalização do jogo de futebol estão diretamente 

relacionados à construção de uma sociedade moderna. De acordo com Elias e Dunning (1992) 

o futebol surge como um aparato civilizador que reflete o comportamento de uma sociedade 
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recém-industrializada, carente de instrumentos de socialização e canalização dos instintos 

ligados à rivalidade e violência dos indivíduos. O surgimento de uma indústria cultural 

correlata à expansão das instituições e dispositivos tecnomidiáticos fizeram com que o jogo, 

agora em dimensão global, tomasse a forma de uma rede de produtos midiáticos que superam 

o instante da partida. Eco (1988) em a ―Falação Esportiva‖ demonstra como a partida de 

futebol, na perspectiva midiática, sobrepuja a catarse do momento do jogo espetacularizado se 

ramificando em uma série de produtos que repercutem e constituem o campo esportivo. 

Esta pesquisa possibilitou a identificação da prática do futebol amador inscrita em uma 

rede de produtos midiáticos de natureza semelhante e ao mesmo tempo distinta dos produtos 

encontrados no campo do futebol profissional. Semelhante no que diz respeito a alguns 

elementos ligados ao formato das matérias e da cobertura jornalística de um modo geral. 

Tanto as mídias tradicionais, Rádio Itatiaia e TV Globo Minas, quanto o jornalismo esportivo 

alternativo e colaborativo feito pelo site FBB apresentam um produto que, do ponto de vista 

do formato, refletem os acontecimentos da partida por meio de uma narrativa que segue a 

mesma lógica inscrita na cobertura do futebol profissional, ressaltando a trama e as tensões do 

campo de jogo, as tabelas das competições e os principais atores envolvidos: jogadores e 

torcedores. 

Cada veículo organizador das competições, a seu modo, lança mão de produtos com 

suas próprias espeficidades. A Rádio Itatiaia há mais de 40 anos insere o circuito varzeano na 

lógica da cobertura radiofônica em sua tradicional jornada esportiva, transmitindo alguns 

jogos ao vivo e repercutindo a Copa Itatiaia em toda sua grade de transmissão. Já a TV Globo 

Minas em uma relação mais recente com o futebol amador, promove cobertura mais tímida do 

Torneio Corujão, embora o espaço concedido à modalidade em sua grade seja relevante se 

comparado aos espaços cedidos pelas outras emissoras.  

A despeito da falta de uma cobertura contínua e sistemática do futebol de várzea, as 

informações dispostas tanto na rede como na grade dos telejornais dos grandes veículos 

demonstram um discurso e uma prática institucional da emissora de divulgação e fomento do 

esporte nas comunidades.  

Analisar a midiatização do futebol amador de Belo Horizonte mostra que; embora este estudo 

tenha buscado se distanciar de uma compreensão determinística relacionada ao modus 

operandi das grandes instituições, eles ainda exercem influência - às vezes vertical - na 

organização do circuito varzeano.  

As empresas estão no epicentro da organização dos campeonatos, determinam 

questões ligadas às premiações, chaveamentos e calendários. Os calendários mostram ser 
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pontos sensíveis de embate entre os agentes do futebol amador e o campo dos media. Na Copa 

Itatiaia de 2016/2017 por exemplo, os clubes, apesar da resistência dos seus diretores, foram 

obrigados a jogar no dia vinte e cinco de dezembro e no dia primeiro de janeiro, sob o risco de 

eliminação, caso não comparecessem às partidas. O imbróglio foi gerado por conta da 

adequação do calendário do Campeonato Brasileiro de Futebol devido à tragédia aérea 

envolvendo a delegação e a equipe da Chapecoense
92

, que retardou em uma rodada o final do 

campeonato e, por conseguinte, o início da Copa Itatiaia. 

Além das determinações nos calendários, as empresas de comunicação também dão, 

sobretudo, aos jogos decisivos das competições que organizam ares de espetáculo midiático 

ao jogo varzeano, adaptando todo o contexto do futebol amador para um ambiente de jogo 

profissional, com protocolos e características que destoam do perfil dos jogos realizados no 

restante da temporada, quando as partidas passam despercebidas ao olhar do campo dos 

media. 

