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Uma nação a vibrar por uma equipa de futebol, um planeta unido à volta de 
relvados que junram países desavindos, povos ricos e pobres, gentes de idades 
variadas, de classes diversas, de gostos desencontrados. É essa cola do mundo, 
que nos agrega uns aos outros) que constitui a grande magia de um aconteci� 
mento como o Campeonato do Mundo de Futebol. Foi assim no Euro 2004, 
será assim no Mundial 2006, repetir-se-á essa euforia no Europeu seguinte, 
depoís no Mundial, a seguir no outro e no outro ... Face à i111portãncia que 
esses acontecin1erltos assumem, pensamos ser necessário pensar o redin1ensio
namento deste desporto a partir da mediatização de que é alvo, principalmen· 
te na televisão. Trata-se, sem dúvida) de uma reflexão que ultrapassa o 
momento dos jogos, mas que urge ser feita para se perceber que o futebol vai 
muito para lá daquilo que se disputa dentro das quatro linhas. Mas não jul· 
gue que o queremos afastado dos campos onde se jogam os desafios. Pelo con
trário. É exactamente para aí que pretendemos dirigir a sua atenção e levá-lo 
a pensar nisto: hoje o futebol é um mero jogo ou uma poderosa e rentável 
indústria potenciada pelos media, nomeadamente pela transmissão televisiva 
dos jogos? Se as bancadas dos estádios são actualmente substituídas pelas pol
tronas das salas de estar com vista privilegiada para um ecrã de TV que mos
tra (quase) tudo, que papel terão os jornalistas nessa mediatização? Se gosta· 
mos tanto de futebol, poderemos transf'orn1ar o tempo que gastamos aí numa 
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e lugares e problematiza essa transposição para o discurso jornalístico que se 
faz sobre o futebol. Esse difícil equilíbrio entre emoção e razão detém igual

mente grande parte da atenção de David Borges, apresentador de programas de 
desporto na SIC Notícias, e de Manuel Fernandes da Silva, sub-editor de des
porto da RTP. Um relato de futebol será informação ou espectáculo? Paulo 

Garcia, jornalista da SIC e relator desportivo da RDP/Antena 1, ajuda-nos a 
perceber algumas dificuldades intrínsecas ao trabalho de quem relata um desa

fio de futebol, mas também alguns fascínios que assaltam a voz solitária do jor
nalista que, da sua cabina, segue os jogos dos relvados. A dimensão que hoje 
atinge o futebol, grande parte potenciada pela cobertura mediática de que é 
alvo, cria uma poderosa indústria, que coloca vários obstáculos aos jornalistas. 
Como mediatizar uma conferência de imprensa com os treinadores das equipas 
em jogo, sem promover os patrocínios que são aí publicitados? Como relatar a 
performance dos jogadores, sem com isso influenciar o seu preço de mercado? 
Adicionalmente, há ainda as pressões do audírnetro, sempre sensível às trans
missões dos jogos e às controvérsias do universo futebolístico. Luís Sobral, edi
tor de desporto da TVI, e Miguel Prates, chefe de redacção da Sport TV, expli
cam alguns desses labirintos. 
A III Parte é reservada àqueles que estudam a informação televi�iva, nomeada
mente a desportiva, e/ou as repercussões que a respectiva mediatização tem nesse 
desporto e na sociedade. Sendo a TV o meio de comunicação social que destaca
mos nesta obra, será importante perceber a sua natureza, sobretudo o tipo de 
informação que pode ser aí privilegiada. Partindo da dicotomia emoção/razão, 
Felisbela Lopes interroga se a informação desportiva emitida na TV se dirige aos 
sentidos ou ao pensamento. Como poderosa indústria em que se transformou, o 
futebol é urna área atractiva para as televisões, na medida em que atrai expressi
vos índices de audiências e, consequentemente, significativas receitas publicitá
rias. Nesse contexto, José Viseu questiona, ao longo do seu artigo, se há um des
porto da TV ou uma TV do desporto. É precisamente em torno da dicotomia 
futebol/televisão, perspectivada de forma diacrónica, que se desenvolve o texto 
de José Neves. A terminar esta parte, Eduardo Cintra Torres faz um balanço crí
tico da mediatização televisiva feita no decorrer do Euro 2004. 
A encerrar a obra, Sara Pereira e Eduardo Jorge Madureira propõem, na IV Parte, 
a abordagem nas instituições escolares da informação produzida e difundida 
pelos meios de comunicação a pretexto do Mundial. O trabalho apresentado 
pelos autores insere-se numa perspectiva de educação para os media, entendi
da como formação para um uso crítico dos meios de comunicação social e 
como educação para a cidadania. 
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