
 
 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Arte e Comunicação Social 

Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano 
 
 
 
 

 
 
 

Lucas Lopes Albuquerque Bastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A construção e desconstrução de narrativas midiáticas de 
idolatria futebolística: um estudo de caso sobre Adriano, o 

"Imperador". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 

2016 



 
 

Lucas Lopes Albuquerque Bastos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A construção e desconstrução de narrativas midiáticas de idolatria futebolística: 
um estudo de caso sobre Adriano, o "Imperador". 

 
 
 
 

 
 
Texto da dissertação apresentado ao Programa de 
Pós-graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC), 
Área de Concentração Discursos Midiáticos e 
Práticas Sociais, na Linha de Pesquisa 2 – Políticas, 
discursos e sociedade, do Instituto de Arte e 
Comunicação Social da Universidade Federal 
Fluminense (IACS/UFF), como requisito parcial 
para a obtenção de título de mestre em Mídia e 
Cotidiano, sob a orientação da Professora Doutora 
Ana Paula Bragaglia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



 
 

Lucas Lopes Albuquerque Bastos 
 
 
 

 
 
 
 

A construção e desconstrução de narrativas midiáticas de idolatria futebolística: 
um estudo de caso sobre Adriano, o "Imperador". 

 
 
 

 
 

Texto da dissertação apresentado ao Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano 
(PPGMC), como requisito parcial para a obtenção de título de mestre em Mídia e 

Cotidiano, sob a orientação da Professora Doutora Ana Paula Bragaglia. 
 
 
 

Orientadora: Profª Drª Ana Paula Bragaglia. 
 

 
 
 

Texto da defesa da dissertação apresentado em ___/___/2016. 
 
 
 

 
________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ana Paula Bragaglia (UFF) – Orientadora 
 
 
 

________________________________________________________ 
Prof. Dr. Marco Antônio Roxo da Silva  (UFF) 

 
 
 

________________________________________________________ 
Prof. Dr. Ronaldo George Helal (UERJ) 

 
 

 
 
 
 

Niterói 

2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B327    Bastos, Lucas Lopes Albuquerque.  
     A construção e desconstrução de narrativas midiáticas de idolatria 
futebolística: um estudo de caso sobre Adriano, o "Imperador" / Lucas Lopes 
Albuquerque Bastos. – 2016. 

 207 f. ; il. 
                 Orientadora: Ana Paula Bragaglia. 

                 Dissertação (Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Universidade Federal 
Fluminense, Instituto de Arte e Comunicação Social, 2016. 

 Bibliografia: f. 195-203. 
 

    1. Imprensa. 2. Esporte. 3. Industria cultural. 3. Espetáculo.                 4. 
Futebol. 5. Mídia. 6. Cotidiano. I. Bragaglia, Ana Paula.                       II. 
Universidade Federal Fluminense. Instituto de Arte e Comunicação Social. III. 
Título.      

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
à Arli Santarém Bittencourt, que nunca me recebeu 
em sua casa com menos do que um sorriso. Serei 
eternamente grato por sua interseção nesse milagre 
chamado Juliana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar, a Deus, por me proporcionar a vida e ter iluminado meu 
caminho que hoje percorro com tanta disposição e alegria.  

Aos meus pais, Rosemary e Carlos Alberto, que me forneceram a estrutura 
emocional e financeira necessários para dar mais esse passo em minha vida profissional. 
Ambos são dois grandes exemplos de vida e me inspiro diariamente em suas trajetórias. 
Mais uma vez eles não me permitiram dar menos de 100% de mim e por isso eu sou e 
para sempre serei eternamente grato.  

Aos meus irmãos, Tatyane e Marcos Aurélio, cujo companheirismo durante essa 
etapa da minha vida foi essencial para que ela fosse mais prazerosa. Além de meus 
grandes amigos, continuam sendo meus grandes concorrentes e é recompensador poder 
saber que todos os dias crescemos um pouco mais juntos.  

A todos os professores, funcionários, estudantes e colaboradores em geral do 
PPGMC-UFF por terem me acolhido de maneira tão carinhosa em minha trajetória pelo 
Mestrado. Levo um pouco de cada um em meu Lattes, mas principalmente em minha 
memória e coração. Espero que em breve nos encontremos novamente, seja dentro ou 
fora dos muros da universidade. 

A minha orientadora, a professora Ana Paula Bragaglia, por ter acreditado no meu 
potencial e ter topado orientar um projeto mesmo sem a mesma paixão por futebol. Sua 
dedicação à pesquisa, ao ensino e principalmente a tornar a comunicação uma área mais 
ética, justa e benéfica à sociedade é uma inspiração para mim. Além de uma 
pesquisadora modelo e orientadora dedicada, posso dizer que encontrei nela uma amiga 
dentro do universo acadêmico, sempre disposta a ouvir meus anseios e fazer com que 
essa etapa do meu desenvolvimento acadêmica fosse a mais agradável possível.  

À Claudia, secretária do PPGMC-UFF, cuja simpatia e competência com certeza 
tornaram minha trajetória pelo programa muito mais fácil e descontraída. Para alguém 
como eu que tem será aversão à burocracia, foi reconfortante poder contar com alguém 
que pudesse tirar minhas dúvidas e me orientar a preencher cada formulário, sempre 
com um sorriso no rosto e toda a paciência do mundo. 

À CAPES, pela bolsa de aperfeiçoamento acadêmico oferecida que me 
proporcionou a capacidade de desenvolver minha pesquisa com a estrutura que 
necessitava.  

Aos professores doutores Marco Roxo e Ronaldo Helal, por terem aceitado meu 
convite para as bancas de qualificação e defesa da minha dissertação. As orientações 
oferecidas pelos senhores foram decisivas para que eu pudesse enxergar meu objeto de 
pesquisa por outras perspectivas, ampliando meu domínio sobre o tema e aprimorando 
assim minha pesquisa. 



 
 

A todos os amigos e amigas que tive a sorte de fazer até hoje. Foi um período 
difícil, atribulado, no qual muitas vezes deixei de sair com vocês ou até mesmo esqueci 
de responder a vocês, mas mesmo assim, com muita paciência e boa vontade, vocês não 
deixaram de me apoiar durante o Mestrado.  

Por último, mas não menos importante, agradeço especialmente à minha 
namorada Juliana Bittencourt. Você foi, de longe, a maior e melhor surpresa durante a 
minha passagem pelo mestrado. Você é minha estrela-guia, minha motivação maior 
para levantar todo dia e estudar com afinco. Você tornou meu presente mais prazeroso e 
não tenho dúvidas de que ajudará meu futuro a ser glorioso. Obrigado pelo apoio 
incondicional aos meus estudos, por me ensinar algo novo todo dia, por ter feito meu 
mundo monocromático tornar-se tão colorido e brilhante, enfim, por ser essa pessoa 
maravilhosa que você é. Desejo do fundo do meu coração que esse mestrado seja apenas 
a primeira etapa de nossas vidas que concluímos de mãos dadas, unidos pelo nosso 
amor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

RESUMO 
 

Essa dissertação busca compreender como se dá a influência das narrativas midiáticas 
da imprensa esportiva nos processos de construção e desconstrução de ídolos 
futebolísticos na contemporaneidade. Para atingir os objetivos de pesquisa investiga-se 
os interesses que a mídia poderia atender em suas narrativas acerca desses jogadores, a 
partir de conceitos como indústria cultural e sociedade do espetáculo. Também explora-
se o perfil multifacetário do ídolo futebolístico contemporâneo a partir dos conceitos de 
mito, herói e celebridade, assim como a relação entre o futebol e a identidade nacional 
brasileira. Para tanto, realiza-se um estudo de caso sobre o jogador Adriano, a partir das 
análises de conteúdo e de discurso das reportagens veiculadas pelos jornais Extra e O 
Globo em diferentes momentos da carreira do atleta. Essa análise revela variações no 
tratamento dado à Adriano pela imprensa mediante principalmente a oscilações no 
desempenho esportivo do jogador mas também pela adequação ou não da conduta social 
e comportamental do atleta às diretrizes de produção de conteúdo desses veículos.  
 
Palavras-chave: Imprensa Esportiva; Industria Cultural; Espetáculo; Futebol; Mídia; 

Cotidiano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation seeks to understand how is the influence of the media narratives of the 
sports press in the processes of construction and deconstruction of football idols 
nowadays. To achieve the research objectives investigates the media concerns that could 
fit in their narratives about these players, from concepts such as culture industry and the 
society of spectacle. It also explores the multifaceted profile of contemporary football 
idol from the concepts of myth, hero and celebrity, as well as the relationship between 
football and the Brazilian national identity. The study presents a case study on Adriano, 
from the analysis of content and discourse of articles published in the newspapers Extra 
and O Globo in different athlete career moments. This analysis reveals variations in the 
treatment given to Adriano by the press mainly to fluctuations in the sporting 
performance of the player but also the adequacy or not of social and behavioral conduct 
of the athlete to the content of these vehicles production guidelines. 
 
Keywords: Press Sports; Culture industry; Spectacle; Football; Media; Daily. 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa trata dos processos midiáticos, mais especificamente da imprensa 

esportiva, voltados à construção e desconstrução de ídolos futebolísticos no cenário 

brasileiro contemporâneo. No atual panorama social, o esporte assumiu uma elevada 

relevância midiática, ocupando um importante espaço dentro dos meios de comunicação 

de massa, seja através de transmissões de eventos de caráter local, nacional e global ou 

de notícias relacionadas. O futebol possui alcance global: as partidas dos principais 

clubes, principalmente os europeus, são transmitidas em diversos países e os grandes 

atletas desse esporte são reconhecidos mundialmente por seu desempenho.  

Dentre os diversos integrantes do que pode ser chamado "mundo do futebol", uma 

das figuras de destaque nesse complexo sistema esportivo e econômico, senão a central, 

é o jogador, o ator principal do espetáculo. É possível supor que esse atleta, dada sua 

posição de destaque, é um dos grandes agentes responsáveis pela promoção do 

espetáculo, através da exibição de uma boa performance esportiva.  

Mas será que além da manutenção de um alto nível esportivo, esse atleta 

futebolístico não precisaria buscar também uma eficiente administração de sua 

visibilidade para que pudesse destacar-se positivamente na imprensa ou mesmo atrair 

marcas que tenham interesse em patrociná-lo? Partindo do pressuposto de que essa 

necessidade se verifique na prática, poder-se-ia dizer que o futebolista tem de dividir 

seus esforços entre manter a competitividade dentro e fora dos campos, ainda que seja 

difícil determinar, em um primeiro momento, a intensidade que este deva dar a cada 

uma dessas instâncias. 

Alguns jogadores conseguem alcançar um patamar distinto com a relação ao 

público que acompanha esse esporte e começam a ser tratados como ídolos. Apesar de 

não haver uma pesquisa que comprove exatamente esse percentual, é possível supor que 

um número bem restrito de profissionais de determinada modalidade consegue atingir 

esse status. As razões que levam um jogador a atingir esse patamar de idolatria são 

difíceis de definir, mas é possível elencar algumas, como por exemplo um excelente 

desempenho esportivo ou seu carisma e identificação com os valores de um 

determinado clube que acabam-no tornando querido pela torcida. Essas e outras 

variáveis tornam difícil determinar qual seria o caminho ideal do anonimato à idolatria 

no futebol.  

Em uma primeira análise, é possível supor que existe uma estrutura que se 

apresenta decisivamente em diversas etapas dessa construção de idolatria de jogadores 
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de futebol contemporâneos: os meios de comunicação de massa. Eis alguns exemplos 

dessa atuação midiática, ligados ao futebol, apenas para ilustrar tal observação: 

entrevistas coletivas com os jogadores; mesas redondas com jornalistas discutindo sua 

performance; convites de emissoras para que ele comente determinadas partidas; 

reportagens especiais sobre sua vida antes de calçar as chuteiras. Mas até essa influência 

ainda se mostra difícil de ser medida. Por fim, como seria possível, então, analisar, 

descrever e até justificar a construção e desconstrução de um ídolo futebolístico se tal 

processo é tão volátil?  

O processo inverso não apresenta mais certezas. O rebaixamento de um ídolo 

futebolístico ao posto de simples desportista não parece, novamente em uma primeira 

observação, possuir uma lei geral que o oriente. Deve-se salientar que novamente a 

mídia pode exercer algumas funções dentro desse cenário, seja através de análises de 

especialistas sobre o momento ruim da carreira do atleta ou até mesmo da exclusão do 

mesmo dos noticiários, por exemplo. 

Foi a partir dessas inquietações que surgiu essa pesquisa. O problema central a ser 

nela investigado é compreender se e de que maneira discursiva em termos, portanto,de 

recursos de significação específicos de linguagem e do jornalismo, a imprensa esportiva 

contribui com e desconstrução de narrativas de idolatria no futebol. Foi escolhido um 

recorte que restringisse a investigação do problema ao cenário brasileiro, pois o futebol 

é um esporte que possui uma relação próxima com a identidade nacional brasileira. 

Outro pressuposto para o desenvolvimento da investigação científica é o de que 

esses chamados ídolos são figuras com grande potencial para atingir fãs e torcedores, 

pois seriam bem recebidos por esse público. Assim, essas figuras de destaque na mídia 

tornar-se-iam eficientes veículos de transmissão de discursos e signos, estes incutidos 

por marcas, patrocinadores ou até pelos próprios donos dos meios de comunicação de 

massa. Segundo Sodré, os atletas então seriam responsáveis por tornar-se ícones de 

diversos significados que podem ou não ter relação com sua própria essência, 

assumindo então mais do que o papel de personalidade pública, mas também adquirindo 

um perfil de mercadoria ambulante: 

Ser imagem (símbolo icônico) pública significa tornar-se interpretante 
vivo ou núcleo polipolítico de uma determinada conjuntura de valores, 
significa tornar-se 'medium'. Mas significa também se realizar como 
forma acabada e abstrata da relação humana mediada pelo mercado, 
ou seja, existir como indivíduo "irreal", mero suporte para signos que 
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se dispõem a representar uma realidade instituída exclusivamente 
como mercadoria. (SODRÉ, 2002, p.38). 

O objetivo geral da pesquisa então pôde ser formulado como a busca pela 

compreensão de como se dá a influência das narrativas midiáticas da imprensa esportiva 

nos processos de construção e desconstrução de ídolos futebolísticos na 

contemporaneidade. Apesar de sua definição sucinta, o processo de investigação 

demonstrou-se complexo logo em seu início. Assim sendo, a tarefa foi desmembrada 

em três objetivos específicos, cujos resultados ajudariam a compor o produto final da 

investigação.  

O primeiro objetivo específico é analisar os interesses que orientam os meios de 

comunicação de massa na abordagem de atletas futebolísticos. A hipótese que guia 

nosso estudo é a de que as diretrizes da indústria cultural têm grande influência na 

maneira pela qual as pessoas não só recebem conteúdos oriundos do noticiário 

esportivo, por exemplo, mas até mesmo na forma com que eventos e as personalidades 

são retratados nesses conteúdos. 

O segundo objetivo específico é traçar o perfil do ídolo futebolístico 

contemporâneo. Dentro dessa pesquisa trabalha-se com a hipótese de que os conceitos 

de Mito, Herói e Celebridade tem relação direta com esse perfil. Assim, é importante 

realizar um levantamento teórico sobre esses conceitos pois será importante, na etapa de 

estudo de caso, identificar se o jogador escolhido apresenta os atributos debatidos nessa 

etapa.   

O terceiro e último objetivo específico é analisar por diversos ângulos o esporte 

futebol. É importante para essa pesquisa aprofundar o debate sobre esse esporte, 

apresentando suas relações com a identidade nacional brasileira, o seu aproveitamento 

pelas ferramentas de marketing esportivo, assim como a relação entre futebol e 

imprensa esportiva. Essa discussão sobre as características únicas do futebol serão 

importantes para termos uma visão mais ampla dos ídolos futebolísticos e como as 

diretrizes midiáticas se adaptam à cobertura desse esporte. 

O quarto e último objetivo específico é identificar quais são os critérios e 

recursos linguísticos e especificamente jornalísticos estabelecidos pela imprensa 

esportiva ao desenvolver narrativas de construção ou de desconstrução de idolatria 

acerca de um determinado desportista em detrimento de outro. Uma hipótese surge 

aliada a esse objetivo e ao fim do estudo de caso será comprovada ou refutada. Essa 

hipótese é a de que os principais critérios responsáveis por orientar esse processo de 
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determinar quais atletas receberiam narrativas de construção ou de desconstrução de 

idolatria são dois: em primeiro lugar, a possibilidade de adequação do jogador às 

diretrizes midiáticas, ou seja, de que forma o atleta pode ser aproveitado pela imprensa 

esportiva, se ele fornece elementos suficientes para que os jornalistas possam produzir 

narrativas sobre sua vida profissional e pessoal; em segundo lugar, tem-se a questão do 

desempenho esportivo desse jogador, que, caso apresente uma boa performance, pode 

ou não alcançar um maior destaque positivo dentro do noticiário esportivo. 

Durante a escolha de como expor o percurso metodológico e os resultados 

obtidos pela pesquisa na dissertação, optou-se por não concentrar toda a revisão 

bibliográfica em apenas um capítulo. Assim, o embasamento teórico foi distribuído ao 

longo do trabalho em conjunto com as conclusões obtidas após o cruzamento entre 

autores, teorias e, claro, a aplicação desses ao objeto estudado.  

O primeiro capítulo é destinado à análise dos meios de comunicação de massa e 

a possível espetacularização promovida por eles no desenvolvimento de seus produtos 

midiáticos. Dois conceitos serão essenciais para essa discussão: “indústria cultural”, de 

Adorno e Horkheimer (1985) e “sociedade do espetáculo”, de Guy Debord (1967). 

O conceito de indústria cultural será analisado através de diferentes perspectivas 

e escolas teóricas, destacando-se dentro desse estudo a perspectiva da Escola de 

Frankfurt. O conceito de sociedade do espetáculo será apresentado a partir da 

perspectiva de seu criador, Guy Debord, e ambos os conceitos serão relacionados 

durante o capítulo. 

O segundo capítulo retoma às origens do que hoje chamamos de ídolo. Resgata-

se assim as figuras do Mito (principalmente a partir da perspectiva de Mircea Elíade), 

do Herói (seguindo os estudos de Campbell e Brandão), do star-system (conceito de 

Edgar Morin) e das Celebridades (orientado pelos estudos de Chris Rojek) para 

determinar o perfil multifacetário do ídolo futebolístico contemporâneo. Durante o 

capítulo serão contrapostas diferentes perspectivas teóricas sobre esses conceitos, 

buscando compreender as semelhanças e diferentes entre as celebridades e os heróis 

clássicos, por exemplo. Em seguida analisar-se-á o outro lado da questão, o indivíduo 

que idolatra essas mesmas figuras, a partir do debate entre os conceitos de identificação 

(a partir de Le Bon e Freud), carisma (pela perspectiva de Weber)  e narcisismo (a partir 

dos estudos de Christopher Lasch).  

No terceiro capítulo o foco recai sobre o futebol e os atributos que o distinguem 

de outros esportes. O futebol terá seu desenvolvimento no Brasil analisado assim como 
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sua relevância para o desenvolvimento da própria identidade brasileira. Também será 

debatido a ligação entre marketing e futebol através de conceitos e ferramentas da área 

do marketing esportivo e, por fim, a questão da idolatria nessa modalidade será 

amplamente debatida. Para essa discussão optou-se por uma mescla de autores que 

estudaram o futebol pelo viés social e cultural desse esporte no Brasil, como Roberto 

DaMatta, Guterman, Helal, Vogel, Arno Damo, Nelson Rodrigues, dentre outros, e 

outros que analisam o futebol pelo viés do marketing, tais quais Francisco Melo Neto, 

Kotler, e Zenone, por exemplo.  

Por fim, o quarto capítulo destina-se a um estudo de caso acerca das narrativas 

midiáticas que, possivelmente, contribuíram com a construção ou desconstrução de 

idolatria do jogador Adriano Leite Ribeiro, conhecido apenas como Adriano ou pela 

alcunha de "Imperador". Optou-se por realizar o estudo de caso sobre esse jogador 

especificamente pelo fato do atleta ter atingido, durante sua carreira, desempenho 

esportivo e títulos de repercussão nacional e internacional, mas que não tenha 

oficializado o encerramento de sua carreira, mantendo-se, ao menos até o fim da 

pesquisa, afastado dos gramados e, provavelmente, também do noticiário esportivo.  

Esse estudo utilizará, em um primeiro momento, através do levantamento de 

notícias veiculadas na imprensa carioca em um formato de mapa cronológico: elencar-

se-ão os momentos de maior destaque do atleta em sua carreira em âmbito nacional de 

forma a restringir o universo de matérias analisado. Os veículos escolhidos para 

recolhimento da amostra serão os jornais O Globo e O Extra. O recorte realizado sobre a 

imprensa carioca foi determinado a partir do grande envolvimento do atleta com esse 

estado: Adriano nasceu na Vila Cruzeiro e continuou frequentando o lugar após tornar-

se jogador de futebol, foi revelado e subiu à categoria dos atletas profissionais pelo 

Clube de Regatas Flamengo e também sagrou-se campeão brasileiro pelo clube em seu 

retorno ao Brasil. 

Após esse levantamento analisar-se-ão esses dados obtidos através de duas 

metodologias. A primeira será a Análise de Conteúdo, de Bardin, com intuito de 

compreender, na prática, como se deram esses processos de construção (e se ocorreram, 

também de desconstrução) midiática de idolatria do jogador Adriano. Essa metodologia 

foi escolhida pois "a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimento 

relativos às condições de produção (ou, eventualmente de recepção), inferência esta que 

recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 2011, p.44). A segunda será a 

Análise do Discurso, a partir da perspectiva de Eni Orlandi: 



18 
 

Em suma, a Análise de Discurso visa a compreensão de como um 
objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de 
significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, 
implica em explicitar como o texto organiza os gestos de interpretação 
que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim novas práticas de 
leitura (ORLANDI, 2015, p.24-25).  

O intuito de utilizar-se essa metodologia é compreender então os significados 

produzidos ou evocados pelos discursos midiáticos acerca dos ídolos e identificar 

interpretações possíveis que podem surgir entre os fãs acerca do caráter de ídolo dos 

jogadores referenciados.  

Espera-se que os resultados obtidos ao fim dessa pesquisa possam contribuir 

para que o receptor mensagens midiáticas acerca de atletas tenha a ciência do que está 

por trás dos estímulos que está recebendo, como sobre quem são os responsáveis pela 

produção dos discursos, que objetivos oriental tal produção,e qual o  papel de cada 

estratégia narrativa nesse complexo processo de construção e desconstrução de ídolos 

esportivos.  
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1 - Indústria Cultural e a espetacularização de vidas humanas. 

O problema que essa pesquisa se propõe a investigar é como se dá a construção e 

desconstrução de ídolos futebolísticos através dos processos midiáticos relacionados, 

mais especificamente,  à imprensa esportiva. Nesse estudo parte-se do pressuposto que 

jogadores de futebol podem e serão tratados pela mídia (seja a especializada ou não) 

como ícones culturais passíveis de serem transformados ou ao menos conformados em 

produtos culturais que serão distribuídos através de meios de comunicação de massa, 

sejam eles jornais, filmes, músicas, etc. Portanto, justifica-se o estudo acerca da própria 

mídia, do seu funcionamento e de qual seu impacto (ao menos qualitativo) sobre o 

indivíduo e a própria sociedade. Esse estudo teórico oferecerá as bases necessárias para 

avançarmos na análise empírica dos processos midiáticos de construção e desconstrução 

de idolatrias, desenvolvido em outro momento da pesquisa. 

Estudar com profundidade a mídia de massa é uma tarefa multidisciplinar, 

trabalhosa e extensa que não seria possível realizar dentro de um capítulo. Logo, 

decidiu-se por focar a discussão teórica e bibliográfica em alguns pontos em detrimento 

de outros.  

O primeiro recorte se concentra no surgimento da sociedade de massa e dos 

meios de comunicação de massa. Esse aparecimento ocorrerá em grande parte devido a 

mudanças estruturais dentro da sociedade e ele próprio incorrerá no desenvolvimento de 

um novo modelo cultural: a cultura de massa. Essa mudança paradigmática influenciará 

diretamente na forma com que o indivíduo recebe as informações em seu cotidiano e 

pela forma com a qual ele lidará com os outros indivíduos ao seu redor.  

O segundo momento de análise da cultura de massa se dá na conceituação e 

problematização de Indústria Cultural. Esse recorte é importante para a pesquisa pois 

dará indicações de quais são as diretrizes pelas quais os produtos culturais serão 

desenvolvidos e distribuídos pelos meios de comunicação de massa.  

O terceiro e último tópico abordado no capítulo se refere a outro conceito 

importante para essa pesquisa: sociedade do espetáculo. A presença de uma discussão 

referente a esse conceito se justifica pela sua contribuição ao nosso entendimento sobre 

os efeitos produzidos pelos produtos culturais midiáticos no receptor dessas mensagens.  

O primeiro passo, portanto, tem de ser em direção ao início da cultura de massa 

e no desenvolvimento social dos meios de comunicação de massa. 
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1.1 Sociedade de massa, Cultura de Massa e os meios de comunicação de massa. 

Antes de iniciar a discussão acerca do papel desempenhado pelos meios de 

comunicação de massa dentro da sociedade, faz-se necessário traçar as bases nas quais 

surge o que alguns teóricos chamarão de "Cultura de Massa". Segundo o próprio nome 

sugere, a cultura de massa é aquela encontrada dentro das Sociedades de Massa. É 

importante ressaltar que doravante utilizar-se-á em alguns momentos da dissertação 

sigla MCM para representar o termo "meios de comunicação de massa", com intuito de 

tornar o texto mais fluido e sucinto. 

Apesar de não haver consenso acerca de uma década específica como ponto de 

partida para o surgimento da cultura de massa, muitos teóricos concordam que a 

passagem da chamada Sociedade Moderna para a Sociedade de Massa vai se desenrolar 

de maneira mais acentuada no fim do Século XIX. Não é por acaso que esse recorte 

cronológico é o mais apontado por esses estudiosos: é nele que encontramos algumas 

condições sociais e culturais que acabaram por permitir o desenvolvimento das ditas 

sociedades de massa. 