Na sociedade dos meios como explicada por Fausto Neto (2008) a mídia poderia ser 

analisada como um corpo estranho neste processo, que faz uso do contexto para impor suas 

lógicas e mecanismos, na busca por legitimar os seus discursos na procura incessante por 

audiência. Entretanto a relação entre os campos midiático e esportivo profissional e amador 

revela relações e jogos de afetações complexos, que não podem ser simplificados e precisam 

ser analisados sob a perspectiva e o contexto de uma sociedade midiatizada.   

Dizer que a mídia é parte constitutiva do futebol amador implica não só em uma 

análise que observe os modos pelos quais a Rádio Itatiaia, TV Globo Minas e site FBB se 

inserem no circuito varzeano, promovendo uma agenda competitiva e realizando uma 

cobertura de seus torneios, mas também a maneira como a sociedade se organiza 

midiaticamente, transformando e ativando os seus processos, alterando suas lógicas e 

caracterizando uma ambiência diferenciada no campo esportivo amador.  

O conceito de midiatização aparece para este estudo como uma chave para a 

compreensão e problematização dos modos de interação presentes nas práticas tradicionais do 

campo esportivo varzeano.  A pesquisa revelou como os processos de mediação tradicionais 

                                                           
92

 No dia 29 de novembro de 2016 o avião que transportava toda a delegação da equipe de futebol Brasileira 

Chapecoense caiu nas proximidades da cidade da cidade Medelín, na Colombia. A equipe disputaria a final da 

copa sul americana contra a equipe colombina Atlético Nacional. O desastre aéreo vitimou 71 passageiros e 

causou uma enorme comoção no mundo esportivo, alterando as datas dos jogos finais do campeonato brasileiro, 

por exemplo.  
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inscritos na prática do Concórdia convivem com aqueles fortemente midiatizados, em uma 

relação que não é excludente, mas sim de convivência. Neste sentido tornou-se necessário 

adotar uma perspectiva socioconstrutivista da midiatização, que permitiu refletir este processo 

sem cair na uma visão determinística que entende os meios como corpos estranhos ao 

processo social. 

As evidências de que as interações sociais se tornaram mais complexas no campo 

esportivo são muitas.  Algumas foram discutidas no escopo deste trabalho. A começar pela 

ampliação das áreas de interação e de produção de conteúdo que passaram a interagir com 

novas territorialidades virtuais. A cobertura futebolística, programas esportivos e sites 

especializados passaram a ser feitos também por cidadãos comuns, como Leonardo Sousa do 

Site FBB, que além de uma cobertura sistematizada do futebol amador mineiro, também se 

apropria das mais diversas linguagens midiáticas, antes restritas aos grandes meios.  

Neste sentido, o site que traz conteúdo jornalístico, possui extensões em outros 

formatos, como o radiofônico adaptado para um programa de webrádio que vai ao ar em 

alguns dias da semana e repercute as notícias do futebol varzeano. Tanto o site FBB, como a 

também mencionada rádio imperatriz de Neves, utilizam a plataforma do youtube pra dispor 

os seus vídeos, e transmitir ao vivo programas de debate relacionados ao circuito 

varzeano.  Desta forma a várzea se apresentou como um local fértil para inserção de novos 

jornalistas, profissionais ou não, que trazem para o circuito de informação um linguajar mais 

próximo ao objeto investigado. Assim jogadores, torcedores e jornalistas amadores 

configuram uma nova ambiência em que conseguem representar as imagens que têm de si 

próprios. 

O processo de midiatização não está relacionado apenas com os novos formatos 

midiáticos, mas também se relaciona com os modos como os demais campos passam a operar 

em espaços comuns, dificultando a identificação de seus delineamentos. A relação longínqua 

entre a Rádio Itatiaia e o futebol amador em Belo Horizonte revelou que a empresa possui 

uma afinidade e uma relação de pertencimento com campo varzeano. Embora esta relação 

produza muitos tensionamentos, a Copa Itatiaia é vista como um patrimônio dos seus 

participantes, que a veem como o momento maior do futebol amador na cidade.  

Neste sentido Rádio Itatiaia e a TV Globo Minas são reconhecidas pelos atores da 

várzea muito mais pelo esforço que empreendem em realizar as competições do que 

propriamente pela cobertura midiática que fazem das competições. As empresas são agentes 

organizadores dos eventos, viabilizadoras e mantedoras do campo esportivo. Alguns atores 
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conferem a sobrevivência do futebol amador na cidade a este esforço das instituições em criar 

um calendário esportivo que mantenham as esquipes ativas durante o ano inteiro. 

