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INTRODUÇÃO 

 

 Desde muito tempo o universo esportivo desperta a curiosidade e alimenta o cotidiano 

das diversas sociedades. De forma pitoresca o rádio brasileiro criou e estabeleceu as primeiras 

formatações de uma compreensão esportiva popularizada. Com o passar dos anos, a magia 

deste universo/cenário ganhou novos adeptos (outras plataformas midiáticas) e transpassou 

fronteiras em velocidades cada vez maiores. O avanço tecnológico e as melhorias no fluxo 

informacional fizeram com que a origem popular do esporte, transmitida via rádio, migrasse 

para outros espaços, ampliando o caráter simbólico estabelecido à informação esportiva desde 

a sua origem. 

A relação acentuada entre as crianças e o sistema midiático aponta para o 

desenvolvimento de reflexões necessárias sobre as condições que o esporte adquiriu na 

relação estabelecida nas processualidades midiáticas. Neste contexto, o rádio se apresenta 

como um excelente espaço de inserção articulada aos diversos elementos de nossa vida 

cotidiana. Existem diversos projetos de rádio escola espalhados por mais de oito estados 

brasileiros. Um bom exemplo está no Rio Grande do Sul, na cidade de Venâncio Aires, com o 

projeto “Nas Ondas da Educação
4
” que intermediou a formação continuada com a produção e 

apresentação de programas através do EJA
5
. 

Na mesma proporção, o Programa Algar Transforma
6
, estabeleceu no ano de 2010, 

interessante relação entre os processos comunicacionais e a vida cotidiana das crianças. A 

utilização de fotografias e filmagens, bem como o reconhecimento das histórias de vida de 

integrantes da comunidade, ajudou na elaboração de uma revista que foi desenvolvida e 

estruturada a partir de ações realizadas pelas crianças.  

                                                 
4
 Projeto retirado da página do Portal do professor, vinculado ao Ministério da Educação. Há dois anos 

no ar, o programa ampliou sua proposta e, hoje, movimenta alunos e professores de ensino 

fundamental de todas as escolas da rede municipal. Com meia hora de duração, Nas ondas do rádio é 

transmitido ao vivo, pela rádio Venâncio Aires AM 910, às sextas-feiras, das 20h às 20h30min, sem 

custos e sem intervalo comercial. 
5
  Educação de Jovens e Adultos – modalidade da Educação Básica. 

6
 O livro é um ibook com o título de: Olhares, Vozes e Trocas. Produzido pelo instituo Algar, no 

Programa Algar Transforma em 2010. Realização Instituo Algar. Coordenação Geral: Ana paula 

Rabelo. Coordenação Pedagógica: Ana Carolina Ferreira. Assessoria Educacional: Plenus Consultoria 

em Psicologia. 

http://www.radiovenancioaires.com.br/
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Também o Subprojeto do PIBID/2011 – “O ENSINO DOS ESPORTES NA 

ESCOLA: intervenções a partir dos cenários produzidos na mídia
7
”, busca em um aspecto 

geral conhecer a realidade de apresentação para o esporte construído nas diferentes 

plataformas midiáticas, sob o ponto de vista das diversas estratégias empregadas. E em um 

contexto específico estabelecer propostas didáticas para o ensino esportivo na escola, em 

conjunto com os demais conteúdos ministrados, através de estratégias de tematização, 

advindas do universo midiático. 

Os sentidos atribuídos para a compreensão do conceito de esporte vigente se 

institucionalizam por intermédio das questões apontadas anteriormente, como também, 

ganham colorações com a organização estrutural determinada pelo tempo e pela magnitude do 

evento ou episódio esportivo em pauta, tais como olimpíada, mundial, final, semifinal, bem 

como a notoriedade do(s) ator(es) envolvido(s), entre outras.  

Tais modelações tornam-se atributos de oferta e organizam a forma para as 

apresentações esportivas. A relação entre as agendas midiática, política, esportiva e 

educacional, é preponderante para a discussão de uma concepção de esporte que vem se 

desenvolvendo em diferentes níveis de aplicação e ensino. 

 O esporte integra o universo de ensino da maioria das escolas e questões sobre 

metodologia de ensino e aprendizagem, encontram-se presentes neste cotidiano. A busca de 

uma efetividade para os métodos de ensino, mesmo não sendo o ponto principal de enfoque 

torna-se alvo de ordenação de conteúdos e não deve ser desconsiderada ou colocada à 

margem. 

