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De forma recorrente, tem-se pontuado, no meio acadêmico, que as formas 

de nos aproximarmos de um evento esportivo atualmente vão muito além da 

vivência corporal da técnica das modalidades. De forma particular, tenho buscado 

observar os elementos que encaminham a leitura do esporte pela mídia e que, via de 

regra, promovem ou não o interesse pela prática esportiva.  

Cadernos esportivos em jornais impressos, programas televisivos 

temáticos, filmes que utilizam o esporte como elemento chave em seu argumento 

narrativo, portais de internet, de intituições esportivas ou de notícias esportivas, 

dentre outros, são indicadores claros da relevância e centralidade do esporte em 

nossa cultura. Obseva-se, portanto, que o cenário conteporâneo sugere uma 

intensificação de discursos que as diversas mídias têm oportunizado na apreciação do 

fenômeno esportivo. 

Dentre os discursos mais recorrentes, gosto de destacar a criação de 

modelos ou protótipos dos diversos elementos esportivos. No caso específico do 

futebol, modalidade de grande relevância no contexto nacional, observa-se 

cotidianamente a criação de modelos de beleza, de moda e de técnica, muitas vezes, 

vinculado ao atleta. O atleta, na narrativa midiática do esporte, ocupa por diversas 
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vezes a centralidade do evento, construindo gradativamente a imagem de ídolo ou 

herói e criando um enlace com a população. 

 

A análise das formas como são construídas as narrativas míticas do 

futebol nos mostra existência de uma espécie de “acordo” 

estabelecido na relação entre mídia e cultura popular. Instrumento 

legitimador, por excelência, de modelos e ideais que permeiam o 

nosso imaginário, a mídia busca estabelecer uma “cooperação” com 

os fãs e os ídolos (HELAL,  1999, p. 49-50).  

 

Proponho debater nestas páginas uma das possibilidades de análise da 

narrativa esportiva, bem como a forma que operra a criação de ídolos esportivos a 

partir da transmissão televisiva, com foco no futebol. 

Balizado pela experiência estética, acredito na ideia de que as 

considerações aqui colocadas só terão validade nos eventos em que o telespectador se 

vê atraído pelo telespetáculo esportivo. 

Na maioria das vezes, a atração do telespectador pela trasmissão esportiva 

ocorre por via das exibições de protótipos, que no caso do esporte, se 

operacionalizam, sobretudo, pelos modelos de beleza e de performances técnicas dos 

atletas.  

É com base nos argumentos expostos, trabalhados sob a lógica dos 

modelos de beleza corporal e técnica, que aponto que a intensidade de sensações 

provocadas pelo esporte e potencializada em sua vertentente espetcular caracteriza a 

estesia no sujeito. 

 

Jogadores de futebol: valores creditados na narrativa midiática 

Ao falarmos sobre os protótipos de beleza que se mostram na veiculação 

esportiva televisiva, é necessário considerar o contexto da transmissão. Para tanto, 

tomemos como base para nossa discussão a transmissão do esporte espetacular de 11 

de setembro de 2005 que propõe a um grupo de publicitários que cada um formule 

uma campanha publicitária em favor de cada um dos cinco atletas indicados para 



compor o quarteto de ataque – Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e 

Robinho - tendo como intenção, auxiliar o então técnico da Seleção Brasileira de 

Futebol do período citado, (Parreira) na escolha do elenco titular da equipe 

nacional3.  

Os jogadores evidenciados nesse contexto podem ser considerados como 

mercadorias dentro de um jogo publicitário, pois “a publicidade engendra modelos 

de desejo, cuja produção (sistemática) viabiliza-se no processo pelo qual o gosto 

atribuível a um universo de receptores (o „público alvo‟) é transferido à mercadoria, 

como sua propriedade intrínseca” (ALVES, 2003, p. 206).  

Enquanto dramatiza o percurso da seleção brasileira rumo à Copa do 

Mundo da Alemanha – 2006, um ícone de evento esportivo recente, a transmissão 

mercadoriza os elementos do próprio telespetáculo que, nesse momento, são os 

próprios jogadores.  