Antes de percorrer as características que permitiram essa transição entre 

modelos e paradigmas sociais, é importante esclarecer o que entende-se nessa pesquisa 

por "Massa". Esclarecer o significado e a amplitude desse conceito é essencial para 

evitar confusões futuras acerca do que seria uma sociedade de massa ou a função que os 

meios de comunicação de massa exerceriam dentro da mesma.  

Ao contrário do que o senso comum por vezes dita, massa não se refere apenas a 

um grupo grande de indivíduos. Eis a definição de Wolf para o conceito: 

A massa é constituída por um agregado de indivíduos que - enquanto 
seus membros - são substancialmente iguais, não dinstiguíveis, mesmo 
se provêm de ambientes diversos, heterogêneos e de todos os grupos 
sociais (...) A massa também é composta por pessoas que não se 
conhecem, que estão espacialmente separadas umas das outras, com 
poucas possibilidades de interagir (WOLF, 2008, p.7). 

Essa homogeneidade da massa heterogênea se justifica pelo fato de, segundo 

teorias da Sociedade de massa, como as mencionadas por De Fleur (1997) e Wolf 

(2008), esses indivíduos distintos se encontram isolados social e psicologicamente dos 

outros, interagindo muito pouco com sujeitos de fora de sua esfera privada, refletindo 

pouco ou nada sobre a coletividade da qual pertencem. O resultado final do pensamento 

propagado, portanto, torna-se homogêneo, senso comum.  
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Em linhas gerais, é assim que Wolf identifica o indivíduo que compõe a 

sociedade de massa: um sujeito anônimo e separado psicologicamente da sociedade à 

que pertence e, socialmente, de sujeitos que compõem sua esfera mais privada de 

convívio, encontrando-se, por consequência, atomizado, alienado no sentido de ser uma 

unidade solitária que não possui ligações fortes com grupos sociais diversos e com o 

pensamento coletivo como um todo (WOLF, 2008). Outros autores seguem raciocínio 

semelhante: De Fleur e Ball-Rockeach expõem de maneira detalhada as características 

que definirão uma sociedade de massa e como os indivíduos se comportam dentro da 

mesma: 

os indivíduos são considerados numa situação de isolamento 
psicológico uns dos outros; (2) diz-se predominar a impessoalidade 
em suas interações com outros; (3) são considerados isentos das 
exigências de obrigações sociais informais forçosas. (DE FLEUR; 
BALL-ROKEACH, 1997, p.177-178).  

Nessa definição aparece explícito o termo "isolamento psicológico", ideia essa 

que já aparecia na discussão acerca da sociedade de massa. Portanto, considera-se 

importante que essa condição do homem da sociedade de massa seja debatida e 

aprofundada. 

O homem típico do fim do século XIX e início do século XX vivia nas cidades. 

Devido à configuração física urbana e aos deslocamentos constantes entre casa e local 

de trabalho, o sujeito da cidade se via quase que constantemente obrigado a 

compartilhar espaço físico com diversos outros homens, seja nas fábricas, nas ruas ou 

até em seu bairro. Entretanto, essa proximidade física não se tornava garantia de 

interações sociais. O indivíduo das cidades pouco compartilhava com o próximo seus 

valores, seus ideais, tradições, crenças, etc. Em outras palavras, esse sujeito não 

desenvolvia laços com essas outras pessoas e tampouco se via no próximo. Essa 

condição social poderia resultar em uma condição patológica que Durkheim viria a 

assinalar como "Anomia" (DE FLEUR; BALL-ROKEACH, 1997). 

Um indivíduo em estado de Anomia seria aquele que estaria autocentrado, tão 

focado em sua rotina, tão superespecializado em realizar suas funções dentro do 

trabalho que aos poucos tornaria-se capaz de relacionar com outros indivíduos, mesmo 

que estes estivessem próximos de si em termos de espaço físico. Em suma, esses 

indivíduos "perdem a capacidade para se identificar e se sentir em comunhão com os 

outros" (DE FLEUR; BALL-ROKEACH, 1997, p.176-177). A única interação para 
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além da vida íntima privada entre esses indivíduos se daria então através de laços 

contratuais, relação essa na qual os dois sujeitos definem termos de um acordo e ambos 

devem honrar suas partes. Após a concretização do contrato estabelecido, a relação se 

daria por finalizada. 

Tomemos como exemplo o funcionamento de uma instituição de ensino 

superior. Dentro desse espaços acadêmicos existem diversos tipos de funcionários. Para 

ilustrar o que foi falado até aqui, esse exemplo duas categorias profissionais serão 

destacadas: os professores, tidos como os responsáveis por ministrar as aulas, e os 

faxineiros, sob os quais repousam as funções de arrumação e limpeza das salas de aula, 

dentre outras. Considerando que não haja incentivo social ou institucional para que os 

funcionários de diferentes categorias se conheçam e desenvolvam laços mais do que 

contratuais, professores e faxineiros teriam assim dificuldade de compreender o trabalho 

realizado pela outra, tampouco de se pôr no lugar da outra. 

Com esses contornos sociais definidos, é possível imaginar a seguinte situação: 

um professor entra numa sala de aula com as cadeiras enfileiradas. Ele as reorganiza, 

formando um círculo, no intuito de promover um debate mais dinâmico e democrático 

do que seria possível com as cadeiras organizadas em fileiras. Ao fim da aula, esse 

mesmo professor não as devolve à configuração inicial e sai da sala. Agora é a vez do 

funcionário da limpeza exercer sua função. Ao chegar, ele percebe que além do trabalho 

de limpar a sala, também terá de reorganizar as cadeiras para o estado original. Assim, 

ele pode acabar ficando ressentido com o professor.  

O que ocorreu nesse exemplo proposto é um cenário de Anomia. O professor 

não entende que sua atitude de reorganizar as cadeiras impacta diretamente no trabalho 

e na vida de outros funcionários da mesma instituição. O funcionário da limpeza, por 

sua vez, não entende que a atitude do professor não tem como motivação prejudicar a 

sua rotina de limpeza, mas sim um intuito acadêmico e pedagógico. Mesmo que esses 

dois indivíduos estejam espacialmente próximos e cheguem a se encontrar diversas 

vezes em seu cotidiano, estão isolados psicologicamente e até mesmo socialmente, pois 

só se relacionam de maneira contratual. O contrato estabelecido pela universidade e 

exercido pelos próprios indivíduos diz que um deve dar a aula e quanto esta acaba, o 

outro deve limpar a sala. Essa é a divisão de trabalho e os funcionários devem respeitar 

o contrato que a define. Não há reflexão por parte dos funcionários sobre os desafios 

inerentes à função que o outro exerce, as motivações por parte de suas ações, além 

pouco incentivo a uma aproximação que não seja exclusivamente profissional.  
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Dentre as possíveis origens para esse cenário de anomia, uma delas merece uma 

investigação mais detalhada: a superespecialização desenvolvida dentro da sociedade de 

massa. De Fleur e Ball-Rockeach (1997) recorrem à Augusto Comte e seu conceito de 

"Organismo Coletivo" para dissertar sobre o papel da especialização dos indivíduos 

dentro da sociedade de massas. Segundo os teóricos, tal qual o corpo humano, por 

exemplo, a sociedade funcionaria como uma espécie de organismo coletivo no qual os 

indivíduos seriam as células responsáveis por manterem-no funcionando. O segredo 

para esse funcionamento seria exatamente a divisão de tarefas, metas e funções dentre 

os indivíduos. Partindo dessa premissa, uma sociedade funcionaria de maneira saudável 

se tivesse, na proporção ideal, advogados, médicos, bombeiros, cientistas, professores, 

policiais, dentre outros tipos de profissionais, exercendo simultaneamente suas funções. 

A união dessas forças individuais em prol de um bem comum seriam a chave para o 

desenvolvimento social (DE FLEUR, BALL-ROKEACH, 1997).  

Mas um dos efeitos colaterais desse processo poderia ser exatamente essa 

superespecialização e, por consequência, o cenário de anomia do indivíduo na sociedade 

de massas. De Fleur e Ball-Rockeach explicitam essa relação entre superespecialização 

e alienação entre grupos sociais: 

Um grau crescente de tal especialização, todavia, conduz a uma 
crescente diferenciação social. Se tal diferenciação atinge um ponto 
em que fiquem ameaçados os vínculos efetivos entre partes do 
sistema, então o equilíbrio e harmonia do organismo também são 
ameaçados. (DE FLEUR, BALL-ROKEACH, 1997 p.168). 

Transpondo o que foi dito no trecho para o exemplo anteriormente citado, do 

professor e do funcionário da limpeza, poderíamos nos deparar com a seguinte situação: 

os professores começam a se identificar apenas com aqueles que exercessem suas 

mesmas funções, buscando assim criar relações de amizade e consideração apenas com 

outros professores.  

A superespecialização alcança níveis tão profundos que os indivíduos começam 

a priorizar suas agendas pessoais ou dos seus micro grupos em detrimento de agendas 

maiores e mais complexas que poderiam promover o bem-comum. 

Ferreira (2015) irá elencar um tripé responsável por realizar essa transição entre 

a sociedade antiga ou comunitária e a sociedade de massas: a divisão do trabalho, a 

industrialização e a urbanização (FERREIRA, 2015, p. 102) 
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O primeiro ponto já foi abordado anteriormente: a nova divisão do trabalho 

forneceu as bases para a especialização, mas também contribuiu para a 

superespecialização do indivíduo. O segundo item do tripé do autor, a industrialização, 

fornecerá as bases para o desenvolvimento do terceiro. Com a industrialização crescente 

principalmente nos centros urbanos, surgiu a necessidade de mão de obra localizada nas 

imediações das indústrias. Para suprir essa demanda, ocorreu uma migração de boa 

parte da população do campo para as novas cidades. Para o autor, esse foi um dos 

pontapés iniciais da sociedade moderna e também da massificação (FERREIRA, 2015) 

 Esses indivíduos começaram a se concentrar ao redor das indústrias em busca 

de trabalho e melhores condições econômicas, muitas vezes deixando para trás suas 

famílias e até mesmo o convívio com elementos de suas culturas. Nas cidades, eles se 

viram obrigados a conviver com outros indivíduos desconhecidos, assim como se 

depararam com elementos culturais que lhe são estranhos. Imersos em uma rotina de 

trabalho exaustiva e superespecializada, como já foi mencionado anteriormente, esse 

indivíduo urbano não recebia o incentivo para relacionar-se com os demais além das 

relações contratuais.  

Inseridos nesse contexto social e refletindo essas mesmas configurações é que os 

meios de comunicação de massa ganharam força. Já que o indivíduo apresentava-se 

cada vez mais atomizado, isolado psicologicamente, ou seja, não refletindo sobre seu 

entorno e não participando de momentos de interação social para além de seu círculo 

mais privado de vida, abriu-se uma brecha em seu cotidiano para que as mensagens dos 

meios de comunicação de massa e seus produtos culturais ganhassem mais fácil 

aceitação. 

O desenvolvimento tecnológico desses meios de comunicação de massa, assim 

como de estratégias de persuasão e manipulação ganharam força também no contexto 

das duas guerras mundiais no século XX. 

Tornou-se essencial mobilizar sentimentos e lealdades, instilar nos 
cidadãos ódio e meio contra o inimigo, manter elevado seu moral 
diante das provações e captar-lhe energias em uma efetiva 
contribuição para sua nação (DE FLEUR; BALL-ROKEACH, 1997, 
p.179). 

Países como Inglaterra, França, Alemanha, dentre outras nações envolvidas 

diretamente nos conflitos mundiais usaram da imprensa e principalmente do rádio como  
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ferramentas capazes de persuadir a massa a unir-se como uma só nação e apoiar os 

ideias dos produtores das mensagens (DE FLEUR; BALL-ROKEACH, 1997). 

Os meios de comunicação de massa, os seus produtos e também seus produtores 

são alvo de polêmica. Há inúmeros defensores de suas funcionalidades, assim como há 

diversos acusadores que apontam para os malefícios que seriam inerentes a tais 

tecnologias. Esse debate entre Apocalípticos e Integrados, como dirá Eco (2008), 

permeará as discussões sobre os meios de comunicação de massa e oferecerá diversas 

problematizações pertinentes ao estudo da cultura de massa. Antes de adentrar nesse 

tópico é importante ressaltar dois pontos. 

O primeiro é o da mudança paradigmática promovida pela revolução industrial e 

da própria massificação. A industrialização, a urbanização, a nova divisão de tarefas, a 

consequente massificação, todos esses foram processos que alteraram radicalmente o 

modelo de sociedade. Do homem dos laços comunitários para o homem das relações 

contratuais, houve uma ruptura social tão grande que dificilmente não acarretaria em 

mudanças culturais. Os meios de comunicação, por sua vez, só fizeram se adaptar aos 

novos tempos. Eco (2008) critica os especialistas que preferem não enxergar essa 

mudança paradigmática e insistem em analisar os meios de comunicação de massa a 

partir de conceitos e perspectivas referentes à sociedade moderna: 

Assim ocorre, em geral, com os mass media: alguns os julgam 
cotejando-lhes o mecanismo e os efeitos com um modelo de homem 
renascentista, que, evidentemente (não só por causa dos mass media, 
mas também dos fenômenos que tornaram possível o advento dos 
mass media), não mais existe (ECO, 2008, p.35). 

Em outras palavras, os meios de comunicação de massa só existem porque a 

sociedade ofereceu bases tecnológicas e culturais para que esses existissem. Se não 

houvesse a tecnologia suficiente para o envio de mensagens através de ondas sonoras, 

não existiria o rádio, por exemplo. Assim como talvez se não houvesse tantos 

indivíduos dispersos, atomizados, isolados dentro das novas cidades, também não 

houvesse a necessidade de se criar uma meio capaz de emitir mensagens sonoras iguais 

para todos esses indivíduos simultaneamente.  

Mas além de produtos dessa ruptura paradigmática cultural, os meios de 

comunicação também executarão outro papel. E aí chegamos ao segundo ponto que 

antecede a própria discussão sobre benefícios e malefícios dos meios de comunicação 
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de massa: eles próprios se tornarão os principais propagadores da chamada "cultura de 

massa" (MORIN, 1997). 

Morin (1997) afirma que a cultura de massa é aquela produzida segundo a lógica 

industrial, promovida pelos meios de comunicação de massa e dirigida, claro, à massa. 

O autor apresenta algumas das características dessa chamada cultura de massa. Assim 

como qualquer outra cultura, "constitui um corpo de símbolos, mitos e imagens 

concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e de 

identificações específicas" (MORIN, 1997, p.15). Ela é flexível, a ponto de se misturar 

e até se confundir à outras culturas tais quais a religiosa, a nacional, etc., ainda que no 

processo ela sempre acabe corrompendo um pouco as outras.Ela faz do cotidiano seu 

lar: "Ela é consumida no decorrer das horas" (MORIN, 1997, p.18). Sua produção é 

massificada e visa atingir o maior público possível; e sua lógica central e norteadora é 

sempre o seu caráter industrial, ou seja, seu caráter de consumação por parte do público 

que a recebe diariamente (MORIN, 1997). 

Apresentados e debatidos conceitos centrais como Massa, Sociedade de Massa e 

Cultura de Massa, faz-se necessário avançar às problematizações acerca dessa cultura de 

massa tão difundida pelos meios de comunicação. Esse debate suscitará argumentos 

tanto pró quanto contra a cultura de massa e para podermos aprofundar a discussão 

deve-se recorrer a outro conceito, esse um dos mais relevantes para essa pesquisa: a 

Indústria Cultural. 

 

1.2 A Indústria Cultural: conceituação e problematizações. 

Com os conceitos de massa e sociedade de massa definidos e delimitados foi 

possível aprofundar a discussão acerca da cultura de massa. Avança-se agora na 

discussão teórica em direção ao conceito de Indústria Cultural. Afirma-se que o 

conceito aparece pela primeira vez com essa terminologia na literatura na década de 40, 

nos estudos de Adorno e Horkheimer. Ambos os teóricos faziam parte da chamada 

"Escola de Frankfurt", que devido à Segunda Guerra Mundial se viu obrigada a 

transferir seus estudos para os Estados Unidos.  

Na concepção original dos autores frankfurtianos, a Indústria Cultural diz 

respeito a um sistema complexo, que envolveria estruturas econômicas, políticas e 

culturais. Esse sistema utilizaria principalmente os meios de comunicação de massa para 

difundir produtos culturais os quais foram desenvolvidos desde o início com intuito de 

gerar retorno financeiro (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Apesar do conceito 
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original pertencer a Adorno e Horkheimer, a definição proposta por Francisco Rüdiger é 

pertinente por sua capacidade de síntese: "A expressão [indústria cultural] designa uma 

prática social, através da qual a produção cultural e intelectual passa a ser orientada em 

função de sua possibilidade de consumo no mercado" (RÜDIGER, 2015).  

Aplicando as duas definições para o mesmo conceito a um exemplo prático, um 

filme desenvolvido a partir das diretrizes da indústria cultural só seria produzido, 

filmado e distribuído se fosse projetado pelos agentes envolvidos ainda antes do início 

das filmagens um bom retorno em bilheteria. Essa mesma lógica de mercado inclusive 

permearia as diversas etapas de produção do filme influenciando de maneira mais ou 

menos decisiva nesses processos: o roteiro seria escrito seguindo ao menos parcialmente 

as fórmulas dos grandes blockbusters, os atores principais seriam grandes celebridades 

já conhecidas e queridas pelo grande público, as praças que receberiam as cópias do 

longa primeiro seriam as com maior público e/ou maior poder aquisitivo, dentre outras 

estratégias possíveis. 

Adorno e Horkheimer (1985) elencam algumas características da indústria 

cultural que acabarão por se refletir nos produtos culturais distribuídos pelos meios de 

comunicação de massa. Sejam essas características produzidas propositalmente ou 

efeitos colaterais do desenvolvimento de produtos culturais a partir de diretrizes 

econômicas, é importante para essa pesquisa problematizá-los a fim de compreender 

como eles terão influência na cobertura midiática de ídolos esportivos e até na maneira 

pela qual o receptor consumirá essa informação recebida pelos meios de comunicação 

de massa. 

Os tópicos abordados e aprofundados serão os seguintes: a assimetria 

comunicacional potencializada pela indústria cultural e os próprios meios de 

comunicação de massa; adequação à média e padronização dos produtos culturais; o uso 

de fórmulas prontas e estereótipos no processo de criação dos produtos culturais 

massivos; e a alienação e atrofia do potencial de reflexão das massas potencializada pela 

indústria cultural. Esses tópicos serão apresentados e debatidos nesse momento, a fim 

de que possamos aprofundar o entendimento do conceito de Indústria Cultural e 

perceber como ela pode ser observada no cotidiano e, principalmente, nas coberturas 

midiáticas esportivas. Entretanto, não há a pretensão de esgotar o tema tampouco 

elencar todas as problematizações referentes à Indústria Cultural já expostas na extensa 

literatura sobre o tema. 
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1.2.1 - O ESQUEMA PRODUTORES-CONSUMIDORES DENTRO DA CULTURA 

DE MASSA: O POLÊMICO DIÁLOGO ENTRE O PROLIXO E O MUDO. 

O primeiro ponto a ser discutido diz respeito à própria natureza dos meios de 

comunicação de massa e como a Indústria Cultural se beneficiará desse cenário. Adorno 

e Horkheimer (1985) acusam a Indústria Cultural de se aproveitar das características 

técnicas dos MCM de exercer um amplo controle sobre as mensagens enviadas ao 

grande público e evitar que este se manifeste - seja contra ou a favor - das mensagens 

recebidas. Segundo os autores: 

A passagem do telefone ao rádio separou claramente os papéis. 
Liberal, o telefone permitia que os participantes ainda 
desempenhassem o papel do sujeito. Democraticamente, o rádio 
transforma-os a todos igualmente em ouvintes, para entregá-los 
autoritariamente aos programas iguais uns aos outros, das diferentes 
estações. Não se desenvolveu nenhum dispositivo de réplica e as 
emissões privadas são submetidas ao controle (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, p.114-115). 

A partir do trecho é possível extrair um deslocamento importante que os meios 

de comunicação de massa promove no processo comunicacional, segundo os 

frakfurthianos. Para esses filósofos, antes do desenvolvimento e popularização dos 

MCM, os indivíduos tinham participação ativa como produtores de mensagens. Quando 

inseridos dentro da sociedade de massa, esses sujeitos tornar-se-iam cada vez mais 

passivos, receptores sem voz, quase como objetos a serem moldados pelas mensagens 

distribuídas pelos meios de comunicação de massa. 

Outro autor que segue a mesma linha de raciocínio ao empoderar a mídia e seus 

controladores é Edgar Morin. Ele diz que a relação entre os produtores das mensagens e 

seus consumidores é análoga à de um "prolixo e um mudo" (MORIN, 1997, p.46). Os 

MCM enviam mensagens o tempo todo, seja através de filmes, reportagens, músicas, 

produções artísticas, etc. e ao receptor caberia apenas ouvir ou não ouvir, assistir ou não 

assistir, em síntese, consumir ou não consumir. Dentro da lógica dos MCM, não há 

espaço para resposta do receptor que não seja o "sim ou o não, o sucesso ou o fracasso" 

(MORIN, 1997, p.46). Aos espectadores televisivos, por exemplo, seria permitida a 

escolha de assistir determinado programa em detrimento de outro, a emissora x ou a y, 

mas nunca o poder de criar e veicular um programa de sua própria autoria ou mesmo 

interferir de maneira a transformar de maneira significativa na programação assistida. 

Uma das grandes problemáticas oriundas dessa configuração do processo 

comunicacional é que ao desequilibrar a balança e dar aos produtores da mensagens a 
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primazia do processo, o público ficaria submisso às vontades desse emissor. Dentro 

desse cenário surgem questões sobre o caráter supostamente democrático dos MCM.  

Uma alternativa a esse cenário de dominação aparece nos estudos da cultura de 

massa realizado por Umberto Eco (2008). Segundo o teórico, o problema a ser 

combatido não é tanto a natureza dos MCM, mas sim o fato de grupos econômicos 

controlarem a produção dessas mensagens e assim acabarem por veicular produtos com 

pouco valor cultural, empobrecidos, superficiais, etc. Logo, uma possível solução para a 

questão seria a intervenção maciça de "homens de cultura" na criação e distribuição 

desses produtos culturais. Uma frase famosa do autor irá resumir sua posição com 

relação ao tema: "O silêncio não é protesto, é cumplicidade" (ECO, 2008, p.52). 

Aplicando a proposta a um exemplo prático, seria como se não apenas Hollywood e 

todos os seus parceiros econômicos decidissem quais longas seriam filmados e 

distribuídos nas salas de cena, mas também cineastas independentes, produtores 

oriundos dos mais diferentes países, comunidades culturais, produtores esses que 

possivelmente não estariam imbuídos com a lógica industrial, comprometidos mais com 

a distribuição de valores culturais e enriquecimento da sociedade do que propriamente 

com o retorno financeiro.  

Os defensores da cultura de massa, pensadores os quais Umberto Eco (2008) 

reúne em um grupo que o autor chama de "Integrados", apresentam uma visão mais 

positiva sobre a comunicação de massa. Para esses defensores, os meios de 

comunicação de massa são um elemento das sociedades industriais que, ainda que possa 

trazer malefícios como a veiculação de programas apelativos e baseados apenas em 

promover sensações, como programas de auditório ou noticiários policiais, por 

exemplo, a cultura de massa também é responsável por tornar acessível elementos 

culturais como música e arte que antes eram restritos apenas a uma classe mais alta. 

Logo, os meios de comunicação de massa assumiriam uma postura democrática ao levar 

seu conteúdo para grande parte da população e caberia aos receptores decidir o que 

fazer com esse conteúdo: pela perspectiva dos integrados, esse receptor pode até mesmo 

vir a se aprofundar em uma área a partir desses conteúdos acessados graças aos meios 

de comunicação de massa. 

Outra escola que também pensa a balança do processo comunicativo de maneira 

mais equilibrada é a dos Estudos Culturais. Esse campo dos Estudos Culturais surgiu na 

Inglaterra, no Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS), em 1964. Ainda que 

não seja uma escola ou campo restrito à comunicação, mas sim voltado para o estudo de 
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aspectos culturais da sociedade em geral, os Estudos Culturais são importantes para essa 

discussão por creditarem aos grupos mais oprimidos e/ou marginalizados da sociedade 

uma capacidade de crítica e resistência. Assim, esse campo do conhecimento estuda 

manifestações culturais tais quais o movimento operário e feminismo, movimentos não 

hegemônicos (ESCOSTEGUY, 2001). 

No que tange à comunicação, é importante ressaltar a contribuição de Stuart Hall 

(2003) para os Estudos Culturais e para nossa discussão com a sua pesquisa sobre o 

esquema de codificação/decodificação de mensagens. Segundo Hall (2003), o processo 

de comunicação de massa segue um esquema: Produção, Circulação, 

Distribuição/Consumo e Produção. Seguindo o raciocínio do autor, os meios de 

comunicação de massa e seus agentes seriam os responsáveis por produzir as 

mensagens, fazê-las circular pela sociedade e caberia ao receptor decodificar as 

mesmas, consumi-las e produzir mensagens (novas ou não) a partir da original.   

 Essa produção realizada pelo receptor sofrerá influência do tipo de 

decodificação da mensagem feita por esse receptor. Hall (2003) defende que existem 

três tipos de decodificação possíveis: a decodificação dominante, na qual esse receptor 

interpreta a mensagem de acordo com os padrões e pontos de vista hegemônicos; a 

decodificação oposicional é aquela pela qual o receptor produz uma nova mensagem no 

sentido contrário à perspectiva dos grupos ou classes hegemônicas; por último, a 

decodificação negociada marca uma mistura de elementos dominantes e de resistência 

na interpretação do receptor (HALL, 2003). 