 Tais aspectos tornam-se preponderantes às discussões que visam o desenvolvimento 

do esporte junto à cultura brasileira. Uma proposta de composição entre os fatores que 

integram o processo de ensino e aprendizagem, com as estratégias de produção midiática, 

possibilita o encaminhamento de intervenções propositivas ao contexto esportivo-

educacional
8
.  

 Para tanto sugiro as seguintes premissas de investigação: Como diagnosticar a 

apresentação dos cenários relacionados ao esporte no ambiente midiático e os problemas 

didáticos provenientes deste contexto? Quais os aspectos necessários a serem observados à 

                                                 
7
 O Subprojeto citado integra o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFSM 

para o ano de 2011.  
8
 O termo intenciona reforçar o argumento de que o ensino se relaciona diretamente aos processos 

esportivos. Mesmo existindo algumas pressuposições que separam os contextos esportivos 

(treinamento) do ensino, não é possível desconsiderar que o ensino e a aprendizagem são condições 

inerentes em todas as situações envolvendo o esporte. 
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legitimação de uma abordagem esportiva que facilite a utilização de estratégias de 

intervenção? Como se apresentaria uma sugestão para o ensino esportivo considerando-se as 

análises realizadas acerca dos cenários produzidos? 

Neste sentido, o trabalho intenciona “compreender como alguns pressupostos 

esportivos são desenvolvidos em relação às apreciações midiáticas acerca da 

participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2014. Com especial 

interesse ao desenvolvimento de programas radiofônicos vinculados a construção de 

uma noção de esporte para a escola”.   

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

- Elencar os sentidos atribuídos ao esporte a partir da exposição de cenários midiáticos 

ligados a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2014.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Descrever e analisar as diversas estratégias midiáticas utilizadas para uma 

compreensão de esporte relacionada à participação do Brasil na Copa do Mundo de Futebol 

de 2014.  

- Apresentar uma proposta às práticas esportivas escolares, baseada em narrativas 

radiofônicas, produzidas e desenvolvidas a partir das análises realizadas.  

 

METODOLOGIA
9
 

 

As perspectivas de aperfeiçoamento à análise são referendadas em SCHMITZ (1999: 

p.161-171) e obedecem aos seguintes procedimentos: 1º) Busca, aquisição e organização do 

material referente às coberturas jornalísticas esportivas relativas à Copa do Mundo de Futebol 

de 2014, 2º) Estudo e avaliação do material ordenado no acervo junto aos integrantes do 

                                                 
9
 A metodologia apresentada no artigo é uma adaptação a partir da metodologia utilizada pelas 

investigações realizadas junto ao Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos na Mídia, 

preliminarmente apresentadas desde a INTERCOM de 2007 até a INTERCOM de 2012.  
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PIBID Subprojeto Educação Física 2011 e 3º) Elaboração de um roteiro (com indagações) 

para confecção de uma planilha inicial de análise e descrição, como ordenador preliminar às 

interpretações teóricas voltadas a uma ideia de esporte
10

. 

Para tanto, a organização metodológica toma referência em SCHMITZ (2005), 

especialmente à ênfase que o autor apresenta para estudos cartográficos como forma de 

detectar as relações entre o sistema esportivo e o jornalístico e as tensões e retroalimentações 

entre eles e o ambiente.  

Após situar a idealização para a ação cartográfica, o autor estabelece um roteiro de 

indagações que ajuda a pontuar as questões específicas e auxilia na manutenção de uma visão 

geral das ordenações metodológicas. A título de exemplo, são apresentadas algumas das 

indagações: Quais as demandas jornalísticas determinantes para o desenvolvimento das 

apreciações em relação ao evento citado? Como a informação referente ao evento será tratada 

em diferentes situações/perspectivas? Qual o papel da informação produzida durante o evento 

na organização das diferentes pautas (jornalísticas, esportivas, entre outras)? 