Campelo (1996) constata que, a partir de uma transmissão televisiva, é 

possível construir a reflexão de que  

 

Pode-se, a partir das muitas imagens captadas na TV, catalogar vários 

momentos do corpo que a TV mostra como sendo o corpo das pessoas 

comuns. Na verdade, também sendo um corpo eletrônico tem a 

complexidade que embasa o corpo do homem. Também ele tem prismas 

que remetem para longe e surpreende. Ler o corpo na TV é preparar-se 

para inúmeras viagens pelo espaço-tempo, de onde surgem muitos corpos: 

lá está nas imagens registradas, um corpo dentro dos ideais gregos 

corporificados no futebolista, num passe perfeito... (CAMPELO, 1996, p. 

95). 

 

Na referida transmissão, o que se explora é a valorização das 

características individuais dos jogadores, o que se operacionaliza pela propaganda de 

produtos a partir dos corpos dos atletas citados ou de suas ações. Assim, cada 
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campanha publicitária enfocaria as qualidades dos atletas em questão para “ajudar” 

simbolicamente na escolha dos titulares na Seleção Brasileira ou, mais diretamente, 

na construção ou fortalecimento de ídolos esportivos. O resultado desse jogo 

proposto pelo Esporte Espetacular ficaria a cargo dos telespectadores que votariam, 

pela internet, ao final de todas as exibições. 

Para iniciar, a campanha destinada a dar destaque a Ronaldinho Gaúcho 

nos mostra uma proposta de outdoor com o jogador em primeiro plano, em 

comemoração, sob várias outras imagens do mesmo atleta em ação.   

O enunciado do outdoor retrata a necessidade de convocação de 

Ronaldinho Gaúcho, e mostra o slogan: “QUADRADO REDONDINHO, TEM QUE 

TER RONALDINHO”. O trocadilho da expressão, para além da proximidade dos 

símbolos geométricos, propõe a ideia de que, para que o “quadrado mágico”4 dê certo, 

é necessário a inclusão de Ronaldinho Gaúcho.  

Nesse contexto, o quadrado faz referência à composição do ataque por 

quatro atletas enquanto que o “redondinho” faz referência ao modo como esse 

quadrado irá se portar durante os jogos, entendendo que “redondinho” quer dizer 

que tudo transcorrerá sem problemas. 

As imagens que antecedem à campanha publicitária destacam a 

comemoração do atleta, bem como demonstrações de alegria do atleta em jogo, 

mostrando para isso, desde as acrobacias corporais até o samba da comemoração a 

cada gol. Cabe, assim, resgatar os escritos de Welsch (2001) para nos esclarecer: 

 

Admiramos a elegância de uma esguia saltadora em altura quando, 

subindo e descendo, desliza seu corpo suavemente sobre a barra; ou 

a potência da célere corredora cujas pernas espantosas explodem 

quando sentem se aproximar a linha de chegada – e essa é a razão 

de todo esse gosto em observar, inspecionar, mirar seus belos 

corpos durante e depois do evento, de modo que assim se possa 

melhor compreender suas realizações e melhor se surpreender ao 

vê-los cruzar tão inteiros e infatigáveis a linha de chegada. Nesse 

sentido, nós, como telespectadores, temos a razão em nos 

                                                 
4 Expressão dada pelo técnico Parreira e amplamente divulgada na mídia para se referir à formação 

tática com quatro atacantes pensada para a Copa do Mundo na Alemanha (2006). 



concentrarmos na realidade dos corpos. E os atletas têm razão em 

buscar a perfeição de seus corpos e mesmo de exibi-los. No esporte, 

o estético e o funcional andam de mãos dadas (WELSCH, 2001, p. 

144-145). 

 

Ao nosso olhar, fica destacada a contribuição do jogador para a formação 

do quadrado mágico, tendo como diferencial a técnica aliada à simpatia e à alegria de 

jogar como elementos necessários à vitória, reforçando a narrativa do futebol 

“malandro” brasileiro. As sensações desencadeadas durante a campanha publicitária 

são de segurança na ação do jogador, bem como na alegria das comemorações do gol. 

O ideal de beleza se estabelece na harmonia dos gestos e na perfeição técnica, 

associados ao prazer do jogar, à criação do gesto e à eficiência do mesmo. 

Na campanha que enfoca Ronaldinho Gaúcho, a percepção nos sugere a 

admiração, nos convida a festejar o gol, e nos aponta uma possibilidade de utilização 

da técnica criativa de jogo, enaltecendo a diversidade, as possibilidades de ações 

corporais e a exultação dos corpos que jogam. 

