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1. Introdução 

 

Segundo o Guia da NFL da ESPN, a Liga surgiu após a união de duas ligas rivais a 

American Football League (AFL) e a própria National Football League (NFL). A final da Liga é 

chamada de Super Bowl e tida como um dos maiores eventos esportivos do mundo (Faldon; 

Belattini & Zanei, 2021). 

Paulo Mancha D`Amaro (2015) diz em seu blog que a primeira emissora a O jornalista 

transmitir o esporte foi a TV Tupi em 1969, o narrador da época foi Walter Silva. Já para Anderson 

Firmino (2018), do „Jornal o futebol americano ainda passou pela TV Manchete, A Tribuna‟, 

Bandeirantes e pelo Esporte Interativo. 

A ESPN transmite a NFL desde 1992, faz parte de seu casting os narradores Rômulo 

Mendonça, Fernando Nardini, Matheus Pinheiro, Ari Aguiar, Renan do Couto e Matheus Suman. 

Seu principal comentarista é o “caricato” Paulo Antunes, dentre outros. 

 

 2. NFL no Brasil 

 

Segundo o jornal inglês “The Independent”, o Brasil é o segundo país com mais fãs da NFL. 

Segundo o site Ibope Repucom, entre 2016 e 2017, o número de fãs do esporte cresceu em quase 

um milhão. 

Em 2017, o jornalista João Palomino, da ESPN, revelou em entrevista ao site IstoÉ que, 

desde 2010, a audiência da NFL no Brasil quadriplicou. Na final da temporada 2019/20, antes da 

pandemia do Covid-19, a ESPN aumentou em 26% a sua audiência, esta foi a maior audiência de 

um „Super Bowl‟ na emissora.   
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 3. NFL como Infotenimento  

 

O crescimento da audiência da NFL se deve as equipes que transmitem esse essa liga, que 

adaptaram suas falas para que o esporte fosse compreendido mais facilmente. O uso de 

entretenimento, como meio de informação, faz com que alguns lances sejam mais facilmente 

entendidos. 

Dejavite (2006), o Infotenimento se dá pela Segundo união da informação com 

 mais evidente no entretenimento. De acordo com João Calixto (2020, p.25), o entretenimento é “[...]

jornalismo esportivo, uma vez que os profissionais de mídia, no qual jornalistas fazem parte, 

tendem a transformar o acontecimento esportivo, os eventos esportivos, em espetáculo”. 

 No Brasil, os narradores e comentaristas têm procurado fazer transmissões usando o 

entretenimento, como, por exemplo, Everaldo Marques, ex-narrador da ESPN Brasil. Ele usava 

bordões como “você é ridículo”, para fazer alusão que a jogada foi boa, ou “joga pro alto e reza”, 

dentre falas que o consagraram. 

O uso do Infotenimento em suas transmissões esportivas pode ser explicado pela juventude 

da audiência da ESPN Brasil. Segundo um levantamento do site Ibope Repucom e Sponsorlink, em 

2017, 49% dos fãs do esporte tinham idade entre 18 e 29 anos. 

Com o avanço da tecnologia, a equipe de transmissão e o telespectador acabaram ficando 

[...] no mais próximos, possibilitando espaço para mais interações. Segundo Calixto (2020, p.28), “

jornalismo esportivo, o século XXI foi fundamental para a entrada do humor nas transmissões, 

principalmente nas transmissões audiovisuais, com o encurtamento da distância entre os 

apresentadores, narradores, comentaristas e repórteres com o telespectador”. 

 

4. Conclusão 

 

As transmissões da NFL, no Brasil, precisaram encontrar uma forma simples e dinâmica 

para conseguir passar a informação de uma forma que o telespectador compreenda. O Infotenimento 

foi um dos métodos utilizados para o crescimento do esporte no Brasil, pois grande parte do público 

da NFL é de faixa etária mais jovem, assim, o humor nas transmissões esportivas tem funcionado 

adequadamente. 
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