No caso da metodologia utilizada, sempre é realizada uma readequação dos 

questionamentos para ajudar na composição metodológica em seu aspecto geral; porém 

algumas são diluídas ao texto final das investigações ou, até mesmo, não são especificamente 

desenvolvidas. Em seguida é organizado um roteiro (SCHMITZ, 2005), que serve para 

alinhavar uma planilha de análise coerente com as proposições estabelecidas. A estruturação 

da planilha considera como pano de fundo o crescimento das expectativas em relação ao 

evento e, consequentemente, a forma como o rito jornalístico e o esportivo se sobrepõe um ao 

outro, determinando a maneira de reconhecer as diversas relações em ato (cenários).  

O reconhecimento considera as apreciações do momento (ambiente) caracterizando a 

evolução do evento (ritos iniciais), observando as considerações sobre protagonismos e sua 

disposição. A ação de revisão para o material empírico geralmente é orientada pela realização 

de um levantamento das apreciações, com uma listagem das marcas dos diversos papéis 

assumidos. O que caracteriza momentos de tensão entre o objeto de investigação (esporte) e a 

disposição da informação, na determinação dos interesses específicos. Sua 

confecção/concepção não é objeto pontual da metodologia. Ela serve fundamentalmente de 

                                                 
10

 Cabe destacar que a noção de esporte foi discutida preliminarmente junto ao Subprojeto PIBID 

Educação Física 2011: “O Ensino dos Esportes na Escola: intervenções a partir dos cenários esportivos 

produzidos na mídia”; com base na teoria do Movimentar-se (BUYTENDIJK, 1956), nos Princípios 

Inerentes ao conceito de Esporte (HILDEBRANDT, 1988) e a ideia de jogo preconizada por 

HUIZINGA (1999).  
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orientação para o(s) investigador(es) durante os principais momentos de descrição e análise 

do evento ou episódio. 

A ordenação proposta à análise do material empírico é sempre garantida por um 

recorte que oportuniza uma focalização nos momentos mais importantes ou delicados, 

dependendo das fragmentações produzidas. Para efeito de relevo a ênfase nos recortes 

utilizados na etapa descritiva, se utilizará um movimento de readequação de macro para micro 

análise, como forma de entender o movimento dos sentidos.  

Em complementação e relacionado com a parte prática do processo, serão criadas 

estratégias de atuação junto às escolas envolvidas no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID) Subprojeto Educação Física 2014 – Segmento de Atuação 

Ensino Médio, através da Rádio WebLACEM. A possibilidade de vivenciar os diversos 

atributos ligados à produção midiática esportiva será o articulador (sócio-tecnológico) para as 

interpretações teóricas voltadas a um entendimento autônomo de esporte (ação prática). 

De forma mais clara e objetiva, os alunos das escolas e os professores e acadêmicos 

envolvidos com o PIBID terão a oportunidade de criar um programa radiofônico, com 

duração de noventa minutos, relacionado à participação brasileira na Copa do Mundo de 

Futebol de 2014 a partir de temas previamente estabelecidos pela pesquisa. Dentre as 

possibilidades de composição da pauta estariam: 

 

- A participação brasileira na primeira fase da Copa do Mundo 

A estréia vitoriosa do Brasil na primeira fase contra a seleção da Croácia, bem como o 

empate contra o México e a vitória sobre Camarões são aspectos preponderantes para uma 

análise inicial da participação brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2014. Alguns 

pontos ganham relevo nesse item, como a execução do Hino Nacional Brasileiro, sempre 

cantado boa parte à capela pela torcida e que emocionou muito os jogadores; as dificuldades e 

as potencialidades apresentadas pela seleção na primeira fase, sempre relacionadas com o 

desempenho e o nível de qualidade da seleção adversária; a classificação invicta para a 

segunda fase, porém com um desempenho ainda não convincente aos olhos da imprensa e da 

torcida. 

  

- O abalo emocional e a situação psicológica dos jogadores nas oitavas de final 

Passada a primeira fase o Brasil teria um confronto muito difícil pela frente. A seleção 

do Chile, uma das sensações da Copa do Mundo de Futebol 2014, já que mesmo caindo no 
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grupo B das atuais finalistas Espanha e Holanda, confirmou sua classificação. Comandada 

pelo técnico argentino Jorge Sampaoli a seleção Chilena apresentou ao longo da competição 

um excelente futebol, de desempenho tático primoroso culminado com qualidades técnicas 

que iam além do que a mídia e a própria torcida esperava. Com a força e a tradição 

conquistada pela seleção brasileira ao longo dos anos e com as características já apresentadas 

da seleção chilena, não poderia se esperar menos desse confronto. Um jogo emocionante até o 

último minuto da prorrogação, com direito a uma bola no travessão que quase antecipou a 

eliminação brasileira. Finalizada a partida o placar estava definido em 1 a 1 e a decisão ficou 

para os pênaltis. A partir desse momento começa um episódio que desencadeou uma grande 

discussão midiática e cotidiana em relação à seleção. Jogadores importantes e tidos como 

referência pelos torcedores começaram a chorar dentro de campo, antes da disputa de pênaltis. 