Um exemplo fictício desse processo pode ser uma reportagem veiculada em TV 

aberta sobre greve de professores nas universidades federais, na qual é dito que a causa 

dos protestos são os cortes do estado nas verbas para educação pública, corte esse 

justificado por emissários representantes do governo federal como ajustes necessários 

em tempos de crise econômica. Um indivíduo que realiza uma decodificação dominante 

dessa mensagem pode produzir uma nova mensagem em tom crítico aos professores, 

argumentando que a greve dos mesmos não tem legitimidade porque os cortes são 

necessários. Um receptor que efetuou uma decodificação oposicional da mesma 

mensagem pode produzir uma mensagem distinta, de apoio aos professores e criticando 

os cortes do governo em um setor básico da sociedade, a educação. Um indivíduo que 

desenvolva uma decodificação negociada pode, por sua vez, produzir uma nova 

mensagem na qual entenda a necessidade dos cortes, mas reconheça a necessidade e a 

validade da greve organizada pelos docentes.    
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Uma outra perspectiva para essa relação entre emissor e receptor aparece na 

literatura mais recente através do que Lemos (2007) chamará de mídias "pós-massivas". 

Dentre essas mídias destaca-se a Internet e as suas ferramentas como blogs, redes 

sociais, aplicativos de compartilhamento de dados, fóruns, etc. Lemos caracteriza as 

funções pós-massivas e como ela altera o esquema tradicional dos MCM: 

As mídias de função pós-massivas, por sua vez, funcionam a partir de 
redes telemáticas em que qualquer um pode produzir informação, 
"liberando" o pólo da emissão, sem necessariamente haver empresas e 
conglomerados econômicos por trás (...) O produto é personalizável e, 
na maioria das vezes, insiste em fluxos comunicacionais bi-direcionais 
(todos - todos), diferente do fluxo unidirecional (um - todos) das 
mídias de função massiva (...) Dessa forma, um autor não precisa 
necessariamente passar para uma grande produtora de hits para viver. 
Com novas ferramentas de funções pós-massivas, ele pode dominar, 
em tese, todo o processo criativo, criando sua comunidade de 
usuários, estabelecendo vínculos abertos entre eles. (LEMOS, 2007, 
p.125) 

Assim, as mídias de funções pós-massivas poderiam evitar o cenário de 

dominação e alienação indicado por Adorno e Horkheimer, possibilitando a retirada do 

produção do conteúdo cultural a lógica de mercado e o comprometimento com o retorno 

financeiro do produto. Além disso, essas novas mídias e suas configurações distintas 

das massivas ofereceriam ao receptor a oportunidade de participar do processo não 

apenas com o sim ou não, mas com intervenção ativa.  

Analisemos um exemplo de como um indivíduo pode tornar-se produtor cultural 

dentro dessas mídias pós-massivas: um jovem músico que considera mais importante 

divulgar o seu trabalho e oferecer aos seus ouvintes um material de qualidade do que 

propriamente lucrar a partir de suas músicas pode optar por disponibilizar seus álbuns 

para download em seu site pessoal ao invés de oferecer seu material a um intermediário, 

como uma grande gravadora. Essa estratégia torna o produtor cultural, nesse caso, o 

músico, menos suscetível a ter sua arte influenciada pela lógica do mercado: uma 

música pode ser composta e desenvolvida seguindo características, fórmulas e até um 

estilo bem diferente daquelas que frequentam o topo das músicas mais ouvidas nas 

rádios, pois não há a pressão do retorno financeiro (ao menos imediato) interferindo na 

criação.  

É válido salientar que há ressalvas a essa alternativa referente às mídias pós-

massivas, pois existe a possibilidade de utilizar uma mídia com essas características - tal 

qual a Internet - como ferramenta a serviço da indústria cultural. Um exemplo é uma 
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gravadora que divulga as músicas de seus contratados em propagandas online ou através 

de páginas oficias em redes sociais, com intuito de vender álbuns em seu site oficial. O 

esquema "um - todos" aparece novamente, assim como a lógica de mercado que 

permeia a indústria cultural. 

 

1.2.2 - ADEQUAÇÃO À MÉDIA: A BUSCA POR UM DENOMINADOR COMUM 

EM MEIO AO PÚBLICO. 

Outro atributo da indústria cultural abordado nesse capítulo será a tentativa 

constante de adequação dos produtos culturais à média da população. Edgar Morin é um 

dos estudiosos da cultura de massa que se debruça sobre essa questão. Segundo Morin 

(1997), é prática de qualquer sistema industrial que produza bens destinados à massa 

buscar o máximo consumo para comercializar o máximo de sua produção. Afinal, para 

custear uma produção em larga escala, independente do produto que for, é necessário 

um consumo também em grande quantidade. Partindo do pressuposto que as diretrizes 

da indústria cultural são análogas a de qualquer outra indústria, seus produtos também 

serão massificados e vão buscar atingir a totalidade do público receptor.  

Logo, se os principais canais de distribuição dos produtos culturais são os meios 

de comunicação de massa, os indivíduos ou grupos que controlam esses MCM se 

empenharão em maximizar o alcance das mensagens e a aceitação dessas dentre o 

grande público. A questão é que a massa, apesar de ter algumas características que a 

fazem parecer homogênea, não é composta por indivíduos iguais. As pessoas que 

compõe a massa possuem histórias, gostos, preferências diferentes. Portanto, não é 

possível produzir uma mensagem única capaz de agradar todos os receptores 

simultaneamente. 

Uma possível alternativa seria desenvolver diversos produtos culturais, cada um 

com características e linguagens próprias, destinados a oferecer a cada segmento 

elementos que o agradem e que, de preferência, contribuam para o enriquecimento 

cultural da sociedade. Entretanto, essa alternativa não encaixa dentro da lógica de 

mercado, pois não necessariamente todas essas linhas de produtos ofereciam um 

consumo em quantidade suficiente para render um retorno financeiro para os seus 

produtores. E se não há essa previsibilidade de lucro, a indústria cultural não se 

interessaria em desenvolver esses conteúdos. 

Como então é possível conciliar o alto custo desses produtos culturais 

massificados, a necessidade de obter retorno financeiro e uma sociedade de massa com 
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indivíduos de gostos e interesses distintos? A saída encontrada pelos produtores 

culturais é, então, produzir conteúdos que agradarão a maioria do seu público, 

realizando assim por vezes uma chamada adequação à média. Morin disserta sobre essa 

prática: 

quando o diretor de um grande jornal ou produtor de um filme dizem 
"meu público", eles se referem a uma imagem de homem médio, 
resultado das cifras de venda, visão em si mesma homogeneizada. 
Eles imputam gostos e desgostos a esse homem médio ideal: este pode 
compreender que Van Gogh tenha sido um pintor amaldiçoado, mas 
não que tenha sido homossexual; pode consumir Cocteau ou Dali, mas 
não Breton ou Péret. A homogeneização visa a tornar euforicamente 
assimiláveis a um homem médio ideal os mais diferentes conteúdos 
(MORIN, 1997, p.36). 

Esse "homem médio ideal", como o próprio nome sugere, não existe: é apenas 

uma abstração, um amontoado estatístico de preferências, muitas vezes definido por 

técnicas avançadas de pesquisa de mercado e ferramentas de Marketing. Esse 

representante médio do público consumidor terá suas preferências estudadas, seu poder 

aquisitivo quantificado, seus hábitos de compra e consumo dissecados, etc. Inclusive 

diversas subcategorias de homem-médio ideal podem ser desenvolvidas a partir desses 

mesmos princípios: pode-se definir o que seria o homem-médio da classe C, ou o 

homem-médio carioca, etc. 

Entretanto, é possível problematizar se os produtos culturais desenvolvidos a 

partir das diretrizes do mercado são desenvolvidos e distribuídos porque há 

efetivamente uma demanda social da maior parte da sociedade por eles ou se o que 

ocorre é exatamente o contrário, ou seja, a própria indústria cultural sugerirá qual deve 

ser o gosto da maioria. Morin chega a lançar uma pergunta nesse caminho, propondo o 

debate sobre quem realmente dá início a esse processo de seleção sobre qual a natureza 

dos produtos culturais que devem ser difundidos: "é a imprensa (ou o cinema, ou o rádio 

etc.) que faz o público, ou é o público que faz a imprensa?" (MORIN, 1997, p.46). 

Afinal, é a média que dita a produção ou a produção que dita quem é a média? 

Há duas respostas possíveis para essa pergunta e para ambas se faz necessário 

um debate aprofundado. Partindo do pressuposto que é o público que obriga os MCM a 

adequarem seus produtos ao gosto da média, aproxima-se da perspectiva dos 

apologistas da cultura de massa, grupo esse que Umberto Eco trata como "Integrados" 

(2008). Uma das defesas que Eco levanta como sendo argumento favorável à cultura de 

massa utilizado por esses integrados diz que as regras de adequação à média são 
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"inevitáveis" (ECO, 2008, p.44). Afinal, se a massa possui indivíduos com gostos e 

níveis intelectuais tão distintos, seria impossível, em termos práticos e principalmente 

financeiros, através de meios como rádio, TV, dentre outros meios massivos, produzir e 

veicular mensagens que agradassem a todos os públicos. A alternativa então seria 

realizar generalizações.  

O problema decorrente dessa prática é que a indústria cultural acabaria por 

realizar dois processos muito criticados pelos acusadores da cultura de massa, chamados 

de "Apocalípticos" por Eco (2008). O primeiro movimento seria no sentido de excluir 

ou ao menos afastar aqueles indivíduos ou comunidades culturais que não fossem 

contempladas pelo denominador comum definido pela cultura de massa. "Nesse sentido, 

difundindo por todo o globo uma 'cultura' do tipo 'homogêneo', destroem as 

características culturais próprias de cada grupo étnico". (ECO, 2008, p.40). Os próprios 

Adorno e Horkheimer fazem uma leitura semelhante e acusam a indústria cultural de 

promover a exclusão de quem pensa diferente do que os meios de comunicação de 

massa considerarão o "normal" ou "comum": 

A análise feita há cem anos por Toccqueville verificou-se 
integralmente nesse meio tempo. Sob o monopólio privado da cultura 
"a tirania deixa o corpo livre e vai direto à alma. O mestre não diz 
mais: você pensará como eu ou morrerá. Ele diz: você é livre de não 
pensar como eu: sua vida, seus bens, tudo você há de conservar, mas 
de hoje em diante, você será um estrangeiro entre nós". Quem não se 
conforma é punido com uma impotência econômica que se prolonga 
na impotência espiritual do individualista (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985). 

No trecho destacado, um verbo merece ser destacado: conformar. A indústria 

cultural oferece ao grande público a chance de consumir seus produtos devidamente 

adequados ao gosto da maioria. Quem por acaso não compartilha da preferência ou até 

dos valores necessários para apreciar esses produtos, que limite-se a se conformar com 

isso, ou seja, moldar-se a ponto de tornar-se esse homem médio ideal. Se por acaso o 

indivíduo não se mostrar capaz de realizar tal movimento, então que se isole 

economicamente, porque não poderá consumir os produto que deseja, e até socialmente, 

pois muitas vezes terá sua interação com indivíduos conformados dificultada por não 

falar a mesma língua da suposta maioria.  

Aplicando os contornos do cenário proposto a um exemplo prático e seguindo 

um caminho próximo ao objeto dessa pesquisa, imaginemos um indivíduo brasileiro que 

por qualquer motivo não tenha o futebol como seu esporte predileto, mas sim o 
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badminton. Para o seu azar, a indústria cultural promove constantemente produtos 

culturais relativos à futebol, pois entende-se que o homem médio brasileiro ideal seja 

apaixonado por esse esporte. As partidas dos clubes e da seleção nacional são 

transmitidas semanalmente; os noticiários esportivos dedicam quase que toda sua 

programação a reportagens com temática futebolística; ídolos futebolísticos aparecem 

em diversas propagandas e até mesmo em programas de televisão não esportivos. Já o 

seu esporte preferido, Badminton, dificilmente recebe destaque na imprensa e quando 

isso ocorre, é através de reportagens pontuais. Se por acaso esse esporte tiver partidas 

transmitidas pela TV nacional, isso ocorrerá apenas em ocasiões especiais (tais como 

Olimpíadas) ou em canais especializados de TV por assinatura. Esse indivíduo então se 

vê na encruzilhada de ou consumir produtos culturais relativos à futebol e por fim 

acabar se "conformando" ao gosto da maioria, ou se ver excluído do público 

contemplado pelos meios de comunicação de massa.  

Até mesmo dentro de um segmento já contemplado pela indústria cultural como 

o gosto da maioria, como por exemplo o próprio futebol dentro da sociedade brasileira, 

existem novas distinções internas que marcam o que é a preferência da média ou não. A 

imprensa esportiva, por exemplo, pode usar um grande espaço de seus jornais e revistas 

ou um bom tempo de sua programação televisiva para tratar de um jogador em 

detrimento de outro, por considerar que um deles tem mais fãs ou ao menos mais 

aceitação dentre o público do que o segundo. Ao torcedor e espectador que tem mais 

afinidade com esse jogador preterido pela imprensa, resta se conformar ou buscar 

reportagens pontuais que o interessem. 

O segundo movimento promovido pela indústria cultural em meio a sua 

adequação à média diz respeito à superficialidade dos produtos veiculados pelos meios 

de comunicação de massa. O conteúdo desses produtos, desenvolvidos já a partir dessa 

premissa de necessidade de maximização do consumo e do retorno financeiro, podem 

ter sua riqueza e complexidade cultural empobrecida, ou no caso de adaptações de obras 

anteriores à cultura de massa, até mesmo simplificada com intuito de atender "médias 

de gosto" (ECO, 2008, p.40). Eco debate essa questão em diversas "peças de acusação" 

elencadas pelo mesmo à cultura de massa: "Mesmo quando difundem os produtos da 

cultura superior, difundem-nos nivelados e 'condensados' a fim de não provocarem 

nenhum esforço por parte do fruidor" (ECO, 2008, p.41). Em outro momento, Eco 

afirma: 
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Feitos para o entretenimento e o lazer, são estudados para 
empenharem unicamente o nível superior da nossa atenção (...) 
mesmo uma sinfonia, ouvida através do rádio, será fruída de 
modo mais epidérmico,como indicação de um motivo 
assobiável, e não como um organismo estético a ser penetrado 
em profundidade, mediante uma atenção exclusiva e fiel (ECO, 
2008, p.41). 

O próprio Eco levanta as teses de defesa que os Integrados farão acerca dessas 

acusações. Segundo o autor, os defensores da cultura de massa diriam que mesmo que 

haja sim uma apresentação superficial de produtos culturais ditos complexos ou 

pertencentes à "Alta Cultura", ao menos as massas agora tem direito a algum contato 

com esses produtos e que até mesmo esse estímulo "epidérmico" pode ser o estopim 

para um aprofundamento por parte do receptor com o produto cultural recebido. E sobre 

produtos culturais degradados que tanto os apocalípticos acusam os meios de 

comunicação de massa de promover, como programas sensacionalistas, quadrinhos ou 

filmes eróticos ou de cunho sádico, dentre outros, os integrados diriam que o circense 

sempre esteve presente na história da humanidade, e que os meios de comunicação 

apenas irão refletir essa condição humana. (ECO, 2008). 

Retomemos à pergunta de Morin: o público faz os meios ou os meios fazem o 

público? A primeira alternativa já foi debatida mas a segunda ainda necessita de 

problematizações. O que significa pensar nos meios de comunicação de massa e na 

própria indústria cultural como agentes produtores do seu homem ideal médio? 

Jesús Martín-Barbero (2009) apresenta o processo de criação de necessidades do 

público como intrínseco à própria lógica da indústria cultural:  

A "unidade de sistema" é enunciada a partir de uma análise da lógica 
da indústria, na qual se distingue um duplo dispositivo: a introdução 
na cultura da produção em série (...) e a imbricação entre produção de 
coisas e produção de necessidades de modo tal que "a força da 
indústria cultural reside na unidade com a necessidade produzida" 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p.73). 

Os meios de comunicação de massa então não estariam invariavelmente fadados 

a buscar um denominador comum para seus produtos, mas seriam também responsáveis 

por criar esse denominador dentro do público. Adorno e Horkheimer (1985) já 

apontavam para essa estratégia da Indústria Cultural: "Cada qual deve se comportar, 

como que espontaneamente em conformidade com seu level,  previamente caracterizado 

por certos sinais, e escolher a categoria dos produtos de massa fabricada para seu tipo" 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985). Sendo assim, os meios de comunicação de massa 
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não seriam apenas responsáveis por produzir e veicular, por exemplo, filmes adequados 

ao tipo ideal estatístico definido como a Classe C, mas também ditaria quais filmes os 

indivíduos da classe C devem consumir ou não.  

As implicações éticas desse movimento são muitas e levantam diversas questões 

para o debate. Qual o impacto de alguns poucos produtores culturais terem o poder de 

decidir o que determinado público irá ler, ouvir ou até mesmo qual informação 

receberá? Retomando o exemplo do indivíduo brasileiro hipotético que prefere 

badminton ao invés de futebol, será que ele teria a oportunidade de consumir produtos 

adequados ao seu gosto quando, do outro lado da balança, os indivíduos que controlam 

os MCM podem concluir que a necessidade desse indivíduo não oferece rentabilidade 

suficiente para ser atendida? Quando a indústria cultural vê o seu público simplesmente 

como o que Morin vai chamar de "uma resultante econômica abstrata da lei da oferta e 

da procura" (MORIN, 19997, p.47), como ficam as pequenas comunidades culturais que 

dentro dessa lógica comercial podem não oferecer lucro suficiente para que tenham seus 

gostos e preferências atendidos? 

A partir dessas argumentações é possível compreender os desafios e problemas 

oriundos da adequação à média promovida pelos meios de comunicação de massa: 

quem encontra seus gostos atendidos, não necessariamente recebe conteúdo de 

qualidade; quem não se encaixa no chamado "gosto da maioria", parece condenado à 

ficar fora do sistema. 

Após esse debate teórico acerca da adequação dos produtos culturais à média da 

população, é necessário discutir se dá o processo de criação dentro das diretrizes da 

indústria cultural. 

 

1.2.3 ESTEREOTIPIZAÇÃO E FÓRMULAS PRONTAS: A COMPLEXA CRIAÇÃO-

INDUSTRIALIZADA. 

Já foi dito que diversos produtos da indústria cultural sofrem críticas acerca de 

sua superficialidade, atributo esse que por muitos autores pode ser considerado como 

resultante do processo de adequação à média. Entretanto, não basta apresentar essa 

crítica: há de se aprofundar como exatamente essa superficialidade do conteúdo será 

perceptível, como ela é desenvolvida por seus produtores, quais as motivações por trás 

de sua existência e debater possíveis consequências do uso de tal recurso para os 

consumidores dessa cultura de massa. 
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Adorno e Horkheimer (1985) apresentam uma característica que, para eles, está 

presente em quase todos os produtos culturais: o esquematismo da produção. Em outras 

palavras, todos os filmes, músicas, obras de arte, etc., seguiriam modelos pré-prontos 

dos quais dificilmente as produções escapariam:  

Não somente os tipos das canções de sucesso, os astros, as novelas 
ressurgem ciclicamente como invariantes fixos, mas o conteúdo 
específico do espetáculo é ele próprio derivado deles e só varia na 
aparência. Os detalhes tornam-se fungíveis. A breve sequência de 
intervalos, fácil de memorizar, como mostrou a canção de sucesso: o 
fracasso temporário do herói, que ele sabe suportar com goodsport 
que é; a boa palmada que a namorada recebe da mão forte do astro; 
sua rude reserva em face da herdeira mimada são, como todos os 
detalhes, clichês prontos para sempre empregados arbitrariamente aqui 
e ali completamente definidos pela finalidade que lhe cabe no 
esquema (...) Desde o começo do filme já se sabe como ele termina 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.117-118). 

O que podemos depreender desse trecho da obra dos autores é que há poucas 

produções dentro desenvolvidas e promovidas pela indústria cultural que tentam fugir 

ou contradizer as fórmulas prontas. O conteúdo não só se torna previsível, como até 

mesmo conservador. Os filmes tendem ao happy ending, os seriados de comédia 

americanos relutam em abandonar suas tradicionais risadas de fundo, as novas músicas 

acompanham a melodia e sequência de notas semelhantes às mais ouvidas das rádios, 

etc. As poucas mudanças existentes nesses e outros produtos da cultura de massa 

ocorrem apenas na superfície. Troca-se os atores ou atrizes de um filme para o outro, 

mas o enredo persiste o mesmo.  

Para se ter uma ideia de como uma fórmula pronta é aplicada a não apenas um 

novo produto cultural desenvolvido, mas a milhares, o cinema torna-se um bom 

exemplo. Chris Rojek (2008) apresenta uma ferramenta utilizada em Hollywood 

chamada high concept (ou conceito primordial, em tradução livre), pela qual todo novo 

longa produzido pode ter sua narrativa reduzida a uma simples frase. Assim, um filme 

de ação de duas horas e meia de duração e com orçamento que supera a casa dos 

milhões de dólares pode ser filmado em torno de uma sentença como "dois irmãos 

viajam o mundo buscando vingança contra o assassino de seus pais". Esse é apenas um 

exemplo da aplicação desse conceito de high concept, mas a partir dele já é possível 

levantar algumas questões. Quando todo o conteúdo de um produto cultural consegue 

caber em uma sentença, o quão pobre ele realmente é? Será que uma premissa tão curta 

e simples pode orientar uma produção artística que realmente contribua para o 
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enriquecimento da sociedade? Outra pergunta surge e é sobre essa questão que nos 

debruçaremos adiante: quantas vezes essa mesma fórmula pronta será reproduzida 

dentro da cultura de massa? 

Durante o desenvolvimento dos produtos da indústria cultural, o processo 

criativo é limitado. Morin afirma que "a criação tende a se tornar produção" (MORIN, 

1997, p.29). Em primeiro lugar porque o próprio desenvolvimento dos produtos segue 

uma divisão de trabalho tão burocrática e complexa que acaba por afastar a ideia 

criadora da real execução: "No seio da indústria cultural, se multiplica o autor não 

apenas envergonhado de sua obra, mas também negando que a obra seja sua. O autor 

não pode mais se identificar com sua obra" (MORIN, 1997, p.33). Isso porque entre o 

roteirista de um filme e a obra pronta, por exemplo, existe uma infinidade de interesses 

e interferências que irão alterar o curso da criação. As marcas anunciantes podem exigir 

que seus produtos apareçam com mais ou menos destaque nas cenas; o estúdio pode 

impor que determinada atriz atue pelo seu apelo comercial; pesquisas de opinião prévias 

apontando que o público que frequenta a praça onde o filme estreará reage melhor à 

determinada linguagem do que a outra pode alterar o roteiro. Essas e outras 

interferências acabam por distanciar a ideia criadora original do produto final.  

A criação então, mutilada pelo ritmo burocrático de produção industrial, acaba 

reduzida ao uso dessas fórmulas prontas. Fórmulas essas que se fazem presentes em 

diversas instâncias e de diferentes formas. Uma delas aparece no âmbito espaço-

temporal, como destaca Morin (1997), ao lembrar que programas de rádio, por exemplo, 

tem sua duração cronometrada. Um dos mais problemáticos usos de fórmulas prontas 

dentro da indústria cultural é quando o conteúdo começa a ser ditado por arquétipos ou 

o que Eco chamará de "tipos prontamente reconhecíveis" (ECO, 2008, p.41) que 

aparecem frequentemente na cultura de massa. Em outras palavras, a criação inserida na 

lógica da indústria cultural recorre à estereótipos.  

Adorno e Horkheimer (1985) sugerem que a marca registrada dos produtos da 

cultura de massa é justamente o uso desses estereótipos: "A tradução estereotipada de 

tudo, até mesmo do que ainda não foi pensado, no esquema da reprodutibilidade supera 

em rigor e valor todo verdadeiro estilo" (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.126). 

Retomemos um exemplo já utilizado aqui para debater esse ponto. A cultura de massa, 

ao tentar representar a figura de um brasileiro, seja em um filme, propaganda, seriado 

televisivo, enfim, poderá recorrer à figura do homem vestido com a camisa amarela da 

seleção brasileira. Esse é um signo prontamente reconhecível de que este homem é 
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brasileiro, pois a camisa é conhecida mundialmente e o próprio povo brasileiro é 

reconhecido mundialmente como apaixonado por futebol. Mas se não apenas uma, mas 

milhares de propaganda recorrerem a esse mesmo estereótipo, quantos brasileiros que 

não gostam de futebol e tampouco da seleção brasileira deixarão de se sentir 

representados? Aparece mais uma vez o cenário da exclusão promovida pela Indústria 

Cultural: o público que se conforme com o estereótipo, do contrário, não se sente 

contemplado pela cultura de massa. 

Existem mais problematizações possíveis acerca dessa estratégia do uso 

recorrente de estereótipos e cabe destacar ao menos mais duas delas. A primeira diz 

respeito à presença da renovação dentro da cultura de massa: é possível produzir algo 

efetivamente diferente ou até mesmo contrário às fórmulas padronizadas? Adorno e 

Horkheimer (1985) são enfáticos ao descartar essa hipótese, pelo menos a um nível mais 

profundo de análise do produto cultural em questão: 

A compulsão permanente a produzir novos efeitos (que, no entanto, 
permanecem ligados ao velho esquema) serve apenas para aumentar, 
como uma regra suplementar, o podar da tradição ao qual pretende 
escapar cada efeito particular. Tudo o que vem a púbico está tão 
profundamente marcado que nada pode surgir sem exibir de antemão 
os traços do jargão e sem se credenciar à aprovação ao primeiro olhar 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.126). 

Esses novos efeitos mencionados pelos autores podem ser entendidos como 

mudanças puramente técnicas ou superficiais que apenas tentam dar uma nova 

embalagem ao mesmo produto de sempre. Os chamados efeitos especiais utilizados com 

frequência em grandes filmes de ação e aventura, o uso de hologramas e outros recursos 

de computação gráfica em telejornais, esses são exemplos que se encaixam nessa 

perspectiva.  

Morin (1997) debate mais detalhadamente uma condição a princípio paradoxal 

da cultura de massa: a necessidade de oferecer novos produtos desenvolvidos a partir 

das mesmas fórmulas. O autor inclusive coloca essa questão como um grande desafio 

aos produtores culturais, principalmente quando estes se encontram dentro da grande 

imprensa:  

a indústria cultural precisa de unidades necessariamente 
individualizadas. Um filme pode ser concebido em função de algumas 
receitas-padrão (intriga amorosa, happy end) mas deve ter sua 
personalidade, sua originalidade, sua unicidade. Do mesmo modo, um 
programa de rádio, uma canção. Por outro lado, a informação, a 
grande imprensa pescam cada dia, o novo, o contingente, o 
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"acontecimento", isto é, o individual. Fazem o acontecimento passar 
nos seus moldes para restituí-lo em sua unicidade (MORIN, 1997, 
p.25). 