Embora tenham um papel reconhecido e algumas vezes enaltecido no campo 

esportivo, o campo dos media tradicional deixa lacunas importantes em sua cobertura 

midiática. O torcedor varzeano, os jogadores e os dirigentes carecem de uma espécie de 

demanda por um produto que tratasse o futebol amador de modo sistematizado, 

compreendendo suas espeficidades, seus enredos e seus personagens.  

Não basta que as emissoras evidenciem a existência do campo esportivo, ou que 

celebrem temporariamente a função social do futebol amador em sua concorrida grade de 

transmissão. O esporte tem um campo muito fértil, constituído por competições e organismos 

que implicam uns nos outros. Os atores clamam por informações que contemplem todos os 

processos do futebol amador: contratações, histórias e curiosidades dos clubes, tabelas e 

classificações dos demais torneios da várzea, além de uma visão de produtores de conteúdos 

que estejam em sintonia com estes processos. Clamor que é atendido pela cobertura realizada 

pela imprensa alternativa. 

Se o fenômeno da midiatização não está implicado somente no desenvolvimento de 

novos dispositivos de interação midiática, demonstrou-se anteriormente que estas novas 

plataformas contribuem em grande escala para formatação de uma nova ambiência. Atores 

com vozes antes marginalizadas conseguem, por meio desses dispositivos, criar modelos de 

cobertura interativa e colaborativa que superam as dificuldades técnicas e produzem um 

conteúdo exclusivo e com as características próprias demandadas pela várzea. 

Embora devam ser destacados os processos tecnológicos em um contexto de 

midiatização, não se pode reduzir o fenômeno às alterações e à diversificação de vozes no 

campo da produção. A midiatização é caracterizada, especialmente pelo embaralhamento das 

fronteiras entre a produção e a recepção dando enfoque aos processos interacionais.  Pensar na 

midiatização como um processo interacional de referência como propõe Braga (2006) indica 

que os processos sociais da mídia passam a incluir e abranger os demais, que não 

desaparecem, mas se ajustam aos procedimentos midiáticos. O processo interacional de 

referência tem a mídia como organizadora principal da sociedade. Nesta mesma direção, 

Sodré (2002) cria uma imagem do ethos midiatizado em que a mídia estaria inserida no modo 

de agir dos indivíduos, em suas ações rotineiras e usuais. 

Para analisar a midiatização na várzea foi necessário relativizar a intensidade destas 

assertivas que entendem o fenômeno como um processo que se inscreve radicalmente na 

dinâmica da sociedade. A mídia e o futebol espetacularizado constituem uma relação intensa, 
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cuja luta por autonomia dos campos estaria diretamente relacionada com as lutas internas de 

seus agentes e pela força de seus capitais (BOURDIEU, 1983). Já no futebol amador esta 

relação se dá de modo menos intrínseco. A várzea está inscrita em uma situação 

socioeconômica diferente, em que o produto midiático ―futebol‖ não é responsável pela 

manutenção dos clubes, tão pouco pela geração de renda e publicidade dos veículos. 

O capital, ou a ausência dele influi diretamente no grau e na efetividade da 

constituição das interações midiatizadas no futebol amador. Embora evidências como o site 

FBB sinalize a constituição de um processo social midiático mais democrático e dinâmico, 

ainda não se pode considerar que os indivíduos tenham as mesmas condições de acesso e 

consumo ás redes e aos circuitos midiatizados dispostos em campo. 

Deste modo, ambiência midiatizada no contexto do IEC não pode ser facilmente 

evidenciada nas redes sociais, como o facebook e o twitter, onde o circuito varzeano é exposto 

mais em suas relações metafóricas com o campo do futebol profissional, do que com o 

envolvimento efetivo dos atores com o circuito varzeano. Na rede foram verificados dois 

perfis principais de interação dos usuários com o circuito varzeano: Os primeiros são de 

torcedores dos clubes profissionais, que usaram a hashtag das competições para fazer críticas 

ao elenco de seus times, sugerindo que os jogadores com baixo rendimento técnico deveriam 

jogar na várzea e não no circuito profissional.  