O Capitão Tiago Silva isolou-se dos demais companheiros, tomado por um abalo e um 

sentimento de pressão visível. O Brasil conseguiu a vitória nos pênaltis e passou para as 

quartas de final, porém, o que realmente ficou marcado nesse jogo foi a condição psicológica 

da seleção brasileira que assustou boa parte da torcida e dos jornalistas que acompanhavam o 

jogo. 

  

- A lesão de Neymar nas quartas de final e a sua real influência no fracasso da 

Seleção 

Na fase de quartas de final outro difícil confronto esperava pelo Brasil. Mais um time 

sul-americano que despontava como sensação da Copa do Mundo de 2014. A Colômbia, 

comandada pelo jovem James Rodríguez (artilheiro da Copa de 2014), e pelos também jovens 

e talentosos Cuadrado e Jackson Martínez, não se intimidou com a ausência na competição do 

centro-avante e craque do time Falcão Garcia que se encontrava lesionado. Fazia até o 

momento uma participação impecável na competição, com um futebol envolvente, contra 

ataques de alta velocidade, belos gols e um aproveitamento de 100%. O Brasil entrou 

empenhado em anular as qualidades do adversário, e logo no início do jogo, após uma 

cobrança de escanteio o zagueiro Tiago Silva abriu o placar. Já na segunda etapa após uma 

falta de média distância o outro zagueiro da seleção David Luiz, até então um dos melhores 

jogadores da Copa, acertou um chute de rara felicidade e ampliou o marcador para 2 a 0. A 

Colômbia ainda diminui após pênalti convertido por James, mas não havia tempo para mais 

nada e o Brasil estava classificado para as semifinais em sua melhor atuação até então na 

competição. Porém, o fato marcante desse confronto estava guardado para o final da partida. 
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Aos 40 minutos do segundo tempo o atacante Neymar domina uma bola e é violentamente 

acertado nas costas pelo joelho do defensor colombiano Zuñiga. O jogador é retirado de 

campo e substituído as pressas, e no hospital constata-se fratura em uma de suas vértebras, o 

que tiraria o craque brasileiro do restante da competição. A partir daí cria-se um novo cenário 

em torno da seleção brasileira. Seria o Brasil capaz de superar a ausência do seu melhor 

jogador? O jogador que até então dava um toque especial nas jogadas da seleção. Um possível 

futuro fracasso estaria diretamente relacionado com a lacuna deixada pela falta desse jogador 

em campo? Isso só o restante da competição iria poder responder. 

 

 

- A eliminação histórica da seleção brasileira na semifinal contra a Alemanha  

No dia oito de julho de 2014 o Brasil teria uma ingrata surpresa com duas das maiores 

paixões nacional, o futebol e a selação brasileira. O adversário da semifinal seria a seleção 

alemã, uma das favoritas ao título mesmo antes do início da competição. Com um futebol de 

alta qualidade, desempenho tático impecável, aliado há um poder técnico grandioso de seus 

jogadores, a seleção da Alemanha crescia muito durante a competição e aos poucos 

confirmava o status de favorita ao título. Como se isso não bastasse a seleção brasileira ainda 

contava com as ausências de Neymar (lesionado) e do zagueiro e capitão Tiago Silva 

(suspenso). Todos previam um jogo dificílimo e muito tenso para ambos os lados, porém, não 

foi isso que aconteceu. A Alemanha abriu o placar logo cedo em uma cobrança de escanteio 

onde o atacante Thomas Müller apareceu sozinho para concluir para o gol. Daí em diante o 

que se viu foi um verdadeiro desastre para o futebol brasileiro. A seleção alemã passeava em 

campo e dos 22 aos 28 minutos do primeiro tempo empilhou mais quatro gols na seleção 

brasileira. Os tentos por sua vez foram marcados respectivamente por Miroslav Klose, que 

bateu o recorde de Ronaldo tornando-se o maior artilheiro da história das Copas com 

dezesseis gols; dois por Toni Kroos e mais um por Khedira. Era o final de um primeiro tempo 

desastroso que já anunciava a maior derrota da história da seleção brasileira. Porém, como se 

não bastasse a Alemanha voltou para o segundo tempo e fez mais dois com o atacante 