Em outro momento da mesma transmissão, na campanha destinada a 

promover o atacante Adriano, foi vinculado um vídeo publicitário para argumentar a 

favor de sua escalação como titular da equipe principal. A imagem base é a do atleta 

em primeiro plano, sem camisa e com semblante fechado, fazendo parecer uma 

postura pouco simpática. Sobrepostas a essa imagem, destacam-se informações acerca 

do atleta, características físicas e valências corporais que o colocam como bom 

representante de um ataque vitorioso. A campanha explicita: “ADRIANO, 1,89 m. 

Altura de jogador de basquete”; “ADRIANO, 89 kg. Físico de jogador de basquete”; 

“ADRIANO, parece jogador de basquete. [Só faz de três]”; “ADRIANO - TITULAR”. 

Um olhar em direção a essa transmissão nos sugere uma identificação das 

valências físicas e características corporais como indicadores de eficiência do jogador. 

Faz-se uma associação dos padrões de beleza socialmente aceitos e uma apologia a sua 

busca por supor força, agilidade e eficácia. Nesse sentido, o modelo de corpo de 

Adriano conduz também a uma associação de forma física com habilidade técnica, 



incitando no telespectador a busca por esse padrão corporal. A esse respeito, Porpino 

(2001) confere: 

 

Basta que nos lembremos um pouco do “body building”, da onda 

do “fitness” para esculpir o corpo, para torná-lo simétrico, dentro 

das medidas de uma beleza idealizada e fundadora de uma boa 

aparência, ou seja, de uma aparência atlética de um corpo que 

agrada pela sua proporcionalidade e aptidão (PORPINO, 2001, p. 

97). 

 

A ênfase nas características físicas do jogador em questão universaliza um 

modelo de corpo propostamente eficiente ao destacar que, apesar de todas as suas 

características de um jogador de basquete, o atleta preenche todos os requisitos para 

compor o “quadrado mágico” da Seleção Brasileira. 

Voltado à transmissão, sobre o mesmo fundo, transpassam imagens do 

atleta vitorioso em sequência desordenada, passando a impressão de que elas se 

realizam a todo tempo.  A forma como é apresentado o vídeo incita a sensação de 

robustez e força do atleta, fazendo entendê-lo como elemento importante na 

formação do ataque da seleção por suas características físicas temíveis aos adversários 

e favoráveis à efetivação dos gols, sendo ainda uma referência, um protótipo de corpo 

belo e eficiente. 

De maneira geral, e associando à narrativa, a imagem e sons da 

transmissão, a sensação desencadeada em nós, a partir da campanha, é a de 

confronto, de embate entre o atleta destacado e a defesa adversária, formulando certa 

apreensão própria das cenas de combate. 

Em outra campanha dessa mesma transmissão destinada à defensoria da 

escalação de Kaká, a lógica utilizada é a do atleta enquanto objeto atrativo ao público 

feminino. 

 Assim, tendo como slogan “Movimento Nacional: ESKALA KAKA, ELE 

TRAZ MULHER PRA KA”, a campanha publicitária desenvolveu toda a lógica de 

vendagem do produto na associação entre habilidade e beleza do corpo. 



No vídeo da campanha, mostra-se um telespectador que vive uma subida 

na sua autoestima a partir da aparição de Kaká em campo, ocasionando a aparição de 

várias torcedoras ao seu lado. A lógica tem como pressuposto que além de o jogador 

ter habilidade técnica para estar entre os titulares, ele também pode ser considerado 

um elemento de atração do público feminino, aumentando, de uma forma e de outra 

a estima do telespectador.  

As imagens demonstram uma satisfação do torcedor atrelada à beleza do 

jogador em discussão, uma espécie de espelhamento do telespectador com o objeto de 

apreciação. Estaria no jogador um ideal de satisfação que elevaria sua estima, segundo 

a campanha publicitária, e que por si só já justificaria sua busca por um padrão de 

beleza balizado no jogador mostrado no telespetáculo esportivo. 

 

A mediação empenhada pelos meios de comunicação de massa na 

necessidade dos indivíduos por corresponder a uma expectativa de 

corpo é importante e deve ser compreendida, também, em seus 

efeitos mais fundamentais, relacionados com a autoestima. O que 

se pode perceber é que há estratégias de marketing em torno de 

“padrões de beleza” criados de normatividade da ciência, sendo que 

essa passa depois, a ser influenciada por aqueles mesmos padrões 

que ajudou a fundamentar, contribuindo, dessa forma, para uma 

nova relação dos indivíduos com sua dimensão corporal (SILVA, 

2001, p. 57-58). 