Nesse trecho percebemos um dos dilemas dos produtores da cultura de massa: é 

necessário criar diferentes figuras para o quebra-cabeça usando praticamente as mesmas 

peças. Quando Morin cita a imprensa é porque essa é um segmento da cultura de massa 

que sofre ainda mais essa pressão porque precisa, diariamente e às vezes quase em 

tempo real, produzir novos conteúdos. Devido à natureza constante de produção de 

notícias, é quase que natural que se recorra à fórmulas prontas para tornar o 

desenvolvimento mais ágil e simples. Mas ao mesmo tempo, os jornais e revistas estão 

inseridos na lógica do mercado, então necessitam conquistar bons índices de vendas 

e/ou audiência para conseguir retorno financeiro. Logo, surge a necessidade de não 

apenas noticiar o fato, mas noticiar de maneira atrativa e, nas palavras de Morin, tornar 

a própria reportagem um produto único, ao menos no nível das aparências (MORIN, 

1997). E aí surge a contradição entre padronização e unicidade, que resultará em 

produtos aparentemente distintos, mas praticamente iguais em conteúdo. 

Uma alternativa que os profissionais da imprensa inseridos na indústria cultural 

encontrarão para escapar ao aparente paradoxo unicidade-padronização é a utilização de 

estratégias sensacionalistas. Se até mesmo a informação, enquanto produto cultural, tem 

de apresentar constantemente algo de novo, atrativo e/ou vendável, mas o cotidiano em 

si não oferece toda essa carga dramática, então esta começaria a ser produzida em cima 

ou à revelia dos fatos noticiados. Assim o imaginário começa a se misturar com o real: 

No sensacionalismo, as balaustradas da vida normal são rompidas pelo 
acidente, a catástrofe, o crime, a paixão, o ciúme, o sadismo. O 
universo do sensacionalismo tem isso em comum com o imaginário (o 
sonho, o romance, o filme): infringe a ordem das coisas, viola os 
tabus, complete ao extremo a lógica das paixões (...) É esse universo 
de sonho vivido, de tragédia vivida e de fatalidade que valorizam os 
jornais modernos do mundo ocidental (MORIN, 1997, p.100). 

É importante ressaltar que o termo "sensacionalismo" é objeto de discussões 

dentro da academia. Marialva Barbosa (2007) lembra que ainda que no senso comum o 

termo faz referência a um tipo de jornal ou notícia que privilegia as emoções e oferece 

poucas informações, o que por si só poderia ser considerado reprovável. Entretanto, 

como essa definição é ampla demais e não parece capaz de esgotar o debate entre a 

relação entre esse jornalismo dito "sensacionalista" com os periódicos de caráter mais 

populares e suas temáticas centrais, tais quais violência e morte, Barbosa prefere adotar 
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o termo "Jornalismo de Sensações" ao se referir a essas narrativas jornalísticas que 

misturam fatos cotidianos e elementos do imaginário: 

As sensações a que nos referimos encontram-se na relação da leitura 
com o extraordinário, com o excepcional, aproximando esse tipo de 
notícia do inominável (...) Esse tipo de jornalismo pode ser 
considerado de sensações também porque estabelece como central a 
construção narrativa de mitos, figurações, representações de uma 
literatura que subsiste há séculos. Uma literatura que falava de crimes 
violentos, mortes suspeitas, milagres, ou seja, de tudo que fugia à 
ordem, instaurando um modelo de anormalidade (BARBOSA, 2007, 
p. 216-217).  

Esse chamado "jornalismo de sensações" então noticiaria crimes bárbaros, 

relatos sobre assassinos misteriosos que se esgueiram pelas vielas das cidades, exaltará 

pequenos heróis urbanos, enfim, promoverá encontros entre elementos cotidianos - a 

cidade, homens e mulheres locais, até mesmo celebridades reconhecidas pela população 

que consome essas notícias - e elementos extraordinários que tornam a narrativa 

diferente e mais atrativa, capaz de provocar diferentes sensações nos receptores, como 

medo, admiração, dentre outras.  

 A partir dessa estratégia de desenvolver notícias que promovam emoções no 

receptor, pode-se chegar ao ponto de escolher noticiar determinados fatos sem grande 

relevância social, mas por seu potencial de dramaticidade. Morin (1997) afirma 

inclusive que dentro da cultura de massa surge o espaço para os "fatos variados", que 

serão justamente esses fatos cotidianos ou de pouca importância que serão explorados 

pela imprensa para provocar emoções no público receptor. O clique que flagra a 

celebridade indo ao mercado, mesmo que esse fato tenha baixíssima relevância para a 

sociedade, será um furo de reportagem consumido pelos ávidos fãs; a mais recente 

frente fria será digna de nota, como se nunca houvesse tido outra igual; o pequeno 

assalto ocorrido na zona mais rica da cidade será explorado e debatido intensamente 

como um crime contra a pátria. O comum torna-se o novo e sensacional dentro da 

cultura de massa. A indústria cultural exalta o fato variado como a sua saída para o 

dilema da padronização e da unicidade.  

É possível perceber essa estratégia de criação de carga dramática e 

sensacionalismo em cima do cotidiano esportivo. Por vezes a crônica esportiva cria 

narrativas e sentidos acerca de lances do jogo que são puramente cotidianos. É o gol que 

vira o gol de placa, é o drible supostamente inédito na história do futebol, é a 

comemoração contida no momento do gol que claramente torna-se uma resposta à uma 
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desavença com a torcida, dentre outros discursos possíveis. Os fatos continuam os 

mesmos e são praticamente iguais aos dos últimos jogos, mas a narrativa em cima deles 

tenta torná-los únicos.  

A segunda problematização pertinente para esse estudo relativa à 

estereotipização da criação na indústria cultural diz respeito aos impactos na percepção 

do receptor, ou seja, na maneira pela qual ele enxergará o mundo a sua volta. Quando se 

tem produtos culturais muito parecidos entre si, que dificilmente conseguem produzir o 

novo, seja em estilo ou conteúdo, promove-se uma homogeneização dos conteúdos 

midiáticos. Em outras palavras, o receptor vê muito do mesmo em todo lugar: televisão, 

rádio, imprensa, etc.  

Retomando o exemplo da representação do brasileiro: se em diversas 

propagandas, matérias, filmes e até músicas o brasileiro é representado como o 

indivíduo apaixonado por futebol e torcedor fanático da seleção brasileira, aos poucos 

essa acumulação de conteúdos extremamente parecidos poderia fazer com que o 

receptor desses produtos culturais comece a não perceber o brasileiro como um povo 

heterogêneo, ou seja, com preferências, gostos e paixões distintas. Na história brasileira 

é possível enxergar um cenário semelhante ao proposto no exemplo: a ideia do país 

como "a pátria de chuteiras" ou "o país do Futebol" resultado de uma construção 

proposital e planejada que retoma a década de 40. Foi principalmente no período da 

"Era Vargas" no qual o futebol foi escolhido como um dos símbolos unificadores do 

povo brasileiro, forjando assim uma homogeneidade entre cidadãos de diferentes etnias, 

religiões e classes sociais (HELAL; SOARES, 2002). 

A partir desse exemplo é possível que muitos não achem esse tipo de construção 

tão prejudicial, mas imaginemos que o mesmo processo de acumulação e repetição de 

produtos culturais represente o brasileiro não como o apaixonado por futebol, mas como 

um indivíduo branco, católico, hétero e de classe média. Mediante o contato constante 

com mensagens estereotipadas em diversas mídias, os receptores poderiam ter sua 

percepção influenciada de maneira a esquecer de que a nação é composta por diferentes 

etnias, credos, etc e até começar a estranhar indivíduos que não se encaixem nesses 

moldes pré-estabelecidas. Essa prática da indústria cultural então apresentaria um 

grande potencial de gerar atrofia de reflexão em seus receptores. Esse é um 

desdobramento pertinente para essa pesquisa e será debatido em seguida juntamente 

com outro conceito importante: Sociedade do Espetáculo.   
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1.3 O Espetáculo como ferramenta a serviço da Indústria Cultural. 
Uma das acusações feitas pelos apocalípticos à cultura de massa se dá sobre o 

seu possível caráter conservador. Algumas das características da cultura de massa que 

embasam os argumentos desses teóricos já foram debatidas, tais quais o conteúdo 

superficial de seus produtos e a estereotipização recorrente na linguagem utilizada no 

desenvolvimento dos mesmos. Essas estratégias tem um objetivo: tornar o conteúdo 

mais palatável, ou seja, sua absorção mais imediata, "facilitando" a vida do 

receptor/consumidor. Eco (2008) elenca esse tópico como uma das principais peças de 

acusação à cultura de massa: 

Os mass media tendem a provocar emoções intensas e não mediatas; 
em outros termos, ao invés de simbolizarem uma emoção, de 
representá-la, provocam-na; ao invés de a sugerirem, entregam-na já 
confeccionada. Típico, nesse sentido, é o papel da imagem em relação 
ao conceito; ou então da música, como estímulo de sensações mais do 
que como forma contemplável (ECO, 2008, p.40). 

Pode-se depreender do trecho citado que a cultura de massa prefere entregar não 

apenas o conteúdo ao receptor, mas prefere mastigar o seu sentido e passar apenas o que 

ela acha que deve ser absorvido. Tomemos como exemplo as risadas de fundo tão 

comuns em seriados estadunidenses: qual seria a sua função se não orientar o espectador 

sobre qual deve ser sua reação naquele momento? A situação cômica, seja na forma de 

piada, tirada sarcástica ou tropeço de uma personagem, já existe por si só. Logo, já 

existe dentro do produto algum estímulo ao riso. O que a risada de fundo programada e 

inserida no momento correto produz é justamente o estímulo à sensação em detrimento 

da contemplação. Não se estimula a reflexão do espectador e a posterior conclusão de 

que deve-se chegar ao riso; o que ocorre é a indução ao riso. Até mesmo a diversão já é 

entregue totalmente pronta. 

Se uma das estratégias da indústria cultural é fornecer informações e 

principalmente emoções já prontas em detrimento do material bruto para que o receptor 

reflita para chegar até o conteúdo, um dos mecanismos preferidos para exercer esse 

controle de maneira sutil será o estímulo e o prolongamento da diversão. Adorno e 

Horkheimer (1985) debatem ampla e profundamente esse aspecto da cultura de massa e 

sua influência direta em seu caráter conservador: 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. 
Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho 
mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao 
mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa 
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em seu lazer e sobre a sua felicidade, ele determina tão profundamente 
a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que esta pessoa 
não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o 
próprio processo de trabalho. O pretenso conteúdo não passa de uma 
fachada desbotada; o que fica gravado é a sequencia automatizada de 
operações padronizadas. Ao processo de trabalho na fábrica e no 
escritório só se pode escapar adaptando-se a ele durante o ócio. Eis aí 
a doença incurável de toda a diversão. O prazer acaba por se congelar 
no aborrecimento, portanto, para continuar a ser um prazer, não deve 
mais exigir esforço e, por isso, tem de se mover rigorosamente nos 
trilhos gastos de associações habituais. O espectador não deve ter 
necessidade de nenhum pensamento próprio, o produto prescreve toda 
reação: não por sua estrutura temática - mas através de sinais. Toda 
ligação lógica que pressuponha um esforço intelectual é 
escrupulosamente evitada (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.128). 

Novamente aparece a questão das reações sendo não apenas indicadas mas 

diretamente provocadas pelos próprios produtos culturais, mas no trecho citado surge 

uma nova questão, da felicidade como uma ferramenta a serviço do trabalho e do 

capital. 

De que forma podemos ver essa lógica em ação? Partindo do pressuposto que 

cinemas, rádios, programas de TV, dentre outros produtos da Indústria Cultural são 

válvulas de escape buscadas por trabalhadores inseridos dentro da lógica de mercado. 

Morin (1997) defende que a cultura de massa colonizou um espaço que antes pertencia à 

estruturas sociais tais quais a família ou à festa. Em outras palavras, o indivíduo imerso 

na sociedade de massa optaria por ir ao cinema ou ouvir sua estação de rádio preferida 

em seus momentos de descanso do que confraternizar com seus familiares. E a partir do 

momento que esse indivíduo opta por consumir esses produtos da indústria cultural tão 

estereotipados, com conteúdo raso e baseado em fórmulas prontas e repetitivas, estaria 

se sujeitando a uma estratégia já integrada ao próprio sistema capitalista. 

Quando os filmes são previsíveis a pontos de não exigirem esforço para se 

adivinhar o seu final ou as notícias veiculadas na cultura de massa sofrem influência de 

estratégias sensacionalistas a ponto de não permitirem ao espectador ler em suas 

entrelinhas e refletir sobre seu significado, o lazer e a diversão não se tornam uma 

verdadeira fuga do sistema, mas sim uma retroalimentação do sistema mediante 

consumo. Produz-se no trabalho, consome-se nos momentos de lazer. Eco aponta 

justamente essa relação entre mercado, consumo e a cultura de massa: "'O produto deve 

agradar ao freguês', não levantar-lhe problemas; o freguês deve desejar o produto e ser 

induzido a um recâmbio progressivo do produto" (ECO, 2008, p.49). Quando a cultura 

torna-se apenas mais um produto a ser negociado e destinado a gerar lucro, o indivíduo 
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torna-se mero freguês e consumidor. E para agradar ao consumidor, basta que o produto 

cultural se torne fácil e "gostoso" de consumir, pois deve ser a ele que o trabalhador 

deve recorrer quando precisar relaxar. E assim o ciclo de produção-consumo prossegue. 

Morin define o lazer na cultura de massa: um tempo de consumo (MORIN, 

1997). Segundo o autor, "os lazeres abrem os horizontes do bem-estar, do consumo e de 

uma nova vida privada" (MORIN, 1997, p.68). Vida privada essa que será marcada pela 

compra de bens materiais e fruição de experiências promovidas pelos bens produzidos 

pela Indústria Cultural.  

A questão é que o lazer moderno lentamente começa a se deslocar da periferia 

da vida social, ou seja, aquele pequeno espaço reservado ao descanso antes do retorno à 

jornada de trabalho, para o centro da vida social. Trabalha-se para adquirir poder de 

consumo e posteriormente utilizá-lo nos momentos de lazer. Segundo Morin, a indústria 

cultural terá papel fundamental nesse deslocamento:  

Esta [a Indústria Cultural] não faz outra coisa senão mobilizar o lazer 
(através dos espetáculos, das competições da televisão, do rádio, da 
leitura de jornais e revistas); ela orienta a busca da saúde individual 
durante o lazer e, ainda mais, ela  cultua o lazer que se torna o estilo 
de vida (MORIN, 1997, p.69). 

A partir desse trecho surge uma nova problemática: o lazer como um objetivo de 

vida e não apenas uma fração da mesma. A cultura de massa transforma a diversão em 

uma indústria pois a felicidade torna-se um mandamento obrigatório. Felicidade essa 

que a mídia sugerirá que pode ser alcançada através do consumo de itens citados por 

Morin, como espetáculos, revistas, dentre outros.  

Consumo esse que será incentivado pela indústria cultural a ser realizado 

principalmente através do olhar. Dois elementos tornam-se essenciais para entender os 

mecanismo de consumo dentro da cultura de massa: o espetáculo e espectador. O 

espetáculo será abordado com mais detalhes em um momento posterior. A questão do 

espectador, por sua vez, deve ser aprofundada pois será imprescindível para 

compreendermos as críticas apocalípticas à suposta passividade promovida pela 

indústria cultural.  

Morin afirma que o espectador tem o privilégio de participar dos mais diversos 

produtos culturais, sejam esses os grandes espetáculos, concertos musicais, os filmes 

premiados, através da leitura dos best-sellers, etc. Mas apesar de sua "onipresença" 

garantida pelos diversos ângulos das câmeras nas partidas de futebol, na aproximação 
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da câmera que permite ao espectador analisar minuciosamente o rosto de sua 

celebridade favorita, essa é uma experiência passiva, pois ele não pode interferir na 

produção. Voltemos à discussão de como funcionam os meios de comunicação de 

massa: um produtor divulga a mesma mensagem para muitos, que a consomem 

passivamente. O emissor, sujeito ativo da história, premia o receptor com grandes 

espetáculos visuais os quais ele consumirá passivamente, apenas observando. A 

participação ocorre apenas no campo da imaginação: o espectador pode-se fantasiar 

dançando com sua atriz favorita ou mesmo trocando passes com o craque do seu time de 

futebol, mas em termos práticos nada ocorre se não no campo do olhar.  

Eco debate essa questão ao tratar o espetáculo esportivo, ou seja, as grandes 

competições que acabarão por serem exibidas pelos meios de comunicação de massa, 

como o que ele chamará de "esporte ao quadrado" (ECO, 1984, p.222). O esporte 

inicial, segundo o autor, seria a própria prática esportiva, que pressupunha um gasto 

energético com duas possíveis recompensas, uma negativa e outra positiva. O 

aprimoramento físico, principalmente se ligado à competitividade com outros atletas, 

seria um aspecto positivo do esporte. O negativo seria a transformação do homem em 

um ser atleta, que em sua profissão acabaria por sofrer as mesmas privações do 

trabalhador da fábrica, com a única diferente que seu corpo seria o produto a ser 

moldado para o trabalho (ECO, 1984).  

O "esporte ao quadrado", conceito desenvolvido e trabalhado por Eco (1984), 

diz respeito ao espetáculo esportivo, ou seja, a prática esportiva apenas como 

experiência assistida. Para o autor, essa variante do esporte só tem um aspecto negativo, 

pois este funcionaria apenas como mais uma maneira de distrair as massas dos reais 

problemas da sociedade: "os circenses freiam as energias incontroláveis da multidão" 

(ECO, 1984, p.223). O indivíduo que assiste a uma partida de futebol não está gastando 

energia, não está praticando uma atividade saudável, apenas assiste outros homens 

correrem. Durante esse processo ele torce, grita, se estressa com uma atividade que não 

vai interferir diretamente em sua vida. Assim, em seu tempo de lazer, ele decida-se a 

contemplar um espetáculo esportivo em vez de efetivamente praticá-lo.  

Esse é um exemplo de um comportamento pouco reflexivo que os apocalípticos 

associavam ao sujeito inserido na cultura de massa. "Os mass media encorajam uma 

visão passiva e acrítica do mundo. Desencoraja-se o esforço pessoal pela posse de uma 

nova experiência" (ECO, 2008, p.41). Os produtos da cultura de massa, principalmente 

os de caráter sensacionalista, desenvolvidos com intuito de provocar as emoções mais 
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básicas como o riso, medo ou o nojo, conteúdos esses classificados por Eco como os 

"circenses", estimulam o receptor à absorção passiva e não à reflexão. Ainda que os 

integrados possam defender a cultura de massa sugerindo que esses programas 

destinados ao puro entretenimento - como a luta de gladiadores romanos, por exemplo - 

não sejam exclusividade da cultura de massa, há de se problematizar o que significa 

termos, por exemplo, mais de 1 bilhão de pessoas assistindo a final da copa do mundo 

de futebol em 20141. Um espetáculo esportivo com tamanho alcance pode ser utilizado 

como uma poderosa ferramenta de estímulo à passividade e ao consumo, como 

acreditam os apocalípticos, ou é apenas mais um produto midiático que como qualquer 

outro pode também ser encarado de maneira ativa pelo receptor? 

Dentro desse exemplo utilizamos o termo "espetáculo" ao nos referirmos à Copa 

do Mundo. O uso dessa palavra não foi uma simples alusão às características dos 

estádios ou das festas relacionadas a esse evento, mas sim uma referência teórica a um 

conceito independente que se relaciona em diversos momentos com as problematizações 

realizadas acerca da indústria cultural. Esse conceito é o de Sociedade do Espetáculo e 

sua autoria pertence a Guy Debord. 

Assim como a indústria cultural, Sociedade do Espetáculo é um conceito 

complexo e extenso o qual não há a pretensão de ser esgotado dentro desse capítulo. O 

objetivo, ao incluí-lo na discussão, é compreender quais as suas relações com os 

processos de construção e desconstrução midiáticas de idolatrias futebolísticas, objeto 

dessa pesquisa. 

Debord (1997) apresenta a sociedade do espetáculo como uma sociedade 

fundamentada em produção e consumo de mercadorias, na qual os meios de 

comunicação de massa serão os principais canais de distribuição desses produtos. As 

imagens se tornam as principais mercadorias a serem contempladas, adoradas e 

consumidas. O espetáculo é a principal atividade econômica dessa sociedade, a 

representação da sociedade transformada em produto a ser vendido, uma manifestação 

do sistema capitalista e ao mesmo tempo o pilar básico que sustenta a própria sociedade. 

"O espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem" (DEBORD, 

1997, p.25). 

A relação entre o espetáculo, como entendido por Debord, e as imagens que 

chegam até os indivíduos através das telas dos meios de comunicação de massa (e até 

                                                             
1Disponível em: <http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,final-da-copa-do-mundo-foi-vista-por-
mais-de-um-bilhao-de-pessoas,1564835>. Acesso em 29/06/2016. 
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mesmo dos sons, no caso do rádio) é mais complexa do que pressupõe-se inicialmente. 

Para o autor, "o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

pessoas, mediada por imagens" (DEBORD, 1997, p.14). Mais do que efetivamente 

representar o mundo, os espetáculos midiáticos oferecem ao leitor imagens sobre ele, ou 

seja, representações que se tornaram algo tão real quanto a própria coisa, se não até 

mais real do que a própria coisa na qual o espetáculo se baseou. 

Assim, pode-se entender sociedade do espetáculo como a sociedade que valoriza 

intensamente a aparência, a representação, a forma dos mais diversos fenômenos ou 

manifestações, em detrimento do conteúdo, da essência do fenômeno em si.   

Essa transformação pode acarretar mudanças na forma que os espectadores 

interpretarão o mundo: 

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples 
imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um 
comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver 
(por diferentes mediações especializadas) o mundo que já não se pode 
tocar diariamente, serve-se da visão como o sentido privilegiado da 
pessoa humana (...) Mas o espetáculo não pode ser identificado pelo 
simples olhar, mesmo que este esteja acoplado à escuta. Ele escapa à 
atividade humana, à reconsideração e à correção de sua obra. É o 
contrário do diálogo. Sempre que haja representação independente, o 
espetáculo se reconstitui (DEBORD, 1997, p.18). 

A partir desse trecho é possível retomar algumas das características da cultura de 

massa aqui já expostas e debatidas: a visão como sentido privilegiado pelos produtos da 

Indústria Cultural e a participação passiva oferecida pelos meios de comunicação de 

massa aos receptores das mensagens veiculadas são exemplos das problematizações 

discutidas que reaparecem. Entretanto, há duas questões que surgem a partir desse 

trecho que precisam ser problematizadas: a ausência do diálogo e o potencial hipnótico 

dos espetáculos. 

A ausência do diálogo tem relação com uma discussão já proposta nesse 

capítulo:a concentração do poder de emissão das mensagens - e portanto, da elaboração 

das imagens - nas mãos de poucos e os muitos que consumirão esses produtos sem 

poder interferir nesse processo. Mas quando a arte, a cultura e a própria sociedade de 

maneira geral é transformada em representação e oferecida em produtos culturais em 

imagens superficiais, estereotipadas e espetaculares, acaba-se afastando o receptor 

daquela realidade representada. Quando um programa de televisão, por exemplo, decide 

representar a vida dos indivíduos moradores de uma favela do Rio de Janeiro e os 
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elementos retratados são em sua maioria a violência, os bailes funk e o tráfico de 

drogas, os receptores que não vivem naquele local ficarão com a percepção de que só 

existem esses elementos na cultura e cotidianos locais. E os próprios moradores do local 

retratado, por não serem os responsáveis pela produção, edição e veiculação do 

programa, não tem como fazer sua voz ser ouvida - ao menos não tão diretamente, mas 

apenas em entrevistas ou imagens cedidas - na representação final. 

Na sociedade do espetáculo existe a quebra do diálogo na medida em que o 

produto não incentiva a resposta e o questionamento por parte do receptor. Partindo do 

exemplo proposto acima, é como se os produtores do espetáculo televisivo no qual a 

favela se insere levassem ao consumidor a própria favela, pronta, limitada e definida, e 

tentasse evitar por parte do receptor a reflexão sobre como aquela representação foi 

desenvolvida. As imagens tornam-se a coisa real, ou seja, questionar as imagens 

significaria duvidar da existência do real.  

O comportamento hipnótico (para nos aproveitarmos da metáfora do próprio 

Debord) também tem relação com o potencial dos produtos da indústria cultural de 

promover a atrofia da reflexão. O sujeito hipnotizado é um sujeito sem ação, passivo, 

sujeito às vontades do hipnotizador. Nessa discussão, esses hipnotizadores podem ser os 

produtores das mensagens veiculadas nos meios de comunicação de massa, ou o 

espetáculo em si ou até mesmo a própria indústria cultural de maneira geral. De certa 

maneira retoma-se então a discussão acerca da passividade do sujeito que consome os 

produtos da cultura de massa, mas ao mesmo tempo avança-se para um deslumbramento 

por parte do receptor. Deslumbramento esse muitas vezes ocasionado por inovações 

técnicas que conferem à representação um grau de superioridade ao real.  

Podemos pensar em um exemplo de representação que tenta tornar-se mais 

completo e melhor que o próprio real. As partidas das copas do mundo de futebol são 

transmitidas pelas grandes emissoras de televisão do mundo. O indivíduo que decide 

acompanhar as partidas pela TV tem acesso a uma gama de recursos que o torcedor na 

arquibancada não possui: planos de câmera diferentes, os replays, comentários de 

especialistas, trilha sonora encaixada no momento em que um gol ocorre, dentre outros 

recursos. Logo, o que ele acompanha é uma representação da partida real, que através 

de seus recursos tenta apresentar-se como algo mais interessante, charmoso e fantástico 

do que o próprio real.  