Schürrle. O Brasil ainda descontou com Oscar, mas de nada adiantou. Estava ali decretada a 

maior tragédia do futebol brasileiro e um feito para entrar pra história do futebol mundial. A 

seleção da Alemanha, que posteriormente se consagraria Tetracampeã Mundial, aplicou uma 

goleada histórica de 7 a 1 nos pentacampeões mundiais, dentro de sua casa. Além de adiar o 

sonho do hexa, o placar e a forma como o jogo se desenvolveu, fez com que torcedores, 
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dirigentes, treinadores e jogadores, refletissem sobre o rumo que toma o futebol brasileiro, 

desde a formação de atletas até o nível profissional. 

 

- Aspectos técnicos e táticos do selecionado brasileiro durante sua participação na 

Copa 

O Brasil acabou sua participação na Copa do Mundo de Futebol de 2014 na disputa de 

terceiro e quarto contra a seleção da Holanda. Com a derrota de 3 a 0 e mais uma partida com 

desempenho abaixo da crítica, a seleção brasileira amargurou o quarto lugar e a terrível marca 

de sofrer dez gols em dois jogos, algo que jamais havia acontecido na longa história da 

seleção brasileira. Isso retrata um pouco do que foi a participação do Brasil na Copa, atuações 

abaixo da média, com vitórias que aconteciam muito mais por destaques individuais do que 

propriamente por um trabalho em conjunto bem executado. Apesar de algumas forças 

individuais como a dupla de zaga que era tida como uma das melhores do torneio e o brilhante 

Neymar, que desequilibrava em muitos momentos, alguns setores ainda eram muito 

contestados. Os laterais foram alvos de forte crítica, os centroavantes Fred e Jô que não 

corresponderam à altura do que se esperava, o meio campo Oscar e o atacante Hulk que 

oscilavam boas e más atuações, dentre outros. Mas, além disso, era visível o desequilíbrio 

técnico e tático que fez a seleção sofrer no decorrer do torneio e culminou com duas derrotas 

vexatórias no final. Os espaços entre as linhas de marcação, a desorganização em alguns 

setores e em algumas situações de jogo, a falta de alternativas que surpreendessem o sistema 

defensivo adversário, o poder organizacional de transição de jogo foram alguns fatores que se 

mostraram deficientes durante a participação da seleção na Copa. O então técnico Luis Felipe 

Scolari, Campeão Mundial em 2002, deixou o cargo sendo contestado por sua forma de 

treinamento e de condução do time durante o torneio.   

Os temas elencados e descritos no texto metodológico acerca da participação brasileira 

na Copa do Mundo de 2014 criam a apresentação e o desenvolvimento de uma possível pauta 

para o programa radiofônico. Fundamentalmente no que diz respeito aos cenários esportivos 

criados e a sua relação junto ao cotidiano dos envolvidos. Estima-se encontrar nos rituais 

desenvolvidos pelo evento, elementos significativos que colaborem no estabelecimento de 

proposições teóricas e práticas para a construção de uma noção de esporte para as escolas 

participantes.    
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 A ideia é de que essa iniciativa amplie a compreensão dos sentidos esportivos em 

processo e auxilie na busca contínua por um entendimento de jogo que o Programa
11

 

anteriormente citado desenvolve. É claro que outros fatores promoverão desdobramentos 

didáticos não controláveis em um primeiro momento, mas certamente serão posteriormente 

incorporados à proposta. 

   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

É inegável a importância que o rádio assumiu ao longo dos anos dentro da sociedade 

brasileira, adquirindo além de hegemonia na transmissão de informações um status 

considerável dentro da educação, já que é um grande formador de conceitos e opiniões dos 

mais diversos assuntos. Durante décadas foi o único meio de comunicação em massa que 

abordou os cenários esportivos (principalmente o futebol) como componente cultural do 

nosso país. Com suas notícias e narrações, banhadas de emoção e sentimento, levou para o 

imaginário do povo brasileiro um novo universo de possibilidades, seja como forma de 

entretenimento ou até mesmo como um sonho de atuação profissional. Ao evoluir, o rádio 

tornou-se uma importante porta de acesso aos profissionais da comunicação, assim como uma 

base informativa preponderante e regular para a sociedade brasileira. 