  

Remetendo-nos novamente à campanha publicitária em favor do atacante 

Kaká, no fechamento da campanha, mostra-se um vídeo que associa várias cenas de 

comemoração, envolvendo abraços e beijos entre os torcedores (homens) e jogadores 

de futebol, como mostrado nas imagens abaixo, seguidos da seguinte frase: “NÃO 

SERIA MAIS LEGAL TER MAIS MULHERES ASSISTINDO FUTEBOL?” 

As cenas sugerem, ao nosso olhar, também um apelo sentimental em favor 

do público feminino; assim as imagens geram sensações de conforto vinculado ao 

padrão de beleza do atleta. Destaca-se uma supervalorização da beleza corporal de 

forma não convincente na relação com a escalação do atleta. 



Percebe-se explicitamente um apelo estético do aparato televisivo ao 

enfocar a beleza corporal do atleta e do exaltar outros sentidos e, inclusive, outros 

sentimentos, como a relação com o sexo oposto, para alavancar o olhar do 

telespectador para o evento esportivo. 

Já na campanha formulada em prol da escalação do jogador Ronaldo, os 

publicitários optaram por enfocar o seu conhecido codinome de “fenômeno”. O 

jogador, sendo uns dos mais famosos dentre os jogadores, ganha um destaque em 

nível mundial com referências de todas as partes do mundo. 

No vídeo propriamente dito, o que se visualiza é uma sequência de datas e 

lugares, marcando os registros de ocorrências de destruição provocada por 

fenômenos naturais. Segue-se na listagem dos desastres uma transmissão de fundo 

negro, fundo musical tenso e contraste com os escritos que enumeram catástrofes: 

“2004 – INDONÉSIA – TSUNAMI; 2005 – ESTADOS UNIDOS – KATRINA; 2006 – 

ALEMANHA – FENÔMENO ARRASA O MUNDO”. 

Na sequência do vídeo da campanha, seguem-se imagens de Ronaldo em 

vários dribles desconsertantes seguidos de gols. A ideia do vídeo é uma metáfora de 

Ronaldo enquanto “fenômeno” que, assim como o Katrina e a Tsunami, pode destruir 

com várias nações a partir de seus lances imprevisíveis durante a esperada copa de 

2006.  Deixa-se explícito que, assim como os fenômenos naturais, o “fenômeno” 

Ronaldo também não pode ser detido por seu caráter tempestuoso e inesperado, 

restando aos atingidos apenas se reestruturarem após o encontro com o “fenômeno”.  

Emerge um sentimento de medo e apreensão da ação do jogador. Assim, 

percebemos emergir por conotação, o que Belloni (1998) chama de uma estética da 

violência. Para a autora:  

  

A estética da violência é uma das fórmulas de maior sucesso da TV 

e do cinema pós - TV [...]. O sucesso da violência como estilo 

estético e como símbolo ou metáfora do mundo contemporâneo 

parece incontestável: os números de audiência e bilheteria o 

comprovam. Em termos estéticos, a repetição e o uso abusivo 

dessas figuras de estilo tendem a banalizar o efeito no espectador, 



que acaba achando engraçadas as cenas de terror (BELLONI, 1998, 

p. 44). 

 

Compreendemos que, no caso de nossa discussão, a violência é utilizada 

como metáfora para a eficácia do jogador explicitado, sendo possível imaginar a 

criação de uma estética não só do sacrifício de seu próprio corpo, como discutido 

anteriormente, mas também do corpo do outro, do adversário.  

A sensação desencadeada no vídeo remete ao medo do confronto com o 

fenômeno e uma posterior associação da técnica do jogador com a sua ferocidade de 

fazer gols.  

A última campanha publicitária enfoca o atacante Robinho como atleta 

que deve ser escalado como titular na seleção. O mais novo atleta apontado, dentre 

os jogadores, ganha nessa campanha um status de surpresa, de promessa. A 

campanha faz referência a imagens de grande repercussão no cinema mundial (“E. T. 

– O Extra- terrestre” da Universal Studios) para fazer analogia à pedalada do 

Robinho, enquanto habilidade que diferencia o atleta.  

Na transmissão, mesclam-se momentos de leitura de códigos linguísticos 

formais sob o fundo preto, com imagens do atleta em questão durante uma partida de 

futebol e ainda imagens cinematográficas como analogia.  

