
Replay é o boletim do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte (LEME). Todo
mês fazemos uma seleção do melhor conteúdo original que produzimos no LEME e

enviamos para você. Assim, se você perdeu alguma coisa ou quer reler, rever ou
reescutar algum material, é só clicar nos links abaixo.

Maio foi um mês de decisões tanto no Brasil quanto em outros países. A
competição mais desejada do mundo também teve seu campeão definido. Na
partida entre Manchester City e Chelsea, deu Chelsea, em vitória magra por 1
a 0. Já na Liga Europa, o Villareal venceu o Manchester United nos pênaltis,
após empate em 1 a 1 no tempo normal. No início de temporada na Fórmula 1,
Max Verstappen assumiu a ponta da classificação, ultrapassando por quatro
pontos o heptacampeão Lewis Hamilton.

Além das classificações na Libertadores e na Sul-Americana, alguns
torcedores de times brasileiros tiveram mais o que comemorar neste mês. Foi
o caso de Altos (PI), Atlético de Alagoinhas (BA), Atlético Mineiro (MG),
Brasiliense (DF), Costa Rica (MS), Cuiabá (MT), Flamengo (RJ),Fortaleza
(CE), Grêmio (RS), Grêmio Anápolis (GO), Manaus (AM), Náutico (PE),
Paysandu (PA), Real Noroeste (ES), Sampaio Corrêa (MA), São Paulo
(SP) e Sergipe (SE). Os demais estados ainda não tiveram seus campeões
definidos.

Outro ponto que rendeu muita discussão foi a vacinação de atletas olímpicos e
de jogadores em competições sul-americanas. Alguns clubes foram contra as
doses cedidas pela CONMEBOL. Outros, entretanto, aceitaram, o que
provocou um debate acalorado, mas necessário, sobretudo considerando o
momento sanitário do país. O Brasil ainda atravessa a pandemia de COVID-
19, com um alto número de mortes diariamente e escassez de vacinas. O
futebol voltou, e continua, em meio a um cenário denso, trágico e duro para
todos. É preciso fazermos uma reflexão sobre os constantes privilégios do
esporte em relação aos outros setores da sociedade. Nossos ídolos do
esporte, tão estudados pelo grupo de pesquisa que coordeno, deveriam ser



priorizados e colocados acima de todos os demais? Quais os critérios técnico-
científico que embasam tal decisão? Acredito que essas sejam questões
prementes para futuras pesquisas que se debrucem sobre as relações entre o
esporte e o momento pandêmico. 

Nesta nona edição do Replay, tivemos vitórias nos gramados e derrotas
(morais) na relação entre o esporte e a pandemia. O juiz já deu o apito inicial!
Vem com a gente acompanhar as produções do mês!

Ronaldo Helal (coordenador do LEME)

Jogo rápido

Durante a pandemia, o torcedor de futebol se viu diante de uma questão: se
associar ou não ao seu clube do coração. Aqueles que já eram sócios se viram
diante do dilema de manter ou não a carteirinha de apoiador do clube.
Considerando os grandes impactos econômicos que a pandemia trouxe, nem
todos puderem conjugar suas obrigações financeiras com o desejo de ajudar
seu clube. Em seu texto para o blog do LEME, Marina Mantuano fala sobre
essa questão que afeta torcedores e clubes. Outro texto que destacamos é o
de Anderson Santos, que fez uma análise sobre a cobertura esportiva de
campeonatos que não são televisionados, um problema cada vez mais atual
no futebol brasileiro.