Rial diz que o replay foi essencial para tornar a narrativa da partida mais 

atrativa, pois conseguiu preencher momentos no qual o jogo está parado (RIAL, 2002). 
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Para os torcedores presentes no estádio, esses momentos mais lentos da partida são 

substituídos pela interação social com outros torcedores, a compra de alimentos, a 

cantoria do hino de seu time, etc. A transmissão, por sua vez, oferece outro tipo de 

entretenimento, permitindo ao espectador rever com calma se a bola atravessou a linha 

do gol ou não, por exemplo, assim como o poder de vibrar novamente com a reexibição 

do gol do seu time.  

O replay não é o único recurso técnico oferecido pelos MCM nas transmissões 

esportivas. O espectador, devido a esses avanços tecnológicos, consegue observar em 

detalhes a feição do craque de seu time enquanto ele está perfilado ouvindo o hino 

nacional. Graças ao efeito de câmera lenta, é possível observar a plasticidade da defesa 

do goleiro. O espetáculo hipnotiza o espectador com essas imagens e tenta convencê-lo 

que a sua versão da partida é melhor do que a partida. O espetáculo televisivo, nesse 

caso, tenta convencerá o torcedor que a experiência que ele teria na arquibancada 

podem até ser interessantes, mas não serão mais importantes do que o poder de assistir 

novamente o drible do craque do seu time.  

Apenas para ilustrar como o espetáculo é capaz de produzir narrativas que 

representarão o real de maneira distinta - e mais atrativa - do que o próprio real, cabe 

um exemplo retirado da cobertura midiática da Copa do Mundo de 2002: 

Os melhores atores nem sempre são os melhores jogadores: ficará na 
memória a cena própria de uma chanchada brasileira que foi a 
perseguição perpetrada por cinco turcos em Denílson que corria em 
direção à bandeira de escanteio. Cena hilária, que garantiu 
gargalhadas pelo país todo e aliviou a tensão daquele momento 
decisivo do jogo semi-final. Poucos viram, porém, que na área, em 
posição de fazer o gol, ficava livre um jogador brasileiro, esperando 
atônito o passe que não ocorreu. A cena do comediante Denílson 
entrou para a história, a forca de suas repetições, compensando 
largamente o erro (não ter realizado o passe) do desportista. (RIAL, 
2002, p.24).  

No caso citado acima, a representação realizada pela transmissão televisiva deu 

um novo sentido ao lance da partida. Caso as imagens selecionadas tivessem sido 

outras, o espectador poderia ter uma imprecisão de que o jogador Denílson perdeu uma 

excelente oportunidade de ajudar sua equipe. Se a sua imagem não tivesse sido 

reprisada tantas vezes a ponto de tornar o lance pitoresco, talvez este não fosse 

recordado até hoje. Um lance banal e, desportivamente falando, sem relevância, tornou-

se divertido graças à lógica do espetáculo.  
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As imagens propagadas dentro da sociedade do espetáculo acabarão por moldar 

não somente o real que elas representam mas a forma com a qual o espectador passa a 

lidar com a sociedade. Douglas Kellner, em sua análise sobre as relações entre o 

espetáculo e a cultura da mídia, afirma que o espetáculo influencia profundamente "o 

pensamento e a ação" (KELLNER, 2003, p.5) daqueles indivíduos que em seu cotidiano 

consomem essas imagens. Em outro momento de sua análise o autor debate como que o 

espetáculo se apresenta e dita novas regras em diversas decisões tomadas pelos 

indivíduos inseridos na sociedade moderna:  

Apenas o fato de ter um website não é o suficiente. Ele deve ser um 
espetáculo interativo, que mostra não apenas produtos para serem 
vendidos, mas que oferece música e vídeos para serem baixados, 
jogos, prêmios, informações turísticas e "links para outros bons sites" 
(KELLNER, 2003, p.6). 

Essa transposição da lógica do espetáculo para a vida cotidiana identificada por 

Kellner no trecho citado ocorre porque, segundo Debord, "o espetáculo é o momento em 

que a mercadoria ocupou totalmente a vida social" (DEBORD, 1997, p.30). O exemplo 

do website é pertinente pois mostra como que o espetáculo tenta representar tudo de 

maneira mais atraente e divertida. A funcionalidade é posta em segundo plano. 

Trabalha-se em cima do que Debord apontará como uma transição ocorrida na 

sociedade moderna, que avançará do ter para o parecer, ou seja, algo só efetivamente 

terá as características prometidas e portanto será detentor de uma individualidade se isso 

se confirma nas aparências (DEBORD, 1997). Aplicando a lógica ao exemplo anterior, 

poder-se-ia dizer que dentro da sociedade moderna esse website seria mais facilmente 

visto como realmente bom por seus usuários se este parecesse bom. E para parecer 

bom, precisará beber na mesma fonte dos espetáculos. É por isso que Debord dirá que o 

espetáculo não tenta chegar a qualquer outro fim que não seja a ele mesmo. "'o que 

aparece é bom, o que é bom aparece'" (DEBORD, 1997, p.16-17). A sociedade do 

espetáculo se retroalimenta.  

Além de se retroalimentar, o espetáculo também exclui as outras alternativas a 

ele. Debord credita à sociedade do espetáculo uma atitude semelhante à já apontada por 

Adorno e Horkheimer (1985) à industria cultural: a imposição de modelos com os quais 

os indivíduos devem se familiarizar e buscar conformar-se. Aqueles incapazes de fazer 

esse movimento são deixados à margem do próprio sistema, o que dentro da lógica da 

sociedade do espetáculo significa não ter espaço nem como emissor ou receptor de 
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produtos da cultura de massa. Assim, filmes, músicas, obras de arte ou quaisquer outras 

manifestações culturais que optem por não ceder aos interesses do mercado e aderir à 

representação proposta pelo espetáculo, provavelmente não serão veiculados pelos 

meios de comunicação de massa.  

A partir das características expostas e debatidas da Indústria Cultural e da 

sociedade do espetáculo é possível perceber que diversos produtos culturais são 

desenvolvidos ou moldados a fim de atender as exigências desses modelos. Mas será 

que esse processo se estende até mesmo às pessoas? Em outras palavras: será que 

indivíduos teriam de ter seus corpos e personalidades conformados para que sofressem 

o mesmo processo de espetacularização ao qual outros produtos foram submetidos? 

Para começar a buscar respostas para essas questões é válido retornar aos 

estudos de Adorno e Horkheimer. Os autores já colocavam as personalidades inseridas 

dentro da Indústria Cultural como tendo sido de alguma forma moldadas pelo sistema: 

"Os talentos já pertencem à indústria muito antes de serem apresentados por ela: de 

outro modo não se integrariam tão fervorosamente" (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p.115). Pela perspectiva dos autores, as pessoas que aparecem em programas de 

televisão, rádio ou até mesmo os atores de cinema já sofrem modelações antes mesmo 

de entrar no circuito midiático, pois essas pessoas saberiam que para ocupar aquele 

lugar precisam imitar os padrões já estabelecidos. 

O que é mais importante então para a construção de uma narrativa de idolatria 

futebolística dentro das diretrizes da indústria cultural e do espetáculo, jogar bem ou 

falar a linguagem da mídia com mais facilidade? Partindo-se dos debates desenvolvidos 

nesse capítulo, ainda que não seja possível descartar a necessidade de uma boa 

apresentação desportiva para que o atleta atinja um status de ídolo, parece importante 

que o atleta saiba se adequar à linguagem do espetáculo para se promover. Falar bem 

com as câmeras, protagonizar lances decisivos, oferecer material para polêmicas e 

debates calorosos dentro da imprensa esportiva, essas são estratégias que poderiam 

agradar aos produtores culturais e colocar esse atleta no centro das narrativas de 

idolatria, e não à margem delas. 

O que acontece então com esses indivíduos que conseguem se conformar aos 

moldes da indústria cultural? Tornam-se candidatos ao que Morin chamará de "Olimpo" 

da cultura de massa, povoado por suas divindades: as estrelas de cinema, os grandes 

esportistas, os cantores, enfim, as celebridades em geral (MORIN, 1997). O autor 

afirma que a característica que diferenciará esses olimpianos (titulação dada pelo autor a 
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essas figuras em destaque dentro da cultura de massa) serão o seu caráter duplo: elas são 

meio mitológicas, mas ao mesmo tempo serão humanas, quase cotidianas. Isso promove 

um processo de "projeção-identificação", uma relação espectador-olimpiano ocorrida 

em dois movimentos distintos (MORIN, 1997).  

O primeiro, o da projeção, permite que os indivíduos comuns, os espectadores 

passivos se vejam e se sintam na pele dos olimpianos enquanto esses desenvolvem suas 

vidas espetaculares e realizam feitos inalcançáveis para meros mortais. Dentro do 

mundo esportivo, por exemplo, esse fenômeno de projeção é facilmente perceptível: a 

criança que usa a camisa do seu ídolo, exibe o mesmo penteado e até tenta jogar como 

ele, projeta-se no jogador. Mas eles se encontram em mundos diferentes: um é o astro 

do espetáculo, o outro apenas o consome. Entre eles existe toda uma indústria cultural 

que demarca o espaço do astro e do espectador, dificultando o encontro entre ambos. 

O segundo movimento, o da identificação, em vez de afastar espectador e 

olimpiano, tenta aproximá-los. Ao contrário dos antigos reis, que pouco apareciam para 

seu público e tornavam-se reconhecíveis apenas em seus retratos oficiais, os grandes 

atores caminham pelo tapete vermelho, acenam para o público e distribuem autógrafos 

no caminho. Os paparazzi fazem questão de retratar momentos de seu cotidiano, como o 

momento em que o cantor estacionou o carro ou em que ele fez compras no mercado da 

esquina, para provar que apesar de serem grandes, também são "gente como a gente". 

Pipocam aqui e ali relatos de pessoas comuns, ordinárias, que uma vez encontraram 

com a celebridade x ou y no shopping. Nas reportagens sobre feitos dos grandes 

jogadores, existe um espaço reservado para um parente contar sobre sua infância, suas 

brincadeiras favoritas e até mesmo os ônibus que ele costumava pegar quando ainda não 

era tão famoso. Em entrevistas, repórteres adoram perguntar quais os programas 

preferidos das estrelas. "Olha, ele assiste o mesmo programa que eu", poderá dizer 

orgulhoso um fã, pois tem algo em comum com seu ídolo. Apesar de serem astros 

espetaculares, esses olimpianos também flertam com a cotidianidade. Por isso permitem 

essa identificação com o seu fã.  

Muitos indivíduos comuns, ou seja, meros receptores dos produtos culturais, 

fascinados pelo espetáculo midiático, tendo seus sentidos inebriados pelos efeitos e 

técnicas exercidos por essas representações intermediadas pelos MCM, tentarão adaptar 

sua própria vida aos moldes da cultura de massa. Kellner (2003) apresenta esses 

indivíduos como "astros em ascensão". Pessoas imitarão o corte de cabelo dos grandes 

atores, usarão as roupas da moda, repetirão gestos e bordões vistos nos grandes 
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blockbusters, publicarão em suas redes sociais registros de momentos cotidianos 

produzidos imitando a linguagem dos grandes filmes ou clipes musicais. Muitos desses 

indivíduos estão esperando por sua grande oportunidade de tornar-se o próximo astro do 

espetáculo, de alçar-se ao Olimpo da cultura de massa.  

Tal oportunidade é prometida pela própria indústria cultural, ainda que essa 

chance nunca seja detalhada, nunca a fórmula do sucesso seja dissecada. Exalta-se o 

acaso como motor que leva o indivíduo comum à fama (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985). A jovem que quer ser a nova atriz de sucesso sabe que tem que adequar sua 

aparência, seu linguajar e seus trejeitos, mas em nenhum momento isso se torna garantia 

de sucesso. A indústria cultural promete que todos podem ser grandes astros, mas não 

porque há espaço para todos, mas porque todos são substituíveis. "Cada um é tão-

somente aquilo mediante o que pode substituir todos os outros: ele é fungível, um mero 

exemplar" (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.136). Um astro então não se mostra 

muito mais do que um indivíduo bem adaptado às fórmulas prontas da indústria cultural 

e do espetáculo.  

Se esses olimpianos então são substituíveis, abre-se o caminho para que todos 

que saibam jogar o jogo da cultura de massa possam ocupar seu lugar. E é dentro dessa 

lógica que as mais bizarras histórias de arrancada para o sucesso ocorrem. Eis um 

exemplo fictício, mas possível: o pedreiro que devido a algum episódio atípico 

conseguiu aparecer na TV e provou-se carismático o suficiente para conquistas o 

público, após os devidos ajustes estéticos que a emissora de TV julgar necessário pode 

torna-se o próximo protagonista da novela das 8. Esse exemplo exposto, por mais 

aleatório e inventado que possa ser, só mostra como qualquer um pode ser a próxima 

estrela do espetáculo, mas quase ninguém o será. 

Aos outros que não conseguem realizar essa transição de consumidor do 

espetáculo para figura atuante no processo, resta continuar jogando o jogo da mídia. 

Não apenas à espera da sua chance, mas porque a representação da vida é mais 

interessante que a própria vida. A rotina do indivíduo comum não é espetacular. Então o 

indivíduo reveste-a de caracteres da indústria cultural para torná-la semelhante ao que 

diariamente recebe pelos meios de comunicação de massa. Dessa forma, percebe-se um 

processo de gradual espetacularização da vida, lógica essa que não provém mais do 

sistema e de seus produtores culturais, mas que começa a se refletir nos indivíduos que 

compõe a sociedade do espetáculo. 
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Após o longo percurso teórico e bibliográfico realizado, cabe pontuar mais 

diretamente algumas relações entre os conceitos estudados e o objeto da pesquisa. A 

construção e desconstrução de ídolos futebolísticos é massiva: é realizada dentro de uma 

sociedade de massa, destina-se ao consumo da massa e é realizada em grande parte 

através dos meios de comunicação de massa. Na sociedade contemporânea, os grandes 

ídolos do futebol são parte integrante da cultura de massa, em maior ou menor escala.  

Esses futebolistas expoentes também acabam por serem capitalizados, alguns 

mais e outros menos, pela indústria cultural. Os jornais e revistas abrem espaço para 

seus nomes e feitos a fim de conquistar a audiência de que necessitam. As grandes 

marcas buscam se associar a sua imagem para divulgar seus produtos e serviços. 

Músicas são feitas com o nome desses atletas, livros sobre suas carreiras serão escritos, 

enfim: os ídolos esportivos contemporâneos são produtos culturais valiosos a serem 

comercializados dentro da sociedade contemporânea. 

A vida do ídolo futebolístico, o grande jogador reconhecido nacionalmente e 

muitas vezes até internacionalmente, recebe um tratamento espetacular. Suas jogadas 

são repetidas à exaustão, encantando os espectadores. Suas declarações em entrevistas 

coletivas são discutidas entre jornalistas dentro dos programas esportivos. Sua vida fora 

dos campos também recebe atenção da mídia: os namoros, os eventos sociais, as férias, 

praticamente tudo torna-se material para o espetáculo. Esses olimpianos, nos 

aproveitando da terminologia de Morin (1997), são objeto da admiração dos fãs, os 

grandes atores de um espetáculo que supera a própria vida, os donos das imagens 

divulgadas recorrentemente na cultura de massa. 

Entretanto, cabe discutirmos se todos os jogadores recebem o mesmo tratamento 

da cultura de massa. Dentre muitos futebolistas, apenas alguns são considerados ídolos 

regionais. Menor ainda é o número de ídolos nacionais e ainda mais restrito é o grupo 

dos internacionais. Além dos dons esportivos que naturalmente distinguem os jogadores 

(uns tem mais e outros menos) a industria cultural parece oferecer um tratamento 

melhor aos jogadores que se conformem com sua linguagem. Pelo estudo teórico 

realizado, esses atletas talentosos mas que também sabem jogar com o sistema que 

produz a cultura de massa seriam aqueles cujas imagens e a própria vida serão mais 

comercializados.  

Porém, a confirmação ou não dessa hipótese ainda deve ser buscada 

empiricamente. Assim como deve-se investigar se esse destaque dado pela mídia de 

massa e a própria indústria cultural se dará tanto em narrativas de construção quanto de 
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declínio da idolatria desse atleta. Em outras palavras, é preciso ainda descobrir se a 

mídia irá fomentar e explorar tanto ascensão quanto a queda desses ídolos.  

No segundo capítulo debate-se o tratamento recebido por esses ídolos 

futebolísticos. Esse grande jogador contemporâneo será retratado nas narrativas 

midiáticas como um mito, herói ou uma celebridade? Além disso, buscar-se-á entender, 

ainda que em a nível teórico, o que significa para os torcedores acompanhar a trajetória 

desses jogadores através da mídia.  
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2. Do Mito à Celebridade: o perfil do ídolo futebolístico contemporâneo.  

No capítulo anterior conceitos importantes para a investigação do problema de 

pesquisa, tais quais sociedade de massa, indústria Cultural e sociedade do espetáculo 

foram debatidos, assim como a relação dos mesmos com os indivíduos em sociedade. O 

passo seguinte do percurso teórico se dá no sentido de investigar o perfil dos indivíduos 

que se destacam dentro dessa sociedade na esfera do futebol: os ídolos contemporâneos. 

Essa etapa é essencial para a pesquisa pois só será possível compreender se e como a 

mídia constrói e desconstrói narrativas de idolatria se for possível identificarmos qual é 

o perfil de um ídolo futebolístico 

Ainda em uma fase inicial e exploratória da pesquisa, quando foi dado início às 

leituras de reportagens e biografias de diferentes atletas, notou-se que em determinados 

momentos a maneira pela qual a mídia tratava os jogadores assemelhava-se à exposição 

que os heróis clássicos recebiam nas mitologias. Porém, esses mesmos indivíduos 

tinham suas imagens tratadas e veiculadas de maneira análoga à de cantores, atores, 

modelos, dentre outros tipos de celebridade. Logo, já nesse momento inicial foi possível 

perceber a vocação multifacetária do ídolo esporte contemporâneo: ele se assemelha 

mais a um mito, herói ou celebridade? Ou a nenhum deles? Ou todos eles 

simultaneamente? 

Definiu-se então que a pesquisa só poderia avançar caso o perfil desse ídolo 

fosse analisado mais detalhadamente e, se possível, delimitado. Com esse intuito foi 

traçado um plano de ação: escolheu-se realizar uma revisão teórica capaz de analisar, 

comparar e promover o diálogo entre as diversas facetas assumidas pelos ídolos 

futebolísticos contemporâneos. Essa revisão abrange, em um primeiro momento, três 

tópicos conceituais que serão importantes para compreendermos a maneira pelas quais 

os ídolos são retratados pela mídia contemporânea e como estes se relacionam com seus 

fãs. Esses conceitos são os de Mito, Heroi e Celebridade, este último conceito abordado 

em conjunto com o star-system, de Edgar Morin.  

Em seguida, para completar essa abordagem, buscou-se o outro lado dessa 

relação: os torcedores ou fãs. Através dos conceitos de identificação, líderes de opinião 

e cultura do fã, espera-se compreender quais necessidades desses espectadores e 

receptores das narrativas midiáticas futebolísticas, no geral, são preenchidas pelas 

construções e desconstruções midiáticas de idolatria.  
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2.1 O Mito 
O primeiro conceito teórico abordado nesse capítulo é o de Mito. Os mitos e as 

mitologias nas quais eles se inserem serão de grande importância para o estudo do ídolo 

esportivo contemporâneo, pois os atributos da figura mítica podem ser incorporados 

pela mídia durante o processo de construção de narrativas acerca dos jogadores de 

futebol. O termo mito, inclusive, pode ser encontrado nas conversas entre torcedores e 

até mesmo no noticiário esportivo. Apenas um exemplo para ilustrar essa recorrência: o 

goleiro e ídolo do São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni, foi apelidado de "M1to" 

pelos torcedores do clube e a alcunha foi incorporada pela imprensa esportiva 

(GLOBOESPORTE.COM, 2015).2 

O conceito de Mito já foi abordado por diversos autores de diferentes escolas e 

áreas do conhecimento. Logo, durante a pesquisa foi necessário reduzir o universo de 

literatura disponível, optando-se ao final por três autores. Em um primeiro momento, o 

mito será abordado através das perspectivas estruturalista de Levi-Strauss e seu método 

de análise das estruturas internas dos mitos, e também pelo viés da semiologia de 

Roland Barthes. Em um segundo momento, estudaremos o mito segundo a abordagem 

histórica e filosófica do mitólogo Mircea Elíade. É importante ressaltar que não nos 

debruçaremos extensamente sobre os dois primeiros autores e seus estudos pois não 

pretende-se investigar o problema dessa pesquisa através de métodos estruturalistas ou 

semiológicos. Entretanto, considerou-se que realizar um levantamento teórico sobre o 

conceito de Mito apenas abordando a pesquisa de Elíade poderia oferecer a falsa 

impressão de que há apenas uma visão sobre o conceito. 

Como já foi dito anteriormente, Levi-Strauss (1985) propõe analisar o mito a 

partir de uma perspectiva estruturalista. Uma das características que o autor observa nos 

mitos é a sua arbitrariedade aparente. Quando ele fala de arbitrariedade apenas aparente, 

se refere ao fato de que nos mais distantes países com as mais diferentes culturas, os 

mitos existem e ainda por cima se parecem entre si, em termos de grandes unidades 

constitutivas.  

Para compreender essa antítese e antes mesmo de expor e defender seu método 

de análise de estrutura dos mitos, Levi-Strauss identifica algumas características 

observáveis nas construções míticas. A primeira delas se refere à construção de 

predicados dentro da narrativa, isto é, de que todo sujeito dentro da história pode ter 

                                                             
2 Disponível em: <http://app.globoesporte.globo.com/futebol/times/sao-paulo/ceni-a-construcao-do-
mito/>. Acesso em : 09/10/2016 
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qualquer qualidade ou defeito, assim como qualquer tipo de relação entre personagens 

também é possível. Outra característica, que inclusive aproxima-se dessa primeira, é a 

aleatoriedade do mito no sentido de que qualquer sucessão de acontecimentos é possível 

dentro dele sem que o sentido original proposto seja perdido.  

Ainda que o autor possa ter tido a intenção de fazer referências a eventos de 

ordem cosmológicas, parece-nos possível relacionar essa característica a um exemplo 

ligado ao futebol brasileiro: a narrativa midiática da conquista do Prêmio Puskas - 

premiação organizada pela FIFA que visa eleger o gol mais bonito do ano - pelo jogador 

brasileiro Wendell Lira. A trajetória do jogador, que estava desempregado na época do 

anúncio dos 10 gols finalistas do prêmio, mas que mesmo assim foi selecionado pela 

entidade para participar da maior cerimônia futebolística do planeta poderia se encaixar 

em uma narrativa mítica justamente por não haver necessidade dessa lógica encadeando 

os eventos.3 

Uma outra característica dos mitos e essa será a mais importante para o nosso 

levantamento teórico sobre o método de Levi-Strauss diz respeito à sua relação com a 

linguagem. Levi-Strauss afirma que o mito se encontra inserido no domínio da 

linguagem e é pela palavra que ele chega até nós, originando-se assim então no 

discurso. Entretanto, para o autor, o mito vai além da linguagem, fazendo com que o 

estudo dos mitos tenha de ir além da expressão linguística habitual. O que isso 

significa? O mito é dotado de unidades lingüísticas constitutivas assim como qualquer 

palavra, frase ou discurso. Entretanto, algo além dessas unidades está inserido no mito e 

o difere de outras formas de discurso.  

Segundo Levi-Strauss, para se compreender um mito é necessário identificar as 

grandes unidades constitutivas que o compõe, ou seus "mitemas". A técnica utilizada 

pelo autor para delimitar esses mitemas é a seguinte: um mito é dissecado, e nesse 

processo cada acontecimento é formulado em frases curtas, a partir de uma estrutura de 

sujeito e predicado. Cada uma dessas frases é numerada de acordo com seu lugar dentro 

da narrativa, ou seja: a frase 1 faz referência a um evento ocorrido, dentro da narrativa, 

antes da frase 2, por exemplo. Assim, cada mitema adquire o caráter de relação: um 

sujeito x realiza a ação y ou é o sujeito da ação, conforme o que consta no exemplo a 

seguir (figura 1). 

                                                             
3Disponível em: <http://espn.uol.com.br/noticia/569505_wendell-lira-supera-messi-e-ganha-premio-
puskas-como-o-gol-mais-bonito-de-2015>. Acesso em: 16/02/2016 
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Entretanto, só esse movimento não basta para entender a natureza do mito. Para 

o autor, não são as relações descritas nos mitemas que determinam a substância do mito, 

mas o feixe de relações entre os mitemas. Ao reunir diferentes mitemas em um mesmo 

agrupamento natural de relações, ainda que esses estejam distantes cronologicamente 

dentro da narrativa,é possível compreender o mito em sua totalidade.  

Um exemplo proposto pelo autor é a análise do mito de Édipo. Levi-Strauss 

começa identificando os mitemas. Em seguida, ele os organiza em linhas e colunas. As 

linhas dizem respeito à ordem cronológica dos eventos dentro da narrativa. As colunas 

são os feixes de relações, ou seja, os agrupamentos naturais sobre os quais os mitemas 

se reúnem. O quadro fica assim: 

 

 
Figura 1 Quadro de organização dos Mitemas do mito de Édipo como proposto originalmente por 

Levi-Strauss (1985, p. 246) 

 

Para o autor, os mitemas reunidos na primeira coluna dizem respeito a parentes 

consangüíneos e relações parentescas superestimadas. A segunda apresenta outro traço 

em comum, oposto ao da primeira: relações de parentesco subestimadas. A terceira 

segue outra linha, tratando de monstros e sua destruição para, em última análise, 

representara negação da autonomia do homem dentro do universo. A quarta realiza 

outro contraponto, dessa vez à terceira coluna: aqui aparecem defeitos físicos que 
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impedem o homem de andar corretamente, fazendo alusão assim à persistência da 

autonomia humana frente às dificuldades.  

Qual interpretação então o autor dá a esses feixes de relações? Para Levi-Strauss, 

o mito trataria da impossibilidade de uma sociedade conseguir determinar a autonomia 

do homem. Este sempre nasce, necessariamente de duas pessoas, tornando assim sua 

autonomia plena um objeto impossível. A tentativa de fuga dessa condição insuperável 

e a incapacidade de realizar tal feito se manifestaria então dentro do mito através das 

relações consangüíneas, que alternam entre a superestimação e subestimação das 

mesmas.  

