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“RESENHAS, TROLLAGEM, TRETAS E BOLA ROLANDO”: Estudo 

descritivo das narrativas audiovisuais dos vídeos produzidos pelo Santos TV. 

 

1. RESUMO: 

Descrever os elementos estruturais e comunicacionais dos conteúdos 

audiovisuais produzidos e publicados pelo “Santos TV”, hospedado na 

plataforma de vídeos Youtube é o intuito do presente trabalho. Para a 

realização deste trabalho será utilizado para estudo do marketing esportivo, 

Idel Halfen (2014), o qual aponta semelhanças entre o mercado corporativo e o 

esportivo e Ary Jose Rocco Jr (2012) que atesta como uma gestão apropriada 

do esporte como negócio gera excelentes possibilidades de retorno econômico 

e financeiro para todos os seus envolvidos como patrocinadores, atletas, 

mídias e outros. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

O presente projeto de pesquisa tem o intuito de descrever os elementos 

estruturais e comunicacionais dos conteúdos audiovisuais produzidos e 

publicados pelo “Santos TV”, hospedado na plataforma de vídeos Youtube. 

Com mais de 400 mil inscritos, o canal tem como proposta central aproximar o 

torcedor do clube “alvinegro praiano” com as atividades cotidianas e esportivas 

do Santos Futebol Clube. 

Para tal, são publicados semanalmente vídeos, com duração variada, 

que abordam: os bastidores das partidas que o clube profissional está 

competindo; cenas resumidas dos jogos, reproduzindo lances e gols do 

certame; imagens bem humoradas de brincadeiras e interação entre os 

jogadores e comissão técnica; transmissões ao vivo das partidas etc. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

O Objetivo Geral seria Registrar os elementos estruturais e 

comunicacionais dos conteúdos audiovisuais produzidos e publicados pelo 

“Santos TV”, hospedado na plataforma de vídeos Youtube. 



Assim, os Objetivos Específicos seriam: observar a construção 

discursiva e narrativa dos vídeos postados pela equipe de mídias sociais do 

Santos TV, considerando elementos linguísticos como: denotação e conotação; 

ironia e intertextualidade; vozes factuais dos narradores e personagens 

entrevistados etc.; descrever os assuntos e temas abordados nos materiais 

audiovisuais citados, relacionando-os com as atividades cotidianas do 

departamento profissional de futebol do Santos Futebol Clube (campeonatos, 

viagens, atividades filantrópicas, encontros com patrocinadores e 

colaboradores etc); discutir o surgimento de um gênero discursivo e televisivo 

híbrido, empregado informalmente em diferentes canais e perfis em 

plataformas colaborativas de vídeos (Youtube, Vimeo, Dailymotion etc.) e 

disseminado por variados segmentos, dentre eles times de futebol ou entidades 

esportivas profissionais. 

A partir do cenário brevemente descrito, a problemática do presente 

projeto de pesquisa reside no seguinte questionamento: Ao produzir conteúdo 

audiovisual, quais são os gêneros televisivos, as estruturas narrativas, os 

formatos e linguagens de edição de imagens, empregados pela equipe de 

comunicação responsável do canal “Santos TV”? 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

 

A metodologia utilizada para o presente trabalho é composta pela 

pesquisa bibliográfica e qualitativa. A primeira emprega materiais publicados 

em livros, artigos, dissertações e teses. Ela pode ser realizada 

independentemente ou pode constituir parte de uma pesquisa descritiva ou 

experimental. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa 

bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, 

pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa tem como premissa não se 

preocupar com números e quantidades totais, mas sim com relação ao 

aprofundamento e de como tais dados selecionados serão compreendidos 

pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam este método procuram explicar 

o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os 



valores que se reprimem a prova de dados, porque os dados analisados por 

este método não estão baseados em números. 

A partir disso, a problemática do projeto de pesquisa se baseia em: 

como é elaborada a estrutura narrativa da sitcom com base no arco afetivo no 

decorrer das temporadas com a mudança da estrutura da série e evolução dos 

personagens? 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

Localizado na cidade litorânea de Santos/SP e tendo como estádio a 

conhecida Vila Belmiro (inaugurado em 1916), o Santos Futebol Clube tem 

uma história de mais de 100 anos, sendo um dos clubes brasileiro mais 

conhecido internacionalmente. Suas cores de representação são o branco e o 

preto, apesar de que em seu uniforme tradicional conta apenas com a cor 

branca, e tem como mascote oficial a baleia. 

O clube coleciona vários títulos, entre eles: três libertadores e dois 

mundiais. Tem como maior representante o ex-jogador Pelé, além de outros 

nomes populares como: Serginho Chulapa, Giovanni, Robinho e Neymar. A 

escolha do tema se deu pela admiração pelo clube, e o interesse pelos meios 

digitais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES:  

 

Para a realização deste trabalho será utilizado para estudo do marketing 

esportivo, Idel Halfen (2014), o qual aponta semelhanças entre o mercado 

corporativo e o esportivo, trazendo a ideia de estimular a reflexão da 

importância do posicionamento no mercado, seja não âmbito esportivo, seja no 

mundo corporativo.  

Além disso, Ary Jose Rocco Jr (2012) que atesta como uma gestão 

apropriada do esporte como negócio gera excelentes possibilidades de retorno 

econômico e financeiro para todos os seus envolvidos como patrocinadores, 

atletas, mídias e outros.  



Philip Kotler (2010) apresenta o marketing 3.0, configurando-se como o 

novo modelo de marketing, que não trata os clientes como meros clientes, e 

sim como os seres complexos e multifacetados. Aqui, tais pessoas escolhem 

produtos e serviços que atendam suas necessidades de participação, 

comunidade, criatividade e idealismo. E Tara Hunt (2010) com o poder das 

redes sociais que revela a força das redes sociais nos dias atuais, onde por 

meio delas, os clientes são mais influenciados do que por qualquer outra 

ferramenta de marketing. 
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