O rádio, todos sabemos, tem prestado inestimáveis serviços ao Brasil e, 

muito embora tantos o considerem como veículo ultrapassado pela força e 

incremento da televisão, continua firme e forte. Não recebe das agências de 

publicidade a atenção devida a uma voz tão forte que penetra para valer “dos 

pampas aos seringais”, como diria um antigo locutor esportivo. Não 

obstante, continua vivo e forte. (ARAÚJO, 2001, p.92) 

 A perenidade adquirida pelo rádio o transforma em importante elemento à criação de 

estratégias de atuação, com vistas à utilização dos processos produtivos existentes no meio, 

por parte dos envolvidos, dos ouvintes. No caso específico, deste artigo, a ideia liga-se ao 

desenvolvimento de melhorias para o ensino esportivo escolar, através da utilização de 

aspectos transversais e comuns à produção de informações radiofônicas específicas, 

significativas ao sistema educacional vigente. 

                                                 
11

 Cabe destacar que o PIBID com base no LACEM promove intervenções para o ensino esportivo na 

escola, através da análise dos cenários esportivos produzidos midiaticamente. 
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„ Dessa forma, a gravação de um programa radiofônico com bolsistas do Laboratório, 

professores e alunos das escolas envolvidas no projeto, estabelece reflexões importantes 

acerca do processo de ensino e aprendizagem. A partir da medida em que se possibilita o 

contato efetivo com o aspecto produtivo de um meio de comunicação comum no cotidiano de 

todos, novos atributos ganham relevo e ressignificam o entendimento esportivo buscado nas 

intervenções práticas realizadas pelo PIBID Subprojeto Educação Física 2014 – Segmento de 

atuação Ensino Médio.   

 Inicialmente, os âncoras do programa apresentam os convidados participantes e pedem 

para que estes façam uma breve apresentação da sua escola e do trabalho que vêm 

desenvolvendo em suas diferentes funções (bolsistas, professores supervisores e alunos). A 

partir disso, inicia-se a discussão acerca da participação da Seleção Brasileira na Copa do 

Mundo de Futebol de 2014, direcionada pelos temas pautados na metodologia do artigo.  

 Neste sentido, aspectos interessantes acerca da preparação da Seleção Brasileira que 

podem ter influenciado no resultado final da competição são levantados na discussão. A título 

de exemplo temos a classificação direta à Copa do Mundo com o status de país sede, o que 

acarretou na não participação nas eliminatórias Sul Americanas. Segundo os participantes, 

este foi um fato que prejudicou a construção de um time competitivo, já que os amistosos 

disputados durante o período não trouxeram consigo o mesmo nível de importância e 

responsabilidade por parte dos jogadores.  

 No entanto, o Brasil teve a possibilidade de participar da Copa das Confederações 

disputada em 2013, junto com outras sete seleções (Espanha, Uruguai, México, Nigéria, 

Japão, Itália e Taiti). Apesar da presença da campeã Mundial de 2010 Espanha e de outras 

seleções tradicionais como o Uruguai e a Itália, ao ver dos convidados do programa o título na 

Copa das Confederações acarretou em um favoritismo enganoso levantado pelos meios de 

comunicação. Já que ao analisar racionalmente o desempenho das equipes participantes na 

Copa do Mundo nota-se que nenhuma obteve o sucesso esperado, sendo que as equipes 

alcançaram no máximo a disputa de uma oitava de final.  