O segundo perfil aparece em uma escala menor, mas se relaciona mais diretamente 

com a proposta de investigação deste estudo. Atores, em sua maioria torcedores do circuito 

varzeano, compartilham fotos dos instantes das partidas, celebrando ou lamentando vitórias 

ou derrotas de seus times. Estes posts conforme demonstrado em algumas ocasiões são feitos, 

principalmente nos eventos decisivos das competições, os jogos finais em que o espetáculo 

midiático realizados pelas emissoras convidam os atores a participar da ―festa‖ por meio das 

redes. 

 A informação em um fluxo sempre adiante destacada por Braga (2012) também é uma 

característica da midiatização que pode ser evidenciada no circuito varzeano.  Este fluxo 

acontece em variadas formas como assinala o autor. O site FBB na mesma medida que 

compartilha informações e cria links com os canais de comunicação da Globo, da Itatiaia e do 

site institucional da FMF, também fornece informações para estes canais. O produto midiático 

circula de modo desordenado, seja nas múltiplas plataformas das empresas jornalísticas: site, 

rádio e televisão, ou no modo como as pessoas se apropriam das informações em suas páginas 

individuais, descontextualizando e recontextualizando a informação no espaço e no tempo. 
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Faz-se necessário voltar à Braga (2006) para destacar que o processo de midiatização 

abrange contextos que independem da presença física dos aportes midiáticos. Neste panorama 

mais subjetivo, se evidenciou que o espectro midiático circula de outros modos menos 

palpáveis no bairro Concórdia. A maneira como à mídia se insere na conversação e na 

organização cotidiana do Inconfidência Esporte Clube é uma evidência de como ela assume 

certa centralidade nos demais processos sociais. O fenômeno da midiatização se faz presente 

na conversa cotidiana do bairro, seja no bate papo informal entre amigos e dirigentes no 

tradicional bar do João e na sede social do clube em dias de jogos, ou nos protocolos de 

organização seguidos pelos times, mesmo nas datas em que as emissoras não se fazem 

presentes com seus aparatos tecnológicos nos campos de terra.  

O futebol midiatizado está no imaginário das pessoas, das crianças que brincam de ser 

grandes jogadores de futebol no campo do Concórdia, simulando entrevistas e ensaiando 

comemorações de gols para câmeras imaginárias. A ascensão social possibilitada pela carreira 

esportiva passa pela visibilidade midiática, que transforma atores comuns em celebridades. Na 

várzea estes atores são transformados em personalidade locais inscritas no cotidiano, na 

cultura e na dinâmica local do bairro. 

A abrangência do conceito de cultura foi a chave para uma compreensão convergente 

dos conceitos de midiatização e mediação. Estudos como os de Martín-Barbero (1987) 

deslocam o foco da empiria dos pesquisadores em comunicação dos meios para as mediações. 

O autor elege a cultura como uma das mediações fundamentais além da política e da 

comunicação. No contexto do futebol amador elas se entrelaçam fazendo da sociedade palco 

de uma batalha constante de signos e interpretações. O campo do bairro Concórdia pode ser 

entendido neste sentido como um palco representativo destes entrelaçamentos. As atividades, 

ações e performances que ali acontecem refletem como estas mediações são importantes na 

constituição das interações sociais no bairro. 

A cultura compreendida em seu domínio da subjetividade social como propõe 

Eagleton (2000) que afirma que ela está inscrita nas práticas sociais e no universo simbólico 

compartilhado pelos atores do IEC, criam no campo do Concórdia uma espécie rede 

intersubjetiva de produção de sentido. O campo é o lugar para onde convergem as 

brincadeiras das crianças, as festas do bairro, os comícios, projetos sociais e outras atividades 

ligadas ao espaço do lazer. Lá os atores políticos e midiáticos se relacionam de modo efetivo 

com a comunidade, na busca por legitimar os seus discursos frente aos moradores.   