Roland Barthes (2009) nos apresenta uma outra perspectiva sobre o conceito de 

Mito. O autor afirma que o mito é uma fala, um sistema de comunicação. Essa fala 

mítica não precisa ser necessariamente escrita, mas pode ser visual, audiovisual,etc, 

assim como pode ser associada a diversos suportes técnicos: reportagens, filmes, 

músicas, dentre outros. 

Barthes lembra que todo estudo semiológico trata da relação entre dois termos: o 

significante e o significado. A partir desses dois termos surgirá um terceiro, que será 

mais do que a soma entre eles, mas um total associativo entre ambos: o signo. O 

significante é o termo vazio da equação, o suporte, aquele que pode ser imbuído de 

diversos significados. Podemos considerar um buquê de rosas como "Significante", 

apenas para exemplificar. O significado será o sentido atribuído ao significante. Quando 

um homem escolhe dar um buquê de rosas para a sua namorada como uma 

demonstração de seu afeto, é porque as rosas (significantes) foram imbuídas com um 

significado específico: amor. Da correlação entre ambos surge o signo, que nesse caso 

seria o gesto romântico entre o casal.  

Esse esquema tridimensional que a semiologia estuda pode ser encontrado 

também no mito, mas com uma peculiaridade. Segundo o autor, o mito é sempre é um 

sistema semiológico segundo. Em outras palavras: o mito faz parte de uma cadeia 

semiológica que já existia antes dele. Dois termos (significante e significado) deram 

origem a um signo específico, e esse signo tornou-se um novo significante. A partir 

desse momento inicia-se um sistema semiológico segundo e ao final dele o mito será 

formado. Esse primeiro sistema será a "linguagem-objeto", do qual o signo final será 

esvaziado e tornará significante do segundo sistema, esse no qual o mito começa a ser 

formado, e que será chamado de "metalinguagem". 
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Barthes faz um apontamento pertinente sobre os mitos que é importante para 

essa pesquisa: o seu caráter imperativo. Para o autor, o mito sempre interpela o leitor, se 

dirige diretamente a ele, pois não é uma construção aleatória, mas sim uma atribuição de 

um sentido histórico que exige do receptor sua atenção.  A construção do mito, é, 

portanto, sempre motivada por alguma coisa ou por alguém. Esse alguém age então 

como um construtor de mitos: ele propositalmente esvazia um signo já pronto, 

transforma-o em significante novamente e lhe atribui um novo sentido, transformando-o 

em um mito, com o objetivo de falar a alguém a partir desse novo produto 

desenvolvido.  

Para finalizar a análise sobre a abordagem semiológica de Barthes, é pertinente 

estudar os três tipos de leitura possíveis para um mesmo sistema mítico sugeridos pelo 

autor. O primeiro deles é próprio dos produtores de mitos: um jornalista, por exemplo, 

sabe que está construindo um segundo sistema semiológico ao reduzir um signo já 

pronto a significante novamente. Dentro do primeiro sistema semiológico, esse 

elemento (uma imagem, por exemplo) já é um signo pronto, com significante próprio e 

significado. Mas o produtor de mitos enxerga a possibilidade de tornar esse signo já 

pronto em um significante, ou seja, o receptáculo de um novo sentido, atribuição essa 

que fará nascer um novo signo - e nesse caso, o mito. 

O segundo tipo de leitura é o do destruidor de mitos. Esse leitor percebe a 

deformação produzido pelo conceito mítico e vê o novo sentido produzido pelo segundo 

sistema como uma imposição, e não como uma construção natural. Um exemplo desse 

tipo de leitura destrutiva é o promovido dentro dessa pesquisa. Ao propor analisar 

narrativas midiáticas de ídolos futebolísticos, é feito o processo de identificar quando 

um signo já pronto, seja uma partida específica ou um jogador de futebol determinado, 

ocorreu o processo de redução ao estado de novo significante para a atribuição de um 

significado diferente por parte de quem conta a história desse significante.  

O terceiro tipo de leitura e esse é muito importante quando analisamos a maneira 

pela qual os torcedores de futebol lidam com as narrativas midiáticas acerca dos seus 

ídolos, é aquele tipo que aceita passivamente o novo significado produzido pelo 

conceito mítico. Esse "consumidor de mitos" (BARTHES, 2009, p.150) transforma o 

sentido histórico embutido no mito em uma construção natural, isto é, todo o apelo ao 

receptor desaparece e fica a sensação para esse leitor de que o mito final seria uma fala 

justificada, “normal”, familiar, correta, enfim, naturalizada. Esse sistema semiológico é 

encarado por ele como um sistema de fatos.  
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Avancemos agora à terceira abordagem teórica sobre os mitos, essa última de 

autoria de Mircea Elíade. Os estudos desse autor não só aproximam o conceito de Mito 

da figura do Herói, esta que será abordada em seguida, mas também possuem maior 

afinidade com a metodologia proposta para essa pesquisa. 

Como já citado anteriormente, a perspectiva do autor sobre o conceito possui um 

caráter sociológico e filosófico. Segundo Elíade, essa é uma definição geral do que seria 

um mito: 

o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento 
ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do "princípio". Em 
outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos Entes 
Sobrenaturais, uma realidade passou a existir. (ELÍADE, 2011, p.11). 

Essa realidade que passa existir após os acontecimentos narrados no mito, os 

quais são ação direta ou indireta dos Entes Sobrenaturais, podem ser muitas: um local 

específico, um povo, uma instituição, uma virtude humana, etc. Trazendo essa definição 

para o universo futebolístico, um jogador poderia fazer as vezes de "mito" ao criar um 

drible, uma jogada especial ou mesmo com as suas atuações conquistar títulos inéditos 

para seu clube ou seleção, inaugurando assim uma nova "realidade" graças a seus feitos. 

Com relação aos acontecimentos inseridos no mito, é importante ressaltar que 

para as sociedades primitivas, por mais incríveis que pareçam, eles são verídicos. O 

mito sempre fala de acontecimentos que realmente ocorreram. O autor inclusive afirma 

que as sociedades arcaicas diferenciam muito bem as histórias verdadeiras das falsas. 

As verdadeiras seriam esses mitos criadores, povoados pelos Entes Sobrenaturais. As 

falsas seriam as fábulas, os contos de fadas, estrelados por personagens como heróis, 

vilões, animais mágicos e outras criaturas místicas.  

Dentro do universo futebolístico muitas vezes é difícil realizar essa separação 

entre o que é verdadeiro e o que é falso nas histórias dos grandes mitos do esporte. Um 

exemplo é a biografia do jogador brasileiro Arthur Friedenreich, considerado por muitos 

especialistas como o primeiro grande ídolo do futebol nacional. Guterman (2010) afirma 

que ao jogador já foram atribuídos, até mesmo em eventos oficiais da FIFA (Federação 

Internacional de Futebol), 1.329 gols, número muitos diferentes dos obtidos a partir de 

registros históricos, algo em torno de 560. A importância do jogador para o futebol 

nacional, boa parte dela originada após ele ter feito o gol decisivo do primeiro título da 

seleção brasileira em um "Sul-Americano", disputado em 1919, transformou-o em um 
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mito do esporte, o que acaba por legitimar fatos e discursos sobre sua carreira que fora 

da mitologia podem não obter a mesma comprovação (GUTERMAN, 2010). 

A partir da perspectiva de Elíade, um mito deve, ainda, ser contado apenas em 

determinados momentos, dentro de rituais específicos, e apenas para as pessoas que 

podem ouvi-las. "Em muitas tribos, eles não são recitados perante as mulheres e 

crianças, isto é, perante os não iniciados" (ELÍADE, 2011, p.14). Isso ocorre porque o 

mito tem um caráter sagrado e o ato de recontá-lo possui relevância para a sociedade, 

como será visto em seguida. As histórias falsas, por outro lado, podem ser contadas a 

qualquer momento e para qualquer indivíduo, pois não possuem essa mesma aura. 

Um elemento em comum entre essas histórias verdadeiras (os mitos) e as 

histórias falsas é a de que seus personagens pertencem a um universo fora da esfera 

cotidiana. Por mais que seja possível interagir com a realidade iniciada pelos entes 

sobrenaturais, seja ela uma instituição específica ou um sentimento humano, não é 

possível encontrar ou conviver com estes, ou mesmo com os heróis das fábulas. Esse é 

um atributo interessante apontado por Elíade e que será retomado durante o estudo das 

Celebridades. 

Segundo essa perspectiva, os mitos narram sempre a origem de alguma 

circunstância. Entretanto, sua importância não se detém ao passado somente. Pelo 

contrário: nas sociedades primitivas o mito é revivido no presente e tem papel 

fundamental para o futuro da sociedade. Por ser a origem de algo, o mito acaba por 

determinar o presente: se os homens são como são - mortais, sexuados, organizados de 

certa maneira na sociedade - é porque aqueles acontecimentos ocorreram daquela 

maneira.  

Mas os mitos não devem ficar somente na memória: eles precisam ser 

recontados ou os rituais relacionados aos mesmos precisam ser feitos novamente para 

que um novo ciclo se inicie. Elíade cita exemplos de sociedades nas quais um mito 

relacionado à cura de enfermidades, por exemplo, precisa ser recontado e seu ritual 

refeito, pois do contrário, o remédio em questão não faria efeito (ELÍADE, 2011, p.20). 

Outro exemplo citado pelo autor é por um povo que acredita que para um novo arrozal 

crescer tão belo e vigoroso exatamente como nos mitos de criação, faz-se necessário 

recitar mais uma vez o mito, suas palavras mágicas, para que tudo aconteça da mesma 

maneira mais uma vez.  (ELÍADE, 2011, p.19). 

A partir da nova narração do mito, de sua repetição, um novo tempo pode se 

iniciar. Ao contrário das sociedades modernas, na qual temos um tempo irreversível, em 
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uma forma de seta apontada para frente e nunca para trás, para as sociedades arcaicas, 

graças aos mitos, o tempo é reversível e cíclico. Além de iniciar um novo ciclo, o ritual 

é essencial para que o indivíduo consiga se suspender para além do seu cotidiano, 

retirar-se do tempo profano, para assim conseguir ingressar no tempo sagrado, mágico, 

o tempo dos Entes Sobrenaturais.  

Após a revisão teórica acerca da categoria mítica, passamos a outro conceito que 

em diversos momentos do debate tecerá relações com os mitos: o Herói. 

 

2.2 O Herói. 
Antes de iniciarmos o debate acerca do conceito de Heroi, é importante ressaltar 

que a separação promovida aqui entre os Mitos e os Heróis é mais didática do que 

propriamente conceitual. Há sim diferenças entre as categorias, mas em muitos 

momentos as duas figuras se confundem. O herói, graças às suas façanhas e à 

importância para sua comunidade, pode vir a se tornar-se um mito. Também é comum 

que personalidades icônicas, até mesmo jogadores de futebol, sejam apelidadas 

simultaneamente de mitos e heróis.  

Abordaremos o conceito de heroi a partir dos estudos de dois especialistas em 

heróis clássicos e mitologia: Joseph Campbell e Junito Brandão.  O primeiro ponto que 

salientamos a partir dos estudos de Campbell e que de certa forma será a base para 

compreender diversos outros atributos da figura do herói, é o que o autor denomina de 

“unidade nuclear do monomito”. (CAMPBELL, 2007, p.36). Segundo Campbell, a 

fórmula padrão das aventuras dos heróis segue um modelo de separação-iniciação-

retorno. Cada uma dessas etapas será descrita e debatida com mais profundidade daqui 

para frente mas é importante já adiantar os contornos dessa fórmula elaborada por 

Campbell.  

O herói, inicialmente pertencente ao mundo cotidiano, à sua comunidade e vida 

mundana, é convocado a ingressar em outra realidade, algum mundo exterior ao seu. 

Dentro desse novo mundo, ele é testado e para passar nesses testes é obrigado a 

descobrir ou adquirir forças sobrenaturais. Após enfrentar os obstáculos e derrotá-los, 

ele finaliza sua passagem por esse mundo exterior e pode retornar à sua comunidade. 

Esse retorno marca a última etapa, na qual o herói, graças a suas façanhas e habilidades 

sobrenaturais pode trazer algum tipo de benefício a sua terra natal. 

O primeiro passo para compreender a trajetória do herói é justamente o seu 

nascimento. "Via de regra, os heróis têm um nascimento complicado" (BRANDÃO, 
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1987, p.22). Esse "nascimento complicado" pode ocorrer de algumas maneiras 

diferentes: este herói pode ser o filho de um deus com uma mortal, o que acarreta uma 

estrutura familiar complexa que torna seu nascimento incomum; sua origem também 

pode ser considerada irregular devido à uma concepção incestuosa, por exemplo; nas 

narrativas midiáticas acerca de craques brasileiros esse tipo de "nascimento 

complicado" é comumente associado à uma origem a partir de classes sociais mais 

baixas, bairros mais humildes e/ou perigosos. Romário pode ser um exemplo desse tipo 

de construção: a imprensa citou por algumas vezes o local de nascimento do jogador, a 

comunidade do Jacarezinho e sua infância na Vila da Penha, mas que devido ao seu 

talento conseguiu conquistar o Brasil e, posteriormente, o mundo. (HELAL, 2003). 

Independente das dificuldades em sua origem, para Brandão o herói nasce com 

duas grandes virtudes: a "honorabilidade pessoal" e a "excelência" (BRANDÃO, 1987, 

p.23). A segunda característica é a mais importante para esse estudo, pois essa 

excelência diz respeito a algum atributo ou potência inerente ao heroi que o torna muito 

mais capaz do que os outros indivíduos a sua volta.  

Esse atributo é um dos mais exaltados em narrativas futebolísticas: o grande 

craque invariavelmente foi abençoado com um talento para jogar futebol, talento esse 

que um jogador comum poderia apenas tentar imitar com treino e dedicação. Apenas 

para dar um exemplo dessa construção: Paulo Vinicius Coelho abre sua biografia de 

Neymar com a declaração de um assessor de imprensa do Santos Futebol Clube, que ao 

se referir ao talento nato do jogador dizia "Ele não é normal" (COELHO, 2014, p.57). 

Segundo Campbell, essa excelência inerente ao herói condiz com a perspectiva de que 

este é predestinado a realizar grandes feitos.  

Antes de avançar para a próxima etapa da aventura heróica, é importante 

ressaltar uma outro atributo peculiar desse arquétipo: sua "monstruosidade". Brandão 

lembra que apesar do senso comum por vezes representar o herói como alguém dotado 

de beleza e graças naturais, comparáveis assim com os padrões estéticos vigentes, é 

muito comum dentre os mitos clássicos que os heróis tenham deformidades físicas. O 

autor cita alguns tipos mais comuns: gigantismo, nanismo, teriomorfismo, policefalia, 

acefalia, coxedura, cegueira, dentre outros.  

O passo seguinte da jornada do herói é sua “educação”, sua preparação para a 

saída de sua comunidade para ingressar em outro mundo e finalmente seguir sua 

predestinação. Essa educação pode ocorrer através de diferentes tipos de ritos de 

passagem, ou ritos de separação, retomando ao modelo do monomito citado por 
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Campbell. É nesse momento de sua trajetória que o herói pode mudar seu nome. 

Segundo Brandão, a mudança do nome tem a ver com a entrada do heroi nesse novo 

mundo, este sagrado, sobrenatural, etc. Ao abandonar seu nome, ele separa-se 

oficialmente do mundo anterior, impuro, para dar início a uma nova etapa. 

Os desafios que aguardam o heroi nesse mundo sobrenatural, as provações pelas 

quais ele terá de passar para cumprir seu destino, são muitas e dos mais variados tipos. 

O mais relevante para essa pesquisa são as lutas e as guerras travadas pelo herói. Para 

Brandão, as guerras diferem os heróis dos deuses, pois os primeiros são combatentes 

que podem, por ventura, vir a morrer durante o conflito. Até mesmo ocorrendo essa 

possível morte, ainda há um significado para ela dentro do mito: o herói que tomba 

protegendo sua comunidade recebe homenagens, cultos a seu nome. E o culto à sua 

imagem terá importância fundamental para seu povo: "Possuir os restos mortais ou 

mesmo as estátuas de seus heróis é ter uma inexpugnável muralha espiritual; perdê-los é 

entregar a cidade ao inimigo" (BRANDÃO, 1987, p.43).  

No futebol, não é incomum que jogos difíceis sejam tratados como batalhas e 

seus jogadores verdadeiros soldados prontos para defender uma nação. Um exemplo 

famoso é o jogo entre Grêmio e Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro de 

2005, conhecido pela alcunha de "Batalha dos Aflitos" (ESPORTE.UOL, 2015).4 Outro 

caso desse tipo se deu quando o Fluminense escapou de um rebaixamento quase 

confirmado no Campeonato Brasileiro de 2009. Por causa desse feito, a torcida deu ao 

time a alcunha de "Time de Guerreiros" (REDAÇÃO SPORTV, 2012).5 

A penúltima etapa da trajetória do herói é a volta para a casa. Segundo 

Campbell, o herói é a figura capaz de transitar entre dois mundos, aquele capaz de viver 

no limiar entre o mundo profano, o cotidiano, e o mundo sagrado, o sobrenatural. 

Quando ele termina suas provações no plano sobrenatural, ele deve retornar a sua 

comunidade e trazer algum tipo de benefício para ela, seja na forma de algum poder 

mágico, um ensinamento, a deposição de algum tirano, a redenção por algum pecado, 

etc. Transpondo a questão para o futebol e as narrativas feitas acerca do esporte, esse 

retorno à comunidade aparece na forma do regresso de um grande ídolo, como no caso 

mais recente do jogador Lugano ao São Paulo (SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, 

                                                             
4Disponível em: <http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2015/11/26/batalha-dos-aflitos-
completa-10-anos-como-ultimo-grande-feito-do-gremio.htm>. Acesso em: 09/10/2016. 
5Disponível em: <http://sportv.globo.com/site/programas/redacao-sportv/noticia/2012/08/para-escritor-
fluminense-provou-ser-um-time-de-guerreiros-em-2009.html>. Acesso em: 09/10/2016. 
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2016)6 ou mesmo na contribuição do jogador para/com a sua seleção, ajudando-a a 

conquistar títulos. 

Para completar a aventura do herói, este deve encontrar o túmulo. A morte do 

heroi, segundo Brandão, costuma ser trágica e inesperada. Entretanto, o falecimento não 

significa que o heroi perca sua relevância dentro da comunidade: ele deixa uma espécie 

de legado, uma "pós-existência ilimitada" (BRANDÃO, 1987, p.65), uma força que 

ainda reside em seus pertences, objetos, estátuas e na memória de seu povo. Sobre sua 

morte, Brandão disserta: "[a morte] garante a perenidade de seu nome, tornando-se, 

destarte, um arquétipo, um modelo para quantos 'se esforçam por superar a condição 

efêmera do mortal e sobreviver na memória dos homens'" (BRANDÃO, 1987, p.65).  

O equivalente na transposição para um futebolista poderia ser sua aposentadoria, 

que fecha sua carreira e o torna de certa forma intocável, uma entidade que fala através 

de seus números, títulos e conquistas, marcas essas que determinam sua importância 

dentro do esporte. 

Esta é, de maneira resumida, a aventura do herói. Em seguida deixaremos a 

esfera dos mitos e seus heróis para abordarmos um outro cenário com seus próprios 

personagens centrais: o star-system e as celebridades. 

 

2.3 O star-system e a Celebridade. 

Após a revisão bibliográfica acerca dos conceitos de Herói e Mito, é chegado o 

momento de nos debruçarmos sobre duas categorias que, em conjunto com as análises 

já realizadas, ajudaram a compreender como o ídolo futebolístico contemporâneo se 

apresenta midiaticamente para os torcedores: o star-system e a celebridade. 

A análise do star-system e as estrelas de cinema propriamente dita é de autoria 

de Edgar Morin. Antes de apresentar o que seria esse sistema, Morin traça um panorama 

do cinema estadunidense desde a década de 10. Essa linha do tempo é interessante pois 

ajuda a entender como e porque as estrelas começaram a dominar o mercado 

cinematográfico.  

A partir da década de 10 os "Star Film" (grandes produções nas quais o título ou 

o produtor são o destaque) começam a dar lugar ao "Star System", os filmes cujas 

principais atrações são as grandes estrelas que compõe seu elenco. Entre a década de 20 

e o ano de 1932, segundo o autor, ocorre a chamada era gloriosa. É nela que surgem 

                                                             
6 Disponível em: <http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2016/1/18/quando-voce-veste-essa-
camisa,-os-objetivos-vao-la-em-cima/>. Acesso em: 16/02/2016. 
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alguns arquétipos de personagens que irão tornar-se bastante populares no cinema, 

principalmente femininos. Alguns exemplos são os tipos da virgem inocente, a jovem 

rebelde e a mulher fatal. Também nesse período começam a se popularizar os arquétipos 

masculinos: heróis da justiça, da ousadia, heróis míticos, dentre outros. 

De 1930 para frente, o modelo de cinema mais ligado a elementos 

melodramáticos começa a dar espaço para o cinema "realista", com estrelas mais 

problemáticas e dotadas de motivações psicológicas. O "happy end" começa a substituir 

o final trágico tão comum até então, pois o espectador se identifica mais com o herói do 

filme e teme a morte e toda fatalidade ocorrida com as estrelas, denotando assim uma 

tentativa de fuga da realidade por parte do espectador. A partir da década de 40 ocorre o 

retorno ao apelo sexual, tanto no vestuário, nos rostos, nas atitudes, etc. Morin chega a 

citar o termo "Renascimento Mamário" ao falar da erotização das atrizes de cinema. 

(MORIN, 1980, p.28). 

O star-system, de maneira geral, encontrará seus últimos momentos de glória ao 

fim da década de 60. Principalmente entre os anos de 30 e 60, o cinema foi dominado 

por estrelas que eram belas, quase divinas, mas ao mesmo tempo humanas, públicas, 

podendo transitar pelas ruas, constituir famílias, desmanchar casamentos, etc. Essa é a 

estrela de cinema: a figura a ser adorada e simultaneamente o ídolo que quase pode ser 

tocado ao passar pela multidão de fiéis adoradores.  

O que seriam essas estrelas de cinema? Segundo Morin, mais do que atores 

brilhantes protagonizando personagens carismáticos, essas estrelas são verdadeiros 

deuses na tela. ""Entre aqueles que frequentam as salas de cinema não há ninguém 

verdadeiramente ateu" (MORIN, 1980, p.50). Esses deuses cinematográficos 

colecionam súditos, ou fãs, como também podem ser chamados seus seguidores.  

Por mais que haja diferenças entre estrelas específicas, alguns atributos são 

comuns entre os atores e atrizes que alcançaram esse posto privilegiado. O primeiro 

deles é o apelo estético: os atores e principalmente as atrizes precisam ser muito mais 

belos do que os indivíduos comuns, a fim de manter sua aura de divindade. Esse apelo 

estético muitas vezes recorre ao apelo erótico, por isso o renascimento mamário foi um 

fator preponderante para o apogeu do star-system.  

 O segundo aspecto é a incerteza do trajeto necessário para se chegar ao 

estrelato. "Nem a mais talentosa das atrizes tem garantida a passagem a estrela, mas em 

contrapartida o maior desconhecido pode ver-se de um dia para o outro promovido a 

vedeta" (MORIN, 1980, p.42). Essa imprevisibilidade fará com que milhares de fãs 
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sonhem em ser a próxima estrela a brilhar. A mesma lógica pode ser aplicada a diversos 

produtos imbuídos pela lógica da indústria cultural, que exaltam heróis oriundos do 

povo, pessoas comuns que magicamente tornaram-se celebridades, sem que para isso 

seja fornecida uma fórmula lógica que conduza esse processo. A sorte acaba ocupando 

um lugar central nesse diagrama, sendo a responsável por conduzir ou não - e na 

maioria das vezes, ela não fará isso - um indivíduo anônimo ao estrelato. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985).  

Um terceiro aspecto, esse tocante à questão da visibilidade, é a impossibilidade 

da estrela de cinema de renunciar à vida pública. Sua vida privada autônoma, ou seja, 

livre de diretrizes bem definidas pelo próprio star-system, praticamente desaparece e 

todos os seus movimentos parecem estar em constante evidência. Sendo objetivo de 

desejo de seus fãs, a estrela se vê obrigada a estar presente o tempo em suas vidas, 

através de reportagens, propagandas, etc. A estrela também se faz presente no cotidiano 

de seus fãs através dos diversos produtos que levam seu nome e imagem.  

É interessante observar como que esse fenômeno também pode ser percebido 

durante a carreira de alguns jogadores de futebol. O atleta Neymar, por exemplo, é 

bastante ativo dentro e fora de campo, tendo sido a celebridade a mais aparecer em 

inserções publicitárias em junho de 2013, representando sete marcas diferentes e com 

total de 1.307 aparições. No índice semestral, o mesmo jogador ocupava a 4ª posição, 

apresentando-se em quase 3.000 inserções (G1, 2013).7 

A partir daí tem-se um cenário fetichista: os fãs, desejosos por possuir e de 

alguma forma tornar-se a estrela, consumirão produtos com sua marca, irão adquirir um 

montante de informações sobre a carreira e vida pessoal do seu ídolo, tentarão 

figurativamente devorar sua divindade para assimilá-la. Morin chama esse processo de 

"Mimetismo Prático Atrofiado", no qual o fã, impossibilitado de ser a própria estrela, 

procurará ser uma cópia da mesma, utilizando de ferramentas como os perfumes da 

linha do ator, as roupas utilizadas pela atriz em suas aparições públicas, imitando seu 

jeito de andar ou falar, entre outros rituais. Essa linha de raciocínio será de grande 

relevância quando forem debatidas as questões de identificação e representação entre 

torcedores e seus ídolos futebolísticos. 