 Da mesma forma, ao ver dos participantes do programa, os jogos do Brasil na primeira 

fase da Copa do Mundo confirmaram os pontos levantados anteriormente. Apesar de o Brasil 

ter acabado a primeira fase invicto, com duas vitórias e um empate, as apresentações da 

Seleção não foram convincentes. Um time que se apresentou em muitas vezes desorganizado 

e sem opções que pudessem surpreender o adversário, exceto em alguns lampejos do jogador 

Neymar, que era tido como referência. 
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 A chegada da fase de mata-mata trouxe consigo outros cenários explorados pela mídia 

em relação à Seleção Brasileira. A disputa de pênaltis nas oitavas de final contra o Chile, 

culminado com o choro dos jogadores antes das cobranças, fizeram com que os meios de 

comunicação e os comentaristas esportivos levantassem suspeitas acerca do preparo 

psicológico da seleção. Ao ver dos convidados do programa, o que pode ter afetado, foi o 

possível despreparo para um momento de fracasso. Dentro dos esportes coletivos sempre 

haverá uma possibilidade real e até grandiosa de derrota, porém, o fato do Brasil estar 

disputando a Copa em casa trouxe aos jogadores uma pressão incontrolável em muitos 

momentos.  

 Nas quartas de final, outra surpresa desagradável aguardava a Seleção. O jogo contra o 

time da Colômbia tida até o momento como a sensação da Copa, ao ver dos participantes do 

programa foi o melhor do Brasil na competição. Segundo eles, o placar de 2 a 1 construído 

com propriedade organizacional durante a partida, dava à Seleção além da vaga às semifinais 

da Copa, confiança para enfrentar o próximo adversário. Porém, a grave lesão de Neymar 

sofrida no final da partida, revertia um pouco essa situação. Estava sacramentado o fim 

antecipado da primeira Copa do craque da Seleção.  

 Como se já não bastasse o difícil enfrentamento contra a Alemanha nas semifinais, o 

Brasil teria que lidar ainda com a ausência do jogador tido como craque da seleção. O que 

ninguém esperava, mesmo com a ausência de Neymar era que a Seleção Alemã teria tal 

facilidade para passar do Brasil. O placar de 7 a 1 construído de forma natural foi um espanto 

para todos, até mesmo para os atletas e torcedores da futura Campeã Mundial Alemanha. Os 

alunos e professores participantes do programa trouxeram fatos interessantes acerca da 

repercussão desse resultado nas escolas. No dia seguinte ao jogo, parecia que toda a história 

construída pela Seleção Brasileira tinha acabado ali. Todos queriam ser representados pela 

excelência organizacional e disciplinar apresentado pelo futebol alemão durante a competição. 

 Ao final do programa os participantes ressaltam a importância de tal proposta, e o 

desejo de que ela seja contínua. Segundo eles a oportunidade de redimensionar o trabalho 

realizado em aula juntamente com questões do cotidiano, através do envolvimento produtivo 

com um meio de comunicação, aumenta o significado do processo de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, juntamente com a descrição de alguns pontos discutidos no programa é 

interessante analisar que atributos importantes da linguagem radiofônica ficam evidentes 

quando se desenvolve uma estratégia relacionada com o ensino esportivo. A possibilidade de 

reinventar e reinterpretar movimentos realizados durante a prática esportiva e fatos 
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vivenciados e transmitidos via meios de comunicação, cria novos sentidos para tal 

experiência. O aluno pode viver o esporte para além da simples reprodução de gestos e 

fundamentos, pois, ao lidar com elementos característicos da plataforma radiofônica, 

vivencia-se outro nível de comprometimento com as questões de aprendizagem.  

Da mesma forma, o rádio traz consigo uma característica muito peculiar, já que 

consegue trabalhar com o imaginário do ouvinte. Guerra (2000) afirma que, como o rádio foi 

o primeiro veículo de comunicação que transmitiu uma partida de futebol ao vivo, os 

profissionais da área criaram bordões, e ao lado dos comentaristas e repórteres de campo, 

posteriormente introduzidos, remexeram com o dinamismo das transmissões.  

A transmissão pelo rádio, a opinião e a descrição do lance é no momento do 

fato. Não há replay, até porque, o torcedor ao ouvir o lance, já o idealizou, já 

tirou suas conclusões. É esse imediatismo, característica principal do 

veículo, que o faz ainda tão forte. Muito mais do que a facilidade de 

deslocamento para o estádio ou para outro canto da casa, no carro ou na rua, 

o rádio despertou algo fundamental para narrar um jogo, que é imprevisível 

– a imaginação. Se o resultado da partida não pode ser previsto, quem dirá o 

efeito da imagem como estímulo passado do narrador ao ouvinte. 