Não deixe de re(ler) também os demais textos que publicamos no blog este
mês. Corre lá!

https://comunicacaoeesporte.com/2021/05/12/o-socio-torcedor-e-mais-uma-vitima-do-coronavirus/
https://comunicacaoeesporte.com/2021/05/21/as-limitacoes-da-cobertura-esportiva-da-globo-em-campeonatos-nao-transmitidos/
https://comunicacaoeesporte.com/2021/05/12/o-socio-torcedor-e-mais-uma-vitima-do-coronavirus/
https://comunicacaoeesporte.com/2021/05/21/as-limitacoes-da-cobertura-esportiva-da-globo-em-campeonatos-nao-transmitidos/


As suecas: uma conquista feminina do mundo esportivo masculino I
David Sheinin e César Torres
Dizer não ao assédio também é um ato de resistência I Andréa
Bruxellas
A figura do ídolo no futebol e a teoria dos Olimpianos I Alexandre
Marques
A coroa de Luis V I Pamella Lima

Passes & Impasses

No mês de maio, teve convidado internacional no Passes & Impasses. O episódio de
número trinta e três reuniu o pesquisador do LEME e pós-doutorando em Comunicação

no PPGCom/UERJ, Filipe Mostaro, e o jornalista inglês e correspondente de futebol sul-

americano da BBC Sport, Tim Vickery. Os dois trouxeram pontos de vista e reflexões

muito interessantes sobre um tema muito debatido no futebol: Técnicos no Brasil. Outro

episódio que foi ao ar este mês abordou um assunto que une duas paixões dos

brasileiros. Com o título "Futebol e Novela", o trigésimo quarto episódio recebeu

Márcio Guerra, professor titular da UFJF e coordenador do Núcleo de Pesquisa em

Comunicação, Esporte e Cultura. Já deu pra sentir que os programas do mês de maio

estão imperdíveis, né? É só dar o play para escutar tudo o que os nossos convidados

conversaram com a gente! Todos os episódios do Passes & Impasses estão disponíveis

nas plataformas Spotify, iTunes, Deezer e agora também no nosso canal no YouTube!

LEME na mídia

https://comunicacaoeesporte.com/2021/05/03/as-suecas-uma-conquista-feminina-do-mundo-esportivo-masculino/
https://comunicacaoeesporte.com/2021/05/17/dizer-nao-ao-assedio-tambem-e-um-ato-de-resistencia/
https://comunicacaoeesporte.com/2021/05/25/a-figura-do-idolo-no-futebol-e-a-teoria-dos-olimpianos/
https://comunicacaoeesporte.com/2021/05/28/a-coroa-de-luis-v/
https://anchor.fm/lemeuerj/episodes/Passes-e-Impasses-33-Tcnicos-no-Brasil-e10d987
https://anchor.fm/lemeuerj/episodes/Passes-e-Impasses-34-Futebol-e-Novela-e10sm06
https://www.youtube.com/channel/UCPc5S5v5-OFJ2fFNH_s3nsw
https://anchor.fm/lemeuerj/episodes/Passes-e-Impasses-33-Tcnicos-no-Brasil-e10d987
https://anchor.fm/lemeuerj/episodes/Passes-e-Impasses-34-Futebol-e-Novela-e10sm06


Rodeada de polêmicas, a Olimpíada
de Tóquio está cada vez mais perto
de acontecer de fato. E, apesar dos
temores quanto ao futuro, afinal, a
pandemia continua espalhada pelo
mundo e os megaeventos podem
ser perigosos propagadores do
vírus, os Jogos Olímpicos também
nos trazem recordações do passado.
Grandes jogos, atletas que fizeram
história e momentos inesquecíveis.
É nesse sentido que o doutor em
Comunicação pela UERJ e
coordenador técnico do LEME,
Fausto Amaro, participou do podcast
Conexão Tóquio, relembrando a
história dos 100 anos do primeiro
ouro olímpico brasileiro, conquistado
por Guilherme Paraense. Para
conferir, clique aqui!

O professor da Faculdade de
Comunicação da UERJ (FCS/UERJ)
e coordenador do LEME, Ronaldo
Helal, participou do podcast
Chinelinho Cast, apresentado
por Alfredo Boneff e Edmundo
Dan. Durante o programa, Helal fala
sobre a produção acadêmica em
esporte e futebol no Brasil e também
sobre a construção de ídolos e
heróis, temas abordados em seu
livro Sobre Futebol, Esporte e
Cultura. O programa traz divertidas
histórias e boas reflexões. Você
pode ouvir aqui esse episódio -
"Alvorada e Crepúsculo dos
Craques: um papo com Ronaldo
Helal". E o livro pode ser comprado
através desse link!