Se para Martín-Barbero (1987) a cultura assume um papel de protagonismo nos 

processos de recepção, destaca-se no contexto investigado outras duas mediações propostas 



155 
 

pela o autor em seus mapas noturnos. Primeiro destaca-se a mediação da socialidade uma vez 

que ela é responsável por fazer a ligação entre as tradições culturais adquiridas em vida pelo o 

sujeito e pelo modo como este elemento influi na interação do indivíduo com a cultura de 

massa.  As relações sociais influem diretamente na recepção dos moradores do Concórdia, 

que criaram vínculos de afinidade e familiaridade com o site FBB de um morador local, 

preterindo muitas vezes, outras plataformas midiáticas mais tradicionais.  

O estudo destaca ainda a mediação da ritualidade e a constituição de uma de ação na 

relação dos indivíduos com os formatos industriais. A Copa Itatiaia e o Torneio Corujão 

passam a alterar os ritos cotidianos do Concórdia. Estabelecendo horários para o encontro de 

amigos, para o trabalho dos ambulantes e influindo diretamente nos modos de se relacionar 

dos moradores do bairro. 

Já o campo de terra e suas adjacências também funcionou para este trabalho como um 

periscópio para análise das práticas específicas que arranjam o futebol varzeano. Mesmo com 

a presença do campo dos media e de estruturas que buscam aproximar o contexto varzeano do 

espetáculo do futebol profissional, estas práticas parecem resistir às influências externas. Elas 

estão inseridas no habitus do torcedor varzeano, que embora seja capaz de criar novos modos 

midiatizados de interagir e se relacionar com o clube por meio das redes sociais e outros 

dispositivos, ainda mantém formas muito particulares e tradicionais de torcer. O torcedor do 

Inconfidência conserva uma relação com o clube que sobrepuja as tensões propostas pelas 

partidas. Os jogos muitas vezes servem como um evento voltado para encontro de vizinhos e 

amigos que, apesar de torcerem para equipes adversárias, colocam o resultado desportivo no 

segundo plano de suas preocupações.  

O jogo varzeano possui uma singularidade performática o capital corporal e 

performativo dos atletas aliados à precariedade da maioria dos campos produz um jogo mais 

ríspido, mais violento em que a autoridade dos árbitros muitas vezes é confrontada pelos 

atores, gerando um clima de tensão que em relação ao Inconfidência é destoante do 

comportamento do torcedor. 

Somente a partir do estudo de caso do Inconfidência não se pode afirmar que o futebol 

amador em Belo Horizonte e suas identidades estão em crise, como afirma Gomes (2013) em 

seu trabalho etnográfico. Para o autor as relações das comunidades com os clubes estão se 

arrefecendo devido às mudanças nas práticas e nos costumes dos atores relacionados às suas 

novas formas de lazer. Esta pulverização de identidades estaria também associada à 

especulação imobiliária que avança na direção dos bairros tradicionais da capital, destruindo 

os vínculos indenitários e tradicionais dos clubes com os moradores dos bairros.  
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O campo do Concórdia talvez seja a chave para a manutenção de uma   relação ainda 

intensa entre a comunidade e o circuito varzeano. O campo é um mediador para onde 

convergem as mais variadas formas de mediação que se estabelecem nas práticas varzeanas  e 

influenciam, sensivelmente, as interações sociais locais. Embora ainda sejam evidentes, não 

podemos desconsiderar o fato de que as identidades culturais em um contexto de pós-

modernidade estão mais fluídas (STUART HALL, 1992), muito em função do fenômeno da 

globalização, potencializado pelos novos modos de interação presentes na sociedade 

midiatizada. 

É inegável que as interações sociais no circuito varzeano foram afetadas pelos novos 

processos midiáticos, suscitando o aparecimento de novos produtos e de novas formas de 

interação acionadas por uma espécie de razão midiática.  Entretanto não se pode afirmar que o 

processo de midiatização alterou a totalidade das interações. A midiatização potencializa as 

interações socioculturais, agregando novos valores e novas práticas sem, contudo, torná-las 

artificiais.  

A midiatização cria novos espaços e novas formas pelas quais os indivíduos 

conseguem se expressar e se posicionar de maneiras mais criativas e diversificadas. O 

surgimento de uma nova ambiência neste sentido é progressivo, demanda tempo e condições 

mais igualitárias de acesso dos indivíduos aos dispositivos e formatos de interação.  Deste 

modo o futebol amador se inscreve, ao seu modo no processo de midiatização, alterando 

alguns padrões interativos, mas preservando os aspectos mais tradicionais e permanentes de 

suas práticas e representações.  
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