(GUERRA, 2000, p. 57)  

 Atribuir sentidos na discussão estabelecida através da formulação de pensamentos em 

tempo real, dar continuidade ao debate sem espaços de tempo (silêncio), e estabelecer um 

dinamismo por meio de falas sintéticas foram outros desafios encarados pelos participantes.  

Além disso, a busca constante em formar alunos/cidadãos críticos em relação aos conteúdos 

que são transmitidos via meios de comunicação, torna-se viável e mais evidente com tal 

proposta. 

É necessário formarmos pessoas capazes de responder aos estímulos de 

maneira produtiva, deixando de ser um receptor passivo e ausente da 

informação. Hoje, temos uma criança cada vez mais aberta aos estímulos, 

motivada a interagir com o seu meio, assim precisamos urgentemente formar 

professores capazes de facilitar o conhecimento com grandeza e amplitude, 

um professor-aprendiz, sempre em formação. (CAVALCANTI, 1999, p.35) 

 

Neste sentido, observando-se que a potencialidade de congregar ações de ensino, 

pesquisa e extensão são viáveis e exequíveis a partir das relações entre campos do 

conhecimento – Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Saúde. A centralidade midiática via 

entretenimento e a importância do esporte/futebol no contexto cultural brasileiro colocam o 
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método e o objeto em perspectiva fractal o que possibilita o desenvolvimento de alternativas 

pedagógicas para a discussão e o desenvolvimento esportivo no seio da sociedade brasileira. 

Mas os próprios acontecimentos ganham uma história, e seguem um 

percurso, começando pela sua descoberta, introdução, pontos altos, passando 

pela fase da familiaridade e acabando, finalmente em redundância. 

(LUHMAN, 2001, pg. 79) 

 

Da mesma forma, a midiatização da noção de jogo fornece elementos para se 

problematizar o processo de ensino e aprendizagem dos esportes coletivos. A maior 

dificuldade de se ensinar esportes no contexto escolar se refere à sua legitimação educacional. 

Até o momento não existe uma alternativa razoável de desdobramento para que tal situação 

seja discutida profundamente. O que acontece no ambiente da escola, na maioria dos casos, 

volta-se exclusivamente à reprodução dos modelos desenvolvidos pelo sistema esportivo 

vigente. 

As interpretações da linguagem do jogo e dos cenários esportivos ajudam na leitura 

dos sentidos produzidos culturalmente. Fato que influencia o entendimento do mesmo: 

valorização do ataque em detrimento da defesa (principalmente via futebol). O que acaba 

migrando para os processos de ensino e aprendizagem de forma natural. 

No caso da discussão apresentada, tanto os resultados quantitativos quanto os 

qualitativos implicam-se na formação de uma estrutura mínima de ação e de construção para o 

conhecimento específico. Mesmo porque, se deve considerar que a abrangência das 

transmissões esportivas remexeu com o entendimento cotidiano do esporte. 

[...] Solenidades esportivas ou por outros acontecimentos transmitidos para 

todo o mundo, joga a história no esquecimento. Corre-se, portanto, um risco 

significativo de haver uma dificuldade sempre maior de distinguir entre 

fantasia e realidade, num campo já por demais vulnerável às mitologias. 

(MATTELART, 2002, pg.13) 

 Uma interpretação apurada da realidade concentra-se em ponto fundamental para o 

correto esclarecimento das questões míticas que envolvem de certa forma o fascínio por 

ídolos esportivos. O atleta Neymar é o grande ídolo do futebol brasileiro e foi o representante 

pré-estabelecido para o sucesso ou fracasso de nossa seleção na Copa. Ao mesmo tempo em 

que surge um talento promissor, surge também um super-herói, a história se desloca 

constantemente entre o real e o ficcional. Um problema a mais de interpretação e 

compreensão para o jogo. 

 Portanto, através de intervenções radiofônicas amparadas nos atributos relacionados à 

participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2014, oportunizou-se 

uma proposta diferenciada para o ensino esportivo. Na medida em que o rádio se presta a 
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expressar a cultura popular no exercício da oralidade. Também, as narrativas encerram 

expressões ligadas ao imaginário nacional e popular e, sobretudo, aquelas relacionadas à 

formação da identidade social e cultural. Ultrapassar o campo de experimentação radiofônica 

e possibilitar as crianças um redimensionamento das narrativas junto às proposições didáticas 

de movimento, foi o objeto principal de referência da proposta contida neste artigo. 
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