Morin expande essa associação entre a estrela de cinema e o consumo, chegando 

a falar em "estrela-mercadoria". A estrela-mercadoria é preparada pelo star-system, 

                                                             
7Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2013/07/neymar-lidera-
ranking-de-aparicoes-em-propaganda-na-tv-durante-junho.html>. Acesso em: 16/02/2016. 
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lapidada para que possa brilhar nas telas, idolatrada pelos fãs e seja consumida no 

mercado. "A estrela é uma mercadoria total: não há um centímetro do seu corpo, uma 

fibra da sua alma ou uma recordação da sua vida que não possa ser lançada no mercado" 

(MORIN, 1980, p.80). A partir da análise do autor, é possível falar que a estrela de 

cinema nada mais é do que outro produto da Indústria Cultural: se o star-system está 

envolvido diretamente no nascimento das estrelas, então a própria indústria 

cinematográfica também, o que leva a crer que os produtos culturais cinematográficos 

estão impregnados por essa mesma lógica.  

O próximo conceito a ser debatido é o de Celebridade. A revisão teórica do 

assunto será a partir dos estudos do sociólogo Chris Rojek. Optou-se por apresentar esse 

conceito após o star-system de Morin pois acredita-se que as celebridades e as estrelas 

de cinema possuem pontos em comum, atributos em suas definições que serão 

devidamente assinalados durante a discussão acerca das celebridades. 

É imperativo começar a discussão sobre o conceito apresentando uma definição 

do próprio autor sobre o que seria uma celebridade. Para ele, o processo de 

celebrificação seria "a atribuição de status glamouroso ou notório a um indivíduo dentro 

da esfera pública" (ROJEK, 2008, p.11). Portanto, uma celebridade seria alguém que 

possui impacto direto sobre a sociedade. É válido ressaltar que esse alguém não precisa 

ser necessariamente uma pessoa real: um personagem de desenho animado, por 

exemplo, também pode ser uma celebridade, desde que alcance esse status.  

Dentro dessa definição fornecida pelo autor há dois termos que precisam ser 

aprofundados: glamour e notoriedade. Para o autor, a celebridade glamourosa seria 

aquela que possui um reconhecimento público favorável. Um jogador com uma carreira 

vencedora, um ator carismático, um cantor com muitos fãs, esses podem ser exemplos 

de celebridades com glamour. Já as celebridades notórias são aquelas dotadas de um 

conhecimento público desfavorável, tais como políticos corruptos, assassinos 

conhecidos mundialmente, etc.  

O autor também apresenta diferentes tipos de celebridade com relação a como 

esse status, seja glamouroso ou notório, foi desenvolvido e associado à figura em 

questão. Os três tipos seriam a celebridade com status “conferido”, “adquirido” e 

“atribuído”. Diz-se que a condição de célebre foi conferida a alguém quando ela é 

passada de maneira praticamente automática. Na maioria dos casos, isso ocorre de 

maneira hereditária, a partir de linhagens. Um exemplo são os membros da família real 

inglesa, que já nascem célebres, sem que nada precisem fazer para conquistar esse 
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status. A condição célebre pode ser também adquirida, caso esse que se dá quando a 

figura realiza feitos individuais importantes em cenários ou competições de domínio 

público, ou seja, aos olhos da esfera pública. Em competições esportivas, por exemplo, 

é muito comum que determinados atletas ou jogadores adquiram os status de 

celebridades ao conquistar títulos, alcançar marcas pessoais expressivas, quebrarem 

recordes. 

Por mais que o tipo anterior de celebrificação seja bastante comum entre 

esportistas, é o terceiro caso que chama mais a atenção e que será mais útil para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre a construção e desconstrução midiática de narrativas 

de idolatria futebolística. Pois a condição de celebridade também pode ser diretamente 

atribuída ao indivíduo, processo esse que ocorre quando este sujeito é representado 

como socialmente relevante, digno de nota, pelo trabalho desenvolvido pelos chamados 

"intermediários culturais" (ROJEK, 2008).  

Esses intermediários culturais são definidos pelo autor como agentes 

responsáveis pelo planejamento da apresentação pública dessas celebridades, aqueles a 

quem cabe a tarefa de lapidar a celebridade e prepará-la para causar um encanto mais 

duradouro e eficaz dentre o público e, principalmente, seus fãs. Existem muitos tipos 

diferentes de intermediários culturais: assessores de imprensa, publicitários, personal 

trainers, maquiadores, etc. Existem até mesmo classes de intermediários que o autor 

chamará de "Empresários Culturais Corporatizados" (ROJEK, 2008, p.148), grandes 

grupos ou instituições por realizar esse mesmo processo. Hollywood, por exemplo, é um 

caso de empresário cultural corporatizado do ramo cinematográfico. 

Esses intermediários podem fazer com que um indivíduo comum torne-se uma 

celebridade, alguém importante para a sociedade, literalmente lhe atribuindo status 

notório ou glamouroso. Um exemplo possível de celebridades desse gênero são 

apresentadores de programas de televisão, muitas vezes reconhecido pelo público 

devido ao extenso trabalho de promoção de sua imagem realizado por parte de 

assessores, estilistas, maquiadores, etc., mais do que propriamente por sua expertise na 

área.   

Dentro dessa categoria, Rojek ainda distingue um sub-tipo que ele denominará 

de "Celetóides". Os Celetóides são celebridades que tiveram seu status glamouroso ou 

notório atribuído, comprimido e concentrado, resultando assim em uma carreira célebre 

curta. Um exemplo pertencente a essa sub-categoria são os participantes dos reality 

shows televisivos. A maioria desses indivíduos passam por um processo de 
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celebrificação durante os meses em que o programa é exibido. Após o término do 

programa a tendência é que esse status notório ou glamouroso se dissipe, se não 

totalmente, ao menos parcialmente.  

Ainda sobre os tipos de celebridade é importante ressaltar que um mesmo 

indivíduo pode exibir os contornos de dois ou mais dos tipos de status notório ou 

glamouroso propostos por Rojek. Um exemplo é, novamente, o jogador Neymar. Boa 

parte de seu reconhecimento nacional e internacional se deve aos resultados atingidos 

dentro de campo: o atleta já conquistou, dentre outros títulos, uma Libertadores da 

América pelo Santos Futebol Clube, uma UEFA Champions League pelo Barcelona e a 

Copa das Confederações pela Seleção Brasileira (WIKIPEDIA, 2016)8. Entretanto, 

através de sua biografia é possível perceber que outra fatia de seu status de celebridade 

se deve à influência de intermediários culturais que atribuiram-no glamour. Um 

exemplo retirado do livro já foi citado: o assessor do clube que garantia que o ainda 

garoto Neymar "não era normal". Outro caso retratado se dá ainda na adolescência do 

jogador, quando o Santos decide pagar ao jogador 16 mil reais mensais, enquanto que 

os colegas de Neymar recebiam, em média, 180 reais no mesmo período, diferença de 

tratamento essa que chama a atenção da imprensa e coloca-o no foco da grande mídia; e 

um derradeiro exemplo é a própria biografia, que coloca o jogador em um patamar de 

grande celebridade que merece ter sua trajetória registrada na literatura (COELHO, 

2014). 

A partir da apresentação dos tipos de celebridade já é possível perceber como 

que os meios de comunicação de massa possuem um papel fundamental na formação e 

manutenção das celebridades. Afinal, para que um indivíduo mantenha seu status de 

celebridade ele precisa ser visto pelo público, assim como precisa manter seu impacto 

dentro da sociedade. Rojek afirma: "acredito que a representação da mídia de massa é o 

princípio chave na formação da cultura de celebridade" (ROJEK, 2008, p.15). Essa 

cultura de celebridade só é possível ser desenvolvida se além das celebridades existir o 

público que as acompanhe, ou seja, espectadores, ouvintes, seguidores, etc., mas 

principalmente os fãs.  Cabe a esse público, inclusive, o papel de confirmar o status de 

celebridade desses indivíduos: uma atriz famosa só poderá exercer um papel de mulher 

sexy dentro da mídia caso o público que a acompanhe considere-a realmente sensual e 

alimente essa construção.  

                                                             
8 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Neymar>. Acesso em 09/10/2016. 
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O público também exerce outro papel importante dentro dessa relação com suas 

celebridades: o de consumidores. Para Rojek, o público deseja possuir a celebridade. 

Essa perspectiva casa com os estudos de Morin sobre as estrelas de cinema: essas 

figuras em grande evidência na mídia acabam por despertar o interesse do público que 

acaba por consumir a imagem de seu ídolo, informações sobre a carreira dele ou mesmo 

produtos que levem sua marca.  

Rojek também alinha-se ao pensamento de Morin ao afirmar que o corpo da 

celebridade nada mais é do que uma mercadoria, portanto estética e celebridades 

possuem uma ligação forte que acaba por reverberar junto aos fãs. Será esse o mesmo 

corpo que, inclusive, poderá ser responsável pela própria queda da celebridade: "A 

mortificação do corpo traz a celebridade para a terra" (ROJEK, 2008, p.88), afirma 

Rojek, e a partir desse trecho já é possível notar como que nos estudos do sociólogo 

também aparece o caráter quase divino das celebridades.  

Não é difícil entender o porquê dessa associação: as celebridades diferenciam-se 

do homem comum radicalmente por sua visibilidade. É válido resgatar uma passagem 

pertencente a Morin nesse momento, ainda que estejamos revisando os estudos de 

Rojek, mas porque ela resume bem a relevância contemporânea das celebridades: "o 

século XX que faz das estrelas reis, faz dos reis estrelas" (MORIN, 1980, p.76). Se 

antes os grandes líderes políticos eram as figuras conhecidas por todos os indivíduos e 

tinham seu status, posição e riqueza invejado por muitos, esse papel caberia agora às 

celebridades. 

Ao mencionar o termo "celebridade" é comum que se pense em atores, cantores, 

modelos, etc. Mas o que Rojek debate e é importante ressaltar aqui é que a esfera 

política está se rendendo ao que ele chama de "processo de celebrificação". O autor 

elabora seu raciocínio: "Uso o 'processo de celebrificação' para descrever a tendência 

geral de enquadrar encontros sociais em filtros mediagênicos que refletem e reforçam a 

compulsão de desejo abstrato" (ROJEK, 2008, p.201). Em outras palavras: 

personalidades políticas tem recorrido ao apoio da mídia, e aí se incluem os 

intermediários culturais já citados anteriormente, para alcançarem maior status de 

notoriedade dentro da esfera pública. Esse processo geraria dentre o público esse desejo 

abstrato, que seria uma espécie de desejo do indivíduo de saciar uma necessidade 

mediante o consumo de algum produto, embora isso não seja possível. A ideia é 

bastante semelhante ao fetichismo exercido pelas estrelas de cinema dentre seus fãs, 

assunto abordado anteriormente.  
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Independente dessas celebridades terem status glamouroso ou notório, ou dessa 

condição ter sido conferida, adquirida ou atribuída, ou mesmo da posição ocupada por 

elas dentro da esfera pública, todas elas estão sujeitas ao declínio, podendo ser 

rebaixadas novamente a indivíduos sem fama. Já se falou que um dos primeiros passos 

seria a destruição estética da celebridade, porém um fator mais importante para essa 

pesquisa diz respeito a um dos principais agentes responsáveis por esse processo de 

declínio. Segundo Rojek, "a mídia que constrói as celebridades com frequência não 

resiste a arquitetar sua queda" (ROJEK, 2008, p.88). Essa queda inclusive muitas vezes 

é arquitetada cuidadosamente: a decadência do ídolo é motivo de especulação pública, a 

mídia começa a dar menos espaço para o indivíduo em questão até que seu impacto 

sobre a esfera pública torne-se tão ínfimo a ponto do status de celebridade desaparecer.  

Um dos motivos pelos quais a própria mídia de massa planejaria e executaria tal 

movimento seria atender os interesses da industria cultural: novos produtos midiáticos 

precisam chegar aos receptores para serem consumidos e dentro desse cenário é possível 

que antigos conteúdos ligados a essas celebridades recebam progressivamente menos 

destaque.  

Ainda que tenha sido realizada uma extensa revisão bibliográfica acerca dos 

Mitos, Heróis, Star-system e Celebridades e tenha sido debatido o que há em cada um 

desses conceitos que lhes confere uma relevância dentro da sociedade, algumas 

perguntas ainda aparecem sem resposta. Porque tantos indivíduos decidem idolatrar 

uma celebridade? Porque uma figura pública, seja um político ou jogador de futebol, 

por exemplo, pode ser vista como um herói? Existe alguma aura sobrenatural que 

envolva esses indivíduos em evidência e explique porque são tão desejados por seus 

seguidores?  

Para auxiliar-nos na tarefa de responder a essas questões se faz necessário 

recorrer a um debate sobre identificação,carisma e narcisismo. 

 

2.4 Possíveis razões para o apego do fã: Identificação, Carisma e Narcisismo. 

A partir da revisão teórica feita acerca dos conceitos de Mitos, Heróis e 

Celebridades já foi possível tecer algumas análises, ainda que pontuais, sobre a maneira 

pela qual a mídia constrói ou desconstrói narrativas relacionadas à idolatria 

futebolística.  

Nos exemplos citados pudemos observar como que jogadores podem ser 

retratados como heróis pelo seu desempenho em uma determinada competição ou 
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recebem o tratamento semelhante ao de uma celebridade, por exemplo. Esse debate será 

aprofundado ao longo da pesquisa, mas desde já uma questão surge e não pode mais ser 

evitada: porque esses ídolos futebolísticos despertam tanta atenção do público? 

A pergunta não é descabida quando pensamos a partir da seguinte perspectiva: 

se a mídia alimenta essas idolatrias, constrói narrativas que alimentam a imagem desses 

atletas, chegando ao ponto de representá-los até mesmo como heróis de seus clubes ou 

países é porque a alguém interessa acompanhar esse processo. Até agora o que 

observamos e tentamos traçar foi o perfil multifacetário do ídolo futebolístico 

contemporâneo. Mas esse perfil pode ser diretamente e indiretamente alimentado por 

um público que o consome e, de certa forma, o requisita.  

Com o intuito de começar a compreender quais as dinâmicas sociais inerentes 

aos grupos de seguidores e/ou fãs desses ídolos esportivos, aqueles torcedores, amantes 

do futebol que muitas vezes acompanham diariamente os noticiários esportivos, o 

estudo sobre a psicologia das massas se mostra um caminho promissor. Nossos autores 

norteadores na revisão teórica sobre esse tema serão Gustave Le Bon (2008) e Sigmund 

Freud (2013). O primeiro pensador abordado será Le Bon, pois Freud acaba retomando 

o raciocínio do outro autor em diversos pontos de sua exposição, tornando necessário 

assim que primeiro conheçamos as suas ideias. 

Le Bon em "A Psicologia das Multidões" se debruça sobre os grupos 

psicológicos e a mente grupal dos mesmos, ou seja, a forma pela qual esses grupos 

pensam, se expressam e agem sobre o mundo. Segundo o autor: 

quaisquer que sejam os indivíduos que a compõe, por mais 
semelhantes ou dessemelhantes que sejam seus modos de vida, suas 
ocupações, seu caráter ou sua inteligência, a mera circunstância de sua 
transformação numa massa lhes confere uma alma coletiva, graças à 
qual sentem, pensam e agem de maneira inteiramente diferente do que 
cada um deles sentiria, pensaria e agiria isoladamente (LE BON, 
2008, p.32). 

Inserido nessa espécie de alma coletiva, para Le Bon, o sujeito perde parte de 

sua heterogeneidade, sucumbindo aos instintos mais puros de sua tribo comportando-se 

de maneira mais ou menos homogênea, ou seja, igual á dos outros seres humanos a sua 

volta. A razão para que tal comportamento ocorra dentro desses grupos se explicaria 

através de três fatores.  

O primeiro fator é o fator numérico, ou seja, o grande número de indivíduos em 

sua volta e compartilhando do status de membro do mesmo grupo que faria com que ele 
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sentisse mais à vontade para assumir instintos que, se estivesse sozinho, talvez não o 

fizesse. O segundo fator e esse será debatido mais extensamente por Freud, é o contágio 

emocional. "Na multidão, todo sentimento, todo ato é contagioso, e isso em grau tão 

elevado que o indivíduo muito facilmente sacrifica seu interesse pessoal ao interesse 

coletivo" (LE BON, 2008, p.35). Le Bon não se estende sobre esse tópico, mas chega a 

considerá-lo um fenômeno quase hipnótico, uma espécie de orientação dos pensamentos 

e comportamento que os membros do grupo exercem entre si a partir de uma sugestão 

que faz com que estes repitam tal comportamento ou pensamento quase como robôs 

programados para realizar determinada tarefa fariam. A terceira delas seria uma espécie 

de "alta sugestionabilidade", pela qual o indivíduo pode chegar a realizar atos que são 

contrários ao seu comportamento individual, por influência do grupo.  

Ainda que não seja o objeto dessa pesquisa, é possível relacionar os estudos de 

Le Bon com os diversos episódios de violência e vandalismo envolvendo torcidas de 

futebol. O chamado hooliganism, fenômeno inglês envolvendo brigas de torcedores, 

tornou-se objeto de estudo sociológico além de assunto de política e segurança pública 

(GIULIANOTTI, 2010). 

Le Bon continua com sua análise sobre os grupos psicológicos e a mente 

coletiva afirmando que esses grupos reagem muito mais à emoção do que a razão. "Os 

sentimentos da massa são sempre muito simples e muito exagerados. Assim, a massa 

não conhece a dúvida nem a incerteza" (LE BON, 2008, p.52). Desse modo, tal coletivo 

tende a se expressar de maneira extrema, exagerada, até mesmo violenta, dependendo 

dos casos. Uma observação pertinente do autor é a de que esses grupos são muito 

conservadores, apresentando grande respeito às tradições.  

Prosseguindo com seus estudos, Le Bon chega ao ponto que interessara de 

maneira mais direta a essa pesquisa: o papel exercido pelos chefes dos grupos 

psicológicos. Para o autor, qualquer agrupamento de seres vivos requer instintivamente 

a presença de um chefe que conduza esse rebanho ao cumprimento de algum objetivo. 

Mas por mais que essa necessidade de um líder seja natural, o grupo não aceita que 

qualquer um realize esse papel. O líder deve se adaptar ao grupo em questão, exibindo 

um fascínio por uma ideia ou objetivo de maneira que desperte no grupo o mesmo 

fascínio. Ele deve impor sua vontade sobre o grupo e fazer com que seus membros ajam 

coordenadamente exibindo a mesma vontade. Esse poder exercido pelo líder é chamado 

pelo autor de "prestígio".  
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O prestígio é uma espécie de domínio que um indivíduo, uma obra ou 
uma ideia exerce sobre nós. Ele paralisa nossa capacidade crítica e nos 
enche de assombro e respeito. Ele seria capaz de produzir um 
sentimento semelhante ao da fascinação pela hipnose (LE BON, 2008, 
p.129). 

Le Bon ainda destaca dois tipos de prestígio: o adquirido e o pessoal. O 

adquirido aparece, por exemplo na forma de um nome de família ou na fortuna herdada 

por um indivíduo. Esse tipo comumente vem associado a alguma ferramenta que acaba 

por "emprestar" prestígio ao indivíduo que se utiliza dela. Já o prestígio pessoal possui 

uma atmosfera mais mágica, no sentido de ser capaz de transformar alguns 

determinados indivíduos por uma espécie de magnetismo pessoal que os torna capazes 

de quase hipnotizar outras pessoas e fazê-las seguirem seus comandos. Entretanto, o 

autor salienta que ambos os prestígios se mantém apenas enquanto o sucesso do líder e 

do grupo é alcançado: em casos de fracassos do grupo e do próprio líder em alcançar 

seus objetivos, esse prestígio tende a diminuir e sua liderança fica ameaçada. 

Antes de prosseguir para os estudos de Freud e as observações do autor sobre o 

panorama traçado por Le Bon acerca dos grupos psicológicos, é necessário um pequeno 

desvio teórico no intuito de abordar mais detalhadamente a questão do "prestígio", 

levantada por Le Bon. Esse conceito de prestígio, segundo essa perspectiva, remete ao 

conceito de carisma, como proposto por Weber (2010). Segundo esse autor, em 

situações nas quais grupos humanos se encontravam-se em dificuldades, independente 

da natureza das mesmas, recorriam a líderes naturais carismáticos. Esse carisma seria 

então uma espécie de dom sobrenatural do corpo e do espírito, propriedade de apenas 

alguns poucos homens.  

O carisma, para Weber, ignora méritos ou títulos específicos, assim como 

qualquer organização burocrática. O líder carismático exerce sua liderança por meio da 

"determinação interna e a contenção interna" (WEBER, 2010, p.172). O portador do 

carisma toma para si a responsabilidade de realizar uma tarefa e exige de seus 

seguidores que lhe sigam para que juntos possam cumprir seu objetivo. Caso esse grupo 

aceite lhe prestar obediência, ele deve liderá-los em sua missão. Aos seus subordinados 

cabe o reconhecimento de que aquele é o seu chefe, seu senhor. O autor ressalta, 

entretanto, que esse "poder" não é ilimitado: a influência do portador do carisma 

normalmente se limita às fronteiras do seu grupo.  

Um exemplo possível disso poderia ser a influência do jogador Neymar sobre 

um indivíduo que não goste e por isso não acompanhe esportes. É possível que para 
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essa pessoa o atleta seja apenas mais uma celebridade como qualquer outra, ou seja, seu 

carisma - e aqui estamos supondo que ele exista - teria efeitos bastante limitados, para 

não dizer nulo.  

Outro ponto da análise de Weber assemelha-se com o "prestígio" citado por Le 

Bon. Weber afirma que o poder carismático exercido pelo líder só conhece um tipo de 

legitimação: pela força.  

O herói carismático não deduz a sua autoridade de códigos e estatutos, 
como ocorre com a jurisdição de cargo; nem deduz sua autoridade do 
costume tradicional ou dos votos feudais, como no caso do poder 
patrimonial. O líder carismático ganha e mantém a autoridade 
exclusivamente provando sua força. Se quer ser profeta, deve realizar 
milagres; se quer ser senhora da guerra, deve realizar feitos heróicos. 
[...] Se isso não acontecer, ele evidentemente não será o mestre 
enviado pelos deuses. (WEBER, 2010, p.173-174). 

Novamente aparece a questão do reconhecimento da liderança mediante a 

apresentação de provas de que os objetivos os quais o chefe se propôs a fazer estão 

sendo alcançados. Quando o líder, ou mesmo o herói, como parece ser possível chamar 

essa figura dentro dessa perspectiva, supera essas provações, seu reconhecimento e 

fidelidade por parte dos seus seguidores persiste. Caso não ocorra, sua aura quase divina 

e sua influência carismática ficam ameaçadas.  

Um exemplo pertencente ao cenário futebolístico contemporâneo no qual esse 

fenômeno poderia ser observado é a condição de um ídolo manifestada por um atacante, 

perante os torcedores do seu clube. A função do atacante, em linhas bem gerais, é 

marcar gols e, assim como todos os outros jogadores, ajudar o time a vencer partidas. 

Caso esse atacante não esteja conseguindo marcar os gols, sua condição de ídolo pode 

ficar ameaçada, pois de alguma forma ele não está exercendo o papel que lhe cabe. Se 

por outro lado esse atleta alcançar grandes marcas na temporada, marcando muitos gols, 

sua influência tenderia a aumentar. É claro que o exemplo apresentado é bem simples e 

quase didático: não só de marcar gols vive um atacante, assim como cumprir esse 

requisito não garante que sua idolatria seja construída entre os torcedores.  

Posto isso, pode-se entender o carisma como um conceito semelhante ao 

prestígio de Le Bon. Isso permite que, quando falemos novamente no chefe dos grupos 

psicológicos e de sua influência, o termo "carisma" ou "carismático" apareça sem que 

remeta a qualidades como "simpatia", analogia que conceitualmente, dentro dessa 

pesquisa, estaria equivocada.  
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Freud aprofunda os estudos acerca dos grupos psicológicos. Para nossa pesquisa 

um conceito debatido pelo autor será importante para compreendermos como se dá a 

relação entre os membros do grupo e os seus líderes. Trata-se da identificação: "a 

identificação é conhecida pela psicanálise como a manifestação mais precoce de uma 

ligação emocional com outra pessoa" (FREUD, 2013, p.98). Segundo Freud, todas as 

relações entre membros de um grupo são relações de natureza amorosas ou emocionais. 

Esses laços seriam o poder invisível e difícil de ser medido que conseguiria manter o 

grupo unido. Também seria esse tipo de relação a responsável por um indivíduo, quando 

inserido dentro de um grupo, abandonar seus diferenciais, sua individualidade, 

permitindo sofrer alta sugestionabilidade: o desejo de estar em harmonia com seus 

"iguais" seria uma prova da presença desses laços emocionais. 

É dentro desse cenário que entra a questão da libido. Freud define o conceito 

como "a energia, considerada como uma magnitude quantitativa - ainda que por ora não 

seja mensurável - daqueles impulsos que têm a ver com tudo o que podemos reunir na 

categoria amor" (FREUD, 2013, p.74). Esses laços libidinosos, retomando o raciocínio 

já exposto, seriam a chave para compreender a dinâmica de grupo, na qual o amor do 

sujeito por si mesmo encontra um substituto: o amor pelos outros indivíduos do grupo, 

dentre eles, o líder. 

Mas o que explica então a relação entre os indivíduos e a figura específica do 

líder dentro de um grupo psicológico? Para Freud, um caminho possível para responder 

a essa questão é o da já citada identificação. Freud busca na psicanálise as origens da 

identificação, retornando ao complexo de Édipo para explicar como funcionaria esse 

fenômeno, e posteriormente inserindo o raciocínio dentro dos grupos psicológicos. 

Segundo o autor, apoiando-se nos estudos clássicos sobre o complexo de Édipo, 

um menino tomará o pai como modelo para sua vida: gostaria de crescer como ele, agir 

como ele, portar-se como ele, enfim, terá seu pai como um ideal para sua própria vida. 

"Simultaneamente a essa identificação com o pai, talvez até antes, o menino começou a 

fazer um autêntico investimento objetal da mãe segundo o tipo de apoio" (FREUD, 

2013, p.98). Em determinado momento a identificação adquire contornos ambivalentes: 

o garoto quer ser como o pai, mas ao mesmo tempo quer substituí-lo, quer se tornar ele, 

quer ocupar seu lugar para poder relacionar-se com a mãe. Segundo esse modelo de 

identificação, o sujeito acabará por moldar seu próprio ego de maneira a assemelhar-se 

com aquele que foi tomado como seu ideal. Freud afirma também que por muitas vezes 

essa busca pela semelhança acaba por fazer com que o indivíduo copie apenas um traço 
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da personalidade do outro que foi tomado como modelo: um modo de andar, uma 

característica física, um trejeito, etc.  