Esse misto de proposições do texto visual cria a relação estabelecida entre 

a pedalada do E. T. na cena em que ele consegue voltar para sua casa pedalando em 

uma bicicleta em noite de lua cheia e a pedalada do Robinho em campo, enquanto 

drible do futebol. 

O jogador ganha, virtualmente possibilidades fantásticas de utilização de 

seu corpo a partir de um discurso televisivo, sempre em uma perspectiva de maior 

rendimento, em uma lógica de espetacularização instrumental que se transforma em 

ícone da expectativa do corpo que joga. 

 

O que se universaliza é a imagem iconográfica do corpo, o que 

permanece é uma expectativa do corpo, apenas desejada e não 

existente, como todo universo da mídia [...] O fundamento dessa 



expectativa hodierna de corpo nos dois sistemas – médico e de 

comunicação – é o mesmo: sua percepção dá-se por uma 

racionalidade restrita, subjetiva e instrumental (SILVA, 2001, p. 61). 

 

O vídeo apresenta a proposição de que a pedalada do E. T. era a mais 

importante de todo mundo. No entanto, por apologia, agora a pedalada do Robinho 

se torna a mais admirável. Nas cenas específicas de Robinho em campo, imagens em 

câmera lenta sob diversos ângulos parecem nos convidar a entrar no mesmo transe e 

falta de ação pelo qual passam os adversários do atleta, inebriados pela a habilidade 

do mesmo. 

A mensagem, por fim, explicita que Robinho não é desse mundo e que 

suas habilidades para o futebol também não são. Isso justificaria para os publicitários 

a escalação dele dentre os quatro atacantes titulares da seleção, incitando até uma 

conquista do hexa - campeonato por esse motivo. 

A sensação de surpresa e curiosidade perante as imagens gera uma 

aproximação do sujeito que observa com o elemento de discurso. Assim, em nossa 

apreciação estética, percebemos ser esse último o vídeo que nos provoca maior 

envolvimento dentre os cinco supracitados, associando um mundo fantasioso, não 

real, com ações próprias do ser humano. A inesgotável identificação do espectador 

com momentos superlativos no cinema e na apreciação de um jogo coloca-o em 

intensa admiração pelas imagens da campanha. 

De uma forma geral, o que se pode perceber é que, nessas linhas de 

persuasão do telespetáculo esportivo, a manifestação comentada dos personagens que 

compõem o telespetáculo esportivo enfoca o extravasamento de sua atitude técnica, 

buscando em alguns momentos, qualidades outras para se agregarem ao esporte, 

compondo a formação de um ídolo.  

Nesse sentido, o formato televisivo consegue, por sua imbricação entre 

visual e o sonoro, formular novos modos de enaltecer o atleta que, não somente pela 

vitória e medalha, evocando também sentimentos comuns, não necessariamente são 

específicos da prática esportiva. O modo como se mostra o evento esportivo faz com 



que nos aproximemos mais ou menos de determinados personagens e valorizemos ou 

não outros. 

Como comentado anteriormente, é uma realidade que se apresenta sob as 

condições de transmissão e nos atinge também de modo diferenciado, oferecendo-

nos modelos de esporte, um modo de ação e de corpos. 

Esses modelos ofertados por apelos estéticos presentes na transmissão 

televisiva, em parceria com a publicidade, transportam-se para outras instâncias a 

partir da projeção possível pelos meios de comunicação.  

 

Se a publicidade incide sobre a renovação dos gostos, e isto exerce 

um papel ativo na transmissão/ renovação da cultura, esse processo 

se desenvolve num percurso tortuoso; longe de se imprimirem 

linearmente sobre os contextos de sua recepção, os construtos 

ficcionais da publicidade são passíveis das variadas apropriações, 

que se relacionam à multiplicidade desses contextos e à impressão 

da seletividade, fundamentalmente estética, que se inscreve em 

cada peça publicitária (ALVES, 2003, p. 207). 

 

Assim, acreditamos que o modo como a recepção ocorre na relação entre 

telespetáculo esportivo e o telespectador, marcada pela experiência estética, é que 

baliza a identificação ou não para com os apelos estéticos, e consequentemente, a 

aderência ou não aos modelos apresentados pela publicidade televisiva. 