Na cara do gol!

https://open.spotify.com/episode/495NT7qGTCQkh1Ry9daQUx?si=2Yq87G4uTG6yzv88y04Y2A&utm_source=copy-link&nd=1
https://podcast-de-futebol.libsyn.com/chinelinho-53-alvorada-e-crepsculo-dos-craques-um-papo-com-ronaldo-helal
https://open.spotify.com/episode/495NT7qGTCQkh1Ry9daQUx?si=2Yq87G4uTG6yzv88y04Y2A&utm_source=copy-link&nd=1
https://podcast-de-futebol.libsyn.com/chinelinho-53-alvorada-e-crepsculo-dos-craques-um-papo-com-ronaldo-helal
https://www.editoraappris.com.br/produto/5093-sobre-futebol-esporte-e-cultura


Entre os dias 27 de maio e 26 de junho,

estão abertas as inscrições para a

seleção de candidatos aos cursos de

mestrado e doutorado do Programa de

Pós-Graduação Interdisciplinar em

Estudos do Lazer (PPGIEL) da Escola de

Educação Física, Fisioterapia e Terapia

Ocupacional (EEFFTO-UFMG). O curso

possui uma área de concentração

(Cultura e Educação) e conta com três

linhas de pesquisa: Linha 1 - Identidade,

sociabilidades e práticas de lazer; Linha 2

- Memória e história do lazer; Linha 3 -

Formação, Atuação e Políticas do

Lazer. Você pode encontrar mais

informações sobre a chamada e sobre o

processo seletivo clicando nos links.

Entre os dias 12 e 26 de junho,

acontecerá o curso "Uma História do

Futebol de Mulheres no Brasil",

organizado pelo Ludopédio. Ao todo serão

três aulas, ministradas pelas professoras

Aira Bonfim, Fernanda Haag e Giovana

Capucim e Silva. O objetivo é "analisar os

diversos significados atribuídos à prática

do futebol por mulheres do início do

século XX à atualidade no Brasil". A

primeira aula abordará desde o início da

prática de esportes por mulheres no Brasil

até as leis proibitórias. A segunda aula

falará do período de proibição até a

regulamentação, e a terceira aula será

sobre os desafios para a

profissionalização das modalidades

femininas. As inscrições vão até o dia 9

de junho. Para mais informações, clique

aqui

Se não é inscrito, clique aqui para receber os próximos boletins

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__doutorado/exibe/82/processo_seletivo
https://ludopedio.com.br/uma-historia-do-futebol-de-mulheres-no-brasil/#:~:text=Ludop%C3%A9dio%20Educa%20%E2%80%93%20Uma%20Hist%C3%B3ria%20do%20Futebol%20de%20Mulheres%20no%20Brasil,-Aira%20Bonfim%2C%20Fernanda&text=Com%20o%20prop%C3%B3sito%20de%20expandir,conjunto%20de%20tr%C3%AAs%20aulas%20online.
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/noticias/4502
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__doutorado/exibe/82/processo_seletivo
https://ludopedio.com.br/uma-historia-do-futebol-de-mulheres-no-brasil/#:~:text=Ludop%C3%A9dio%20Educa%20%E2%80%93%20Uma%20Hist%C3%B3ria%20do%20Futebol%20de%20Mulheres%20no%20Brasil,-Aira%20Bonfim%2C%20Fernanda&text=Com%20o%20prop%C3%B3sito%20de%20expandir,conjunto%20de%20tr%C3%AAs%20aulas%20online.
http://instagram.com/lemeuerj
http://www.facebook.com/lemeuerj
https://open.spotify.com/show/1W7LO81szVWzQkzGYOP19R
http://comunicacaoeesporte.com/
mailto:lemeuerj@gmail.com
https://www.youtube.com/user/ComEspCul
http://www.linkedin.com/lemeuerj
https://mailchi.mp/01218437cba9/boletim-do-leme
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