
P O R M A R C O A U R E L I O K L E I N 

Admirável 
mundo novo 

ada a ver com o famoso livro sci-
fi do escritor inglês Aldous Huxley, 
de 1932, sobre uma nova socieda

de sem castas e repleta de controles e cujo 
título estava inspirado numa fala da peça 
"A Tempestade", de William Shakespeare. 
0 assunto aqui é a TV no esporte: incrível 
em um primeiro momento, intrusa depois, 
indispensável e fascinante agora. 

Foi em janeiro de 1926, em Londres, 
que o escocês John Logie Baird fez a 
primeira transmissão pública de TV. Em 
1928, transmitiu imagens de Londres pa
ra Glasgow e em 1929, de Londres para 
Nova York. Em 1936, a BBC inaugurou seu 
canal de televisão. 

TV no esporte aconteceu pela primeira 
vez no dia 16 de setembro de 1937, quan
do a BBC mostrou para Londres partes de 
um jogo especialmente marcado para isto: 
Arsenal x seus reservas. Em abril de 1938, 
mostrou partes de Inglaterra x Escócia. 

O primeiro jogo exibido na íntegra foi 
Preston North End x Huddersfield Town, 
final da Copa da Inglaterra de 1938, em 
Wembley. Mais gente viu o jogo no está
dio do que na TV, porque menos de dez 
mil pessoas tinham televisores. Depois da 
guerra, em 1947, a BBC voltou a trans
mitir futebol, mas a experiência foi rapi
damente abandonada. Os dirigentes con
cordavam com a transmissão de jogos 
da seleção inglesa, mas não aceitavam a 
transmissão do campeonato ou da Copa 

da Inglaterra e sequer dos melhores mo
mentos, porque entendiam que a TV co
locava em risco a presença do público. O 
futebol não queria a televisão. 

As transmissões só voltaram em 1960, 
quando a rede ITV comprou os direitos pa
ra transmitir as 26 partidas do campeonato. 
Durou pouco, logo na segunda o Tottenham 
Hotspurs FC proibiu a exibição de seu jogo 
contra o Aston Villa. A televisão continuava 
barrada. Voltaria discretamente nas tem
poradas seguintes e mais intensamente na 
Copa de 1966, disputada na Inglaterra e 
transmitida na Europa. 

Desde então, ora lentamente, ora rapida
mente, foi tomando conta do esporte e este, 
da programação. Cada vez mais modalida
des. Em um primeiro momento, com muita 
resistência dos chamados cartolas, depois 
com ansiedade para estar na telinha. Hoje, 
é impensável uma competição "existir" sem 
a televisão. Ao longo do tempo, as transmis
sões foram se sofisticando. Recursos cada 
vez mais poderosos, levando o telespectador 
para dentro dos campos, quadras, pistas e 

piscinas. Para dentro dos carros da fórmula 
um. Para dentro da emoção. 

No último dia de janeiro, a novidade. A te
levisão inverte tudo. Por meio da mais mo
derna tecnologia do cinema, cria as condi
ções para trazer o esporte literalmente pa
ra dentro de sua casa. O bico do bólido da 
F1 para cima da sua poltrona favorita. A Sky 
inaugurou seu canal 3D e com a ajuda de 
James Cameron, diretor e um dos desen
volvedores da nova tecnologia 3D usada 
no megassucesso Avatar, fez transmissão 
fechada em 3D para nove pubs no Reino 
Unido, de Arsenal (outra vez protagonista) 
x Manchester United. Para fevereiro, prome
te duas partidas da Copa das Seis Nações 
de rúgbi em 3D para exibição em cinemas. 
Assim como as principais partidas da Copa 
do Mundo na África do Sul. Para o final do 
ano vem a programação regular com filmes 
e diversos esportes para todos que tenham 
televisores HD. Você viu Avatar? Guarde 
bem seus óculos... 
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