A televisão associa ao esporte modelos de beleza não necessariamente 

específicos dessa prática, como uma cena de cinema, um acontecimento significativo 

que faça com que o telespectador tenha também o esporte como modelo a ser 

apreciado, por associação. 

 

 

 

Para pensar no ensino de Educação Física e sua necessidade de apreciaçar o esporte 

televisionado... Problematizando 

 



Numa leitura do telespetáculo esportivo do futebol, é elementar uma 

formação de protótipos de corpos e técnica esportiva, perfis que muitas vezes se 

transpõem para o cenário escolar irrefletidamente. Cremos que, a partir da leitura 

crítica desses modelos, seja possível inverter esse cenário e questionar sobre as 

diferenças dos contextos nos quais se inserem as duas realidades. Em verdade, o 

confronto de realidades pode abrir margem para a visualização de outra concepção 

de esporte que não se esgote nos modelos midiáticos.  

Nesse sentido, Porpino (2005) nos indica 

[...] alguns pontos para a reflexão em torno do esporte na escola, 

tendo como base a inadequação dos modelos do esporte de alta 

performance nesse contexto. O primeiro deles é a valorização de 

uma estética objetivista, centrada no objeto e em modelo pré-

definido de beleza a ser copiado e almejado acriticamente. 

Entendemos que a escola é um espaço para a reflexão e vivência de 

múltiplos referenciais de beleza e de uma concepção de estética 

que abarque a reciprocidade entre o sujeito e o objeto, a coisa 

percebida e aquele que percebe, como forma de incluir o sujeito 

como parte integrante e necessária [...] O segundo ponto a refletir é 

sobre a priorização de aspectos normativos e utilitários em 

detrimento da valorização de aspectos ligados ao gosto ou à 

vivência estética e lúdica, que se dá nas múltiplas possibilidades de 

escolhas, de interpretações e criação de beleza (PORPINO, 2005, p. 

130). 

 

Para isso, é necessário considerar que o aluno não deve ser pensado como 

sujeito refém dos modelos, mas que, a partir de um olhar sensível, seja capaz de 

criticá-lo e contextualizá-lo. Nestas páginas, prefiro pensar na relação entre o 

telespectador e o telespetáculo como um diálogo que enaltece a intenção do olhar do 

apreciador perante as imagens e em que 

 

o espectador, ao contemplar algumas imagens, estabelece hipóteses, 

confronta a realidade com as suas experiências prévias, faz 

previsões sobre o que vai acontecer, seleciona os dados pertinentes 

e despreza os acessórios, liga os dados para estruturar situações, 

generaliza, induz, deduz, situa elementos dispersos dentro de um 

contexto, completa os vazios deixados pelas elipses narrativas, 

estabelece relações entre as imagens e a realidade que conhece... 

(FERRÉS, 1996, p. 87). 



 

Em especial, a mídia televisiva em associação com a publicidade vem 

trabalhando sobre modelos de desejos que se transportam para todos os cenários 

sociais a partir da imagem veiculada. No entanto,  

 

o público-alvo circunscreve as possibilidades de um modelo de 

comportamento que vem a se atualizar no domínio da recepção. 

Tendo-se em conta ainda que a recepção da publicidade ocorre 

com uma larga margem de independência do consumo efetivo dos 

produtos que ela anuncia, seu papel de difusora de modelos 

interpretativos do mundo torna-se ainda mais relevante (ALVES, 

2003, p. 207). 

 

Desse modo, é perceptível que, mesmo trabalhando sob a lógica dos 

modelos, a transmissão televisiva não opera de maneira tão imperiosa perante seus 

telespectadores. Assim, consideramos a hipótese de que a televisão trabalha com 

modelos e que, em parceria com a publicidade, indica padrões de comportamentos, 

gostos e desejos, ou seja, a associação da mídia televisiva com a publicidade tem na 

experiência estética do telespectador/consumidor um ponto imprescindível para a 

venda de produtos, bem como para veicular valores e pensamentos que lhes são 

necessários. Entretanto, o telespectador pode apresentar-se como sujeito ativo no 

processo recíproco de comunicação; perante ele é possível pensar nos modelos como 

propostas operativas. Dito isso, cabe ressaltar que atualmente exige-se um olhar 

sensível à transmissão televisiva, e que essa possibilidade de aguçarmos o nosso olhar 

é a proposição de uma educação que forneça bases para essa leitura crítica do esporte 

e de seus modelos. 
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