Os laços emocionais mantidos entre os membros de um grupo seriam então laços 

de identificação. Entretanto, Freud estabelece diferenças entre essa identificação e o que 

ele chama de "enamoramento" (FREUD, 2013, p.109), que em casos extremos poderia 

chegar a uma espécie de "fascínio"."No primeiro caso, o eu se enriqueceu com as 

propriedades do objeto, ele o 'introjetou' em si (...). No segundo caso, ele está 

empobrecido, se entregou ao objeto, colocou-o no lugar de seu componente mais 

importante" (FREUD, 2013, p.114). Nesse caso, o grupo então seria formado por 

indivíduos que identificaram-se uns com os outros.  

Mas como o líder do grupo exibe esses laços de identificação com o grupo? Para 

Freud, o chefe, tal qual o pai e mentor das primeiras hordas humanas, não precisa 

possuir vínculos libidinais com nenhum de seus seguidores. Ao líder cabe a tarefa de 

conduzir o grupo, mas não precisa amar ninguém a não ser a si mesmo. Seu ego não 

precisaria identificar-se com nenhum objeto a ponto de tentar incorporá-lo. Os 

indivíduos desse grupo precisam sentir que esse líder os ame - ainda que isso não ocorra 

de fato - e que o faça de maneira igualitária, ou seja, que ninguém saia em vantagem 

nessa relação. Em outras palavras: a lógica dos membros do grupo se o líder não pode 

ser meu, não será o de mais ninguém em especial, assim pensariam seus seguidores. 

Mas o chefe pode exercer sua autoridade carismática e narcisista. 

Ao apresentar o chefe dos grupos psicológicos como uma autoridade narcisista, 

abre-se uma brecha para uma nova questão: o indivíduo narcisista possui alguma 

relação com o culto aos heróis clássicos ou às celebridades contemporâneas? Se ele as 

idolatra, porque faz isso? Se não sente necessidade de se identificar com elas, porque 

esse processo não ocorre? Com intuito de encontrar respostas para essas e outras difíceis 

perguntas recorre-se aos estudos do psicanalista Christopher Lasch sobre a cultura do 

narcisismo. 

Diversos tópicos abordados por Lasch (1983) serão pertinentes à nossa pesquisa. 

Para começar, é importante estabelecer o que é, para o autor, um indivíduo narcisista. 

Segundo Lasch: 

Não obstante suas ocasionais ilusões de onipotência, o narcisista 
depende de outros para validar sua autoestima. Ele não consegue viver 
sem uma audiência que o admire. Sua aparente liberdade dos laços 
familiares e dos constrangimentos institucionais não o impedem de 
ficar só consigo mesmo, ou de se exaltar em sua individualidade. Pelo 
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contrário, ela contribui para sua insegurança, a qual ele somente pode 
superar quando vê se "eu grandioso" refletido nas atenções das outras 
pessoas, ou ao ligar-se àqueles que irradiam celebridade, poder e 
carisma. Para o narcisista, o mundo é um espelho, passo que o 
individualista áspero o via como um deserto vazio, a ser modelado 
segundos seus próprios desígnios. (LASCH, 1983, p.30-31). 

Nesse fragmento da exposição de Lasch já aparece um elemento relevante para 

este estudo: a ligação entre o indivíduo narcisista e as celebridades. Entretanto, antes de 

avançar para esse ponto é necessário aprofundar a discussão sobre os contornos do 

narcisismo.  

Ao contrário do que muitas vezes o senso comum supõe, Lasch (1983) 

argumenta que o narcisista não é aquele que amam demais a si mesmo e por isso não 

necessita da adoração de outros. Pelo contrário: é por “odiar” a si mesmo que o 

narcisista precisa do que Lasch chama de validação dos outros ao seu redor. O narcisista 

é perseguido por um intenso vazio interior, a sensação de sua existência não tem 

sentido, que para o mundo ele não é ninguém. Esse vazio interior inclusive aparece nas 

queixas de alguns pacientes que chegam ao psiquiatra: "ele se queixa de 'insatisfação 

difusa, vaga, com a vida', e sente que sua 'existência amorfa é inútil e sem finalidade' " 

(LASCH, 1983, p.41-42). 

Quais outras características são exibidas por esse indivíduo narcisista? Lasch as 

cita:  

Hábil em administrar as impressões que transmite aos outros, ávido de 
admiração, mas desdenhando aqueles a quem manipula para obtê-la; 
insaciavelmente faminto de experiências emocionais com as quais 
preencher um vazio interior; aterrorizado com o envelhecimento e a 
morte. (LASCH, 1983, p.63). 

O narcisista tem dificuldade de estabelecer relações íntimas com outras pessoas, 

pois a raiva que sente de si mesmo poderia acabar revelando-se em um relacionamento 

próximo com outra pessoa. Então ele prefere estabelecer relações de caráter superficial 

(LASCH, 1983). Em sua busca por ser admirado e glorificado por seus próximos, acaba 

por tentar se aproveitar e explorar os indivíduos a sua volta. O narcisista também busca 

constantemente através da aprovação geral preencher o seu vazio interior e temem o 

envelhecimento e a morte por acharem que devem viver o suficiente para encontrar a 

felicidade antes disso.  

É interessante salientar que na perspectiva de Lasch, o caráter narcisista do 

indivíduo tem forte relação com a sociedade contemporânea. Afinal, segundo o autor, 
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"toda sociedade reproduz sua cultura - suas normas, sua presunções subjacentes, seus 

modos de organizar as experiências - no indivíduo, na forma de personalidade" 

(LASCH, 1983, p.58). É válido ressaltar que na perspectiva do autor, essa personalidade 

diz respeito mais à mente coletiva, aos grupos de indivíduos do que propriamente à 

fatores psicológicos de um ser humano em específico. É claro que cada pessoa tem seus 

atributos individuais, mas o comportamento dos indivíduos acabaria por refletir, em 

grande parte, às exigências dos agrupamentos nos quais ela se insere.  

O autor chega a falar no comportamento narcisista como uma "defesa" contra a 

dependência. Ao caracterizar a sociedade contemporânea, o autor cita atributos que 

apresentarão relação direta com a patologia exibida por esses indivíduos: uma sociedade 

sem perspectiva histórica, à qual se preocupa muito com as futuras gerações e volta seus 

esforços para o bem-estar aqui e agora; relações pessoas mais hostis e fluidas, 

assemelhando-se a batalhas pela supremacia do eu ou a contratos nas quais as partes tem 

tarefas a cumprir e sanções caso não as cumpram; intenso temor pela velhice, devido à 

falta de perspectiva de um futuro promissor, muito ocasionado pelo medo de guerras, 

epidemias e outras crises mundiais; um tédio aniquilador, que torna as pessoas cada vez 

mais ansiosas por experiências que as permitam sentir alguma coisas. Dentre as 

características dessa sociedade contemporânea, uma delas inclusive que deve ser 

debatida com mais atenção: a influência dos meios de comunicação de massa, 

principalmente da publicidade, na promoção de uma suposta satisfação pessoal 

mediante o consumo. 

A publicidade, para Lasch, oferece ao indivíduo narcisista uma ferramenta para 

preencher seu vazio interior: o consumo. Essa proposta vem embalada através de 

imagens, sons, convites emocionais ao sujeito, que se proliferam e estimulam o desejo 

dos indivíduos constantemente, prometendo-o a satisfação de seus anseios e a própria 

felicidade. Contudo, essa realização através do consumo dificilmente é alcançada e o 

vazio interior continua sem preenchimento.  

"[...] Quero isto, e aquilo, e quero - bem, tudo!". A moderna 
propaganda de mercadorias e de boa vida sancionou a gratificação do 
impulso e tornou necessário para o id desculpar-se por seus desejos ou 
disfarçar suas proporções grandiosas. Contudo, essa mesma 
propaganda tornou insuportáveis o fracasso e a perda (LASCH, 1983, 
p.44). 

Em outras palavras: a mídia estimula o consumismo e promete que através da 

compra e consumo de novos produtos e, mais importante, de novas experiências, seu 
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comprador poderá ser feliz. Essa promessa dificilmente se concretiza, mas como a 

felicidade deve ser um objetivo de todos e è impensável à recusa a essa busca por esse 

estado de espírito dentro da sociedade contemporânea, a própria propaganda insere um 

novo produto que - este sim! - será capaz de saciar o desejo de seu consumidor.  

Porém, a mídia atua também em outra instância sobre a personalidade do 

indivíduo narcisista. Esse processo é o mais pertinente para a nossa pesquisa pois se 

trata do incentivo ao culto da celebridade. 

Os meios de comunicação de massa, com seu culto da celebridade e 
sua tentativa de cercá-la de encantamento e excitação, fizeram dos 
americanos uma nação de fãs, de freqüentadores de cinema. A "mídia"  
dá substância e, por conseguinte, intensifica os sonhos narcisista de 
fama e glória, encoraja o homem comum a identificar-se com as 
estrelas e a odiar o rebanho, e torna cada vez mais difícil para ele 
aceitar a banalidade da existência cotidiana. (LASCH, 1983, p.43). 

Lasch ressalta que para o indivíduo narcisista a sociedade se divide em dois 

grandes grupos: os ricos e poderosos, grupo muitas vezes representados midiaticamente 

pelas celebridades, indivíduos esses aos quais o narcisista busca àvidamente se juntar e 

ser reconhecido como integrante desse conjunto. Do lado oposto encontra-se o 

"rebanho", os indivíduos comuns, aqueles todos que não são especiais, grupo esse no 

qual o narcisista tem pavor de se ver associado.  

Segundo o autor, o narcisista, por odiar a si mesmo e não conseguir preencher 

seu vazio interior, volta seus olhos para a figura da celebridade tentando buscar nela um 

sentido para sua vida. Exaltadas pelas mídia, as celebridade aparecem constantemente 

nos jornais, revistas, programas de TV, dentre outros, assim como são assunto central 

das conversas de uma grande parcela dos indivíduos em sociedade, logo, não é de se 

espantar que o indivíduo narcisista veja o status de celebridade como uma solução para 

sua carência e necessidade de aprovação dos outros.  

É dessa forma que o narcisista tentará de alguma forma associar sua existência à 

das celebridades. "Em sua vacuidade e insignificância, o homem de capacidades 

comuns tenta aquecer-se com o brilho refletido pelas estrelas". (LASCH, 1983, p.44). 

Esse culto a uma celebridade específica muitas vezes rende frutos ao seu fã. Em um 

episódio específico relacionado ao universo futebolístico, um garoto tailandês que se 

identificava como fã número 1 do jogador Neymar foi agraciado com uma visita do seu 

ídolo e alguns minutos de visibilidade mundial - visibilidade essa emprestada pelo 
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jogador, claro, o indivíduo realmente famoso da história em questão. (ESPN, 2013)9. 

Excetuando-se esses episódios isolados, o fã tenta em vão aproximar-se do altar no qual 

as celebridades são exibidas - mas o narcisista continua preso ao rebanho.  

A relação descrita aqui entre o fã narcisista e seu ídolo, personificado muitas 

vezes na figura de uma celebridade, aproxima-se do processo de identificação descrito 

por Freud e debatido anteriormente. Entretanto, esse processo de identificação entre o 

indivíduo narcisista e a celebridade não é tão simples quanto parece, apresentando-se 

como volátil e com tendências à destruição desse laço.  Mesmo que a mídia encoraje 

essa identificação, dando contornos humanos à celebridade - apresentando-a como 

"gente como a gente", por exemplo - para o narcisista não é fácil identificar-se com 

outra pessoa, pois para ocorrer esse processo de identificação esse sujeito precisaria 

modelar seu próprio eu a partir do outro. Afinal, "ao narcisista falta confiança em suas 

próprias capacidades", portanto esse processo torna-se não consciente, mas inconsciente 

"e exprime não a busca de modelos, mas a vacuidade de autoimagens" (LASCH, 1983, 

p.115-116). Um outro trecho da exposição de Lasch ajuda a esclarecer esse ponto: 

O narcisista não consegue identificar-se com alguém, sem ver o outro 
como uma extensão de si mesmo, sem obliterar a identidade do outro. 
Incapaz de identificação, em primeiro com os pais e outras figuras de 
autoridade, ele é, portanto, incapaz de adorar algum herói ou de 
bloquear a descrença, que possibilidade penetrar negativamente nas 
vidas de outros, ao mesmo tempo que são conscientes de sua 
existência independente. Uma sociedade narcisista idolatra antes a 
celebridade do que a fama. (LASCH, 1983, p.117). 

Em outras palavras, o indivíduo narcisista acaba por associar a sua imagem, o 

seu eu, ao seu herói, ao ídolo em questão, e não à posição ocupada pelo sujeito. Para 

ilustrar a questão, daremos um exemplo fictício.  

Um fã narcisista do futebolista Lionel Messi, por exemplo, não conseguiria se 

identificar com os feitos ou conquistas do jogador. A ele falta a confiança em si mesmo 

de acreditar que pode ocupar um lugar semelhante ao dele. Esse fã acabaria por idolatrar 

o jogador em si, o próprio Messi, desejando ocupar o lugar exato do próprio atleta. Mais 

do que ser como o Messi, ele gostaria de ser o próprio Messi. De certa forma, ele já se 

sente um pouco como ele e é essa relação confusa que poderá transformar toda a 

adoração do fã em ódio profundo num piscar de olhos. "Sua admiração quase sempre se 

                                                             
9Disponível em: <http://espn.uol.com.br/post/367719_neymar-faz-visita-surpresa-a-fa-numero-1-joga-
bola-e-leva-garoto-ao-estadio>. Acesso em: 09/10/2016.  
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transforma em ódio, se o objeto de sua ligação faz algo que lhe lembre sua própria 

insignificância" (LASCH, 1983, p.116).  

Usando o mesmo exemplo anterior, pode-se supor que, se em uma partida 

decisiva, o jogador Messi não conseguisse desempenhar um protagonismo positivo, ou 

se em uma temporada ele jogar em baixíssimo nível, esse desempenho ruim do atleta 

pode lembrar ao seu fã o quanto ele mesmo não possui talento para o futebol ou quanto 

sua vida é medíocre em termos de conquistas. Isso poderia fazer com que o antes 

idolatrado Messi torne-se uma figura odiada. Esse é o caráter volátil da relação entre o 

fã narcisista e seu ídolo: enquanto este empresta ao fã sua fama e capacidade de ser 

admirado por todos, permanece como o herói a ser admirado; se não consegue mais 

fazer esse fã esquecer de sua própria vida comum, deve ser desvalorizado e rejeitado. 

O perfil do ídolo futebolístico assim, se mostra multifacetário: em alguns 

momentos ele se assemelha com um mito, em outros apresenta um caráter heróico, mas 

também pode apresentar atributos que o aproximem das celebridades. Esse perfil plural 

do ídolo pode se dar não apenas por suas próprias características ou por influência dos 

intermediários culturais que o destacam dentro da sociedade, mas porque os seus 

seguidores ou seus fãs podem, em maior ou menor grau, requisitar que esse jogador 

ocupe essa posição de destaque e exerça essa liderança carismática. 

Após o percurso teórico realizado sobre a sociedade de massas e a mídia de 

maneira geral, e também sobre o perfil do ídolo futebolístico contemporâneo é 

necessário aprofundar o debate sobre outra esfera essencial para a investigação do 

problema de pesquisa: o futebol. No capítulo a seguir será realizado um levantamento 

bibliográfico sobre esse esporte por quatro perspectivas: o desenvolvimento dessa 

modalidade em território nacional; a sua relação com a cultura e identidade nacional 

brasileira; os números e cifras do negócio futebol e seu aproveitamento pelas 

ferramentas de marketing esportivo; por fim, a relação do futebol com a imprensa 

esportiva. 
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3 - Futebol e Brasil: uma análise do esporte e suas relações com a identidade 

nacional brasileira. 

No capítulo anterior foram apresentados os conceitos de mito, herói e 

celebridade, a partir da perspectiva de diferentes autores. Entretanto, esse perfil 

multifacetário do ídolo futebolístico contemporâneo necessita de um aprofundamento 

maior em outra instância: o próprio futebol. Afinal, só será possível compreender o que 

torna um ídolo do futebol uma figura única e, portanto, diferente de um cantor ou ator 

(dois exemplos possíveis de profissionais sujeitos ao processo de celebrificação) quando 

compreendermos o que faz do próprio futebol um esporte único, principalmente dentro 

da cultura brasileira.   

Para organizar a análise sobre o futebol e suas relações com a identidade 

nacional brasileira, optou-se por uma revisão bibliográfica dividida em quatro etapas. 

Na primeira será elaborado um breve panorama histórico e sociológico acerca do 

desenvolvimento do futebol no Brasil. Esse passo é importante para a pesquisa pois 

apresentará a evolução do papel desempenhado por esse esporte dentro da sociedade 

brasileira e como essas transformações foram influenciadas pelas conjunturas 

econômicas e sociais das épocas nas quais essas mudanças ocorreram.  

Cinco momentos serão utilizados como marcos para se estabelecer esse painel: a 

introdução do esporte em terras brasileiras, realizada principalmente por imigrantes 

ingleses; a transição dessa modalidade como prática restrita socialmente às elites para 

atividade das massas; a profissionalização da atividade e o surgimento da figura do 

jogador de futebol como profissão;  a consolidação da chamada "pátria-de-chuteiras" e 

sua relação íntima com os fracassos e sucessos da seleção brasileira em torneios 

internacionais; e, por fim, a modernização do mundo do futebol e os impactos desta na 

prática esportiva desenvolvida em território nacional.  

A segunda fase da revisão bibliográfica terá como objetivo compreender as 

relações entre o futebol e a identidade nacional brasileira. Em outras palavras, tentar-se-

á descobrir porque esse esporte é tão importante para o Brasil. Sua popularidade dentre 

os brasileiros se dá apenas devido ao quanto de emoção sua prática é capaz de 

provocar? Ou será que existe algum mecanismo psicológico ou antropológico que esse 

esporte é capaz de ativar dentro do brasileiro que o torna tão especial? Essa investigação 

é pertinente pois nos ajudará a entender o que o futebol tem de tão diferente de outros 

esportes e porque ele tornou-se um símbolo de brasilidade. 
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O terceiro estágio desse capítulo tratará do futebol por um novo ângulo: o 

econômico. Esse esporte que movimenta cifras bilionárias anualmente será debatido 

através da ótica do marketing esportivo, que mostrará como que os clubes, federações e 

seleções não tem de se preocupar mais apenas com o que acontece dentro das quatro 

linhas, mas com todo um planejamento financeiro que o futebol moderno demanda. 

Dentro dessa análise caberá um destaque ao tratamento dado pelos departamentos de 

marketing aos grandes ídolos locais, nacionais e mundiais. 

Por último, será a vez de analisar a imprensa esportiva e as narrativas 

promovidas por seus agentes acerca do futebol. A partir desse debate espera-se 

compreender o papel desempenhado pela imprensa não só na popularização do futebol 

no Brasil mas também na forma pela qual o esporte é compreendido pelos seus fãs. Em 

outras palavras, investigar-se-á quais discursos a imprensa produz ou incorpora, por 

exemplo, aos resultados esportivos, aos grandes eventos do calendário futebolístico e, 

em consonância com o objeto dessa pesquisa, aos grandes jogadores do cenário nacional 

e mundial.  

 

3.1 - A pátria de chuteiras: um breve panorama histórico e sociológico sobre o 

desenvolvimento do futebol no Brasil. 

Antes de iniciar essa etapa da revisão bibliográfica acerca do futebol e seu 

desenvolvimento no Brasil, é importante ressaltar que o panorama proposto aqui será 

breve e restrito a momentos chaves da evolução do papel social do esporte no país. Seria 

muito difícil sintetizar em poucas páginas mais de um século de futebol no Brasil e 

todas as transformações ocorridas em sua prática. Não se configura como um objetivo 

específico desse trabalho efetuar esse levantamento histórico: ele será realizado apenas 

com intuito de dar um embasamento maior aos debates sobre as relações entre o futebol 

e a identidade nacional brasileira. 

Ainda que nosso estudo sobre o desenvolvimento do esporte no Brasil não seja 

exatamente cronológico, ou seja, não esteja limitado a relatar fatos e eventos ano após 

ano, começaremos exatamente pela chegada do esporte no Brasil. Essa introdução do 

esporte em terras brasileiras será marcada pela influência britânica, principalmente 

através da figura de Charles Miller.  

 

3.1.1 AS ORIGENS DO FUTEBOL NO BRASIL: A INFLUÊNCIA ESTRANGEIRA. 
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É difícil precisar em qual país ou época o futebol teve início. Há registros de 

práticas de atividades físicas com características semelhantes por diversos locais do 

mundo e em diferentes momentos da história. Na América Central, grupos indígenas já 

praticavam jogos com bola mais de um milênio antes de Cristo. Na China, um esporte 

chamado cuju, semelhante ao futebol contemporâneo, era praticado na dinastia dos Han, 

por volta de 200 a.C até 200. d.C. Outros registros apontam para a Grécia, País de Gales 

e diversas outras nações como possíveis berços para o esporte (GIULIANOTTI, 2010).  

Mas foi na Grã-Bretanha, principalmente na Inglaterra, que o futebol fincou suas 

raízes e pôde se desenvolver como esporte. Desde o século XIX o futebol era praticado 

nas escolas. Ainda nesse século já ocorriam competições entre essas instituições e até 

mesmo uma competição internacional, entre Escócia e Inglaterra, foi realizada. Em 

1863 surgiu na Inglaterra a primeira grande federação destinada a cuidar de assuntos 

relacionados ao futebol: a Football Association (F.A.) (WISNIK, 2008). Na temporada 

de 1871-72 aconteceu a primeira edição da F.A. Cup, considerada a primeira 

competição oficial entre clubes regida por uma federação no mundo (WIKIPEDIA, 

2016). Em 1877, graças aos esforços da federação inglesa em tentar unificar a prática do 

esporte na Grã-Bretanha, as regras oficiais foram estabelecidas (GIULIANOTTI, 2010).   

Por mais que esses dados não estejam diretamente relacionados à prática do 

futebol no Brasil, eles são importantes para demonstrar como a Grã-Bretanha, 

principalmente a Inglaterra, se desenhava como o berço do futebol contemporâneo. Essa 

organização interna do esporte acabará tornando essa região a grande disseminadora do 

futebol não só na Europa, mas em outros continentes também. Membros expoentes da 

elite inglesa serão os grandes responsáveis por fazer esse intercâmbio entre nações, não 

só apresentando os princípios e regras do futebol à outros povos, mas até mesmo 

levando os equipamentos necessários para a prática.  

Foi com esse perfil de intercâmbio cultural que se deu a introdução do futebol no 

Brasil, ao menos em moldes oficiais. Guterman (2010) afirma que ao menos trinta anos 

antes da chegada de Charles Miller ao país com os equipamentos e regras oficiais do 

esporte na bagagem, ainda na década de 1860, já se disputava partidas em território 

brasileira. Miller, aristocrata brasileiro descendente de um escocês, estudou na 

Inglaterra boa parte de sua vida e trouxe do país o material necessário para elevar o 

futebol pratico em terras brasileiras a outro nível.  Se ele é considerado o pai ou pelo 

menos um dos pais do futebol no Brasil é justamente por sua contribuição com a 

estruturação do esporte local. "O que Miller introduziria no Brasil seria o perfil 
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competitivo do futebol, com suas regras, limitações e artimanhas, provável razão pela 

qual ele é considerado o pioneiro desse esporte no país" (GUTERMAN, 2010, p. 18). 

Charles Miller assim seria o responsável não apenas por trazer equipamentos básicos, 

como bolas, mas por incentivar uma mínima organização da modalidade. 

Charles Miller foi um dos promotores da primeira partida considerada oficial no 

Brasil, ocorrida em 1895 e disputada entre os funcionários da Companhia do Gás e da 

São Paulo Railway (GUTERMAN, 2010). Miller também atuou na organização em 

nível clubístico, incentivando que associados de importantes clubes adotassem o futebol 

como prática (GUTERMAN, 2010).  

Na mesma época, outros homens contribuíram de maneira decisiva para o 

desenvolvimento do futebol no país. Enquanto Charles Miller concentrava sua 

influência no estado de São Paulo, o brasileiro Oscar Cox foi um dos fundadores da 

prática organizada em território carioca. Cox foi responsável por formar uma das 

primeiras equipes do estado, o Rio Team, em 1901, e também foi um dos cabeças da 

criação do Fluminense, clube que até hoje se mantém primeiro patamar do futebol 

brasileiro. Outro pioneiro do futebol no país foi o alemão Hans Nobiling, criador do 

Hans Nobling Team, que em conjunto com dois times da época - Mackenzie e São 

Paulo Athletic - realizaram uma série de amistosos. Nobiling também viria a criar 

outros clubes, como o Sport Club Internacional e o Esporte Clube Pinheiros 

(GUTERMAN, 2010).  

Esse perfil competitivo que começava a se estabelecer no Brasil no fim do 

século XIX e início do XX se acentuou não só com a formação dos clubes, mas também 

com o início das ligas e torneios entre eles. Em 1901 surgiu uma das primeiras 

competições oficiais do país, a Liga Paulista de Futebol. Em 1906 já ocorria o primeiro 

amistoso internacional no qual um time brasileiro fazia parte. Ingleses provenientes da 

África do Sul enfrentaram um combinado de jogadores de São Paulo (GUTERMAN, 

2010) 

O início do século XX não só marcou um salto na organização do futebol no 

âmbito clubístico, mas também se destacou pelo início do que no futuro viria a ser a 

seleção pentacampeã do mundo. O primeiro jogo reconhecido como oficial da seleção 

brasileira ocorreu já em 1914. Um combinado de jogadores paulistas e cariocas 

enfrentou o time Exeter City. À época a formação desse tipo de selecionado ainda cabia 

à competência da Federação Brasileira de Esportes (FBE) (SARMENTO, 2013). No 

mesmo ano a seleção brasileira venceu sua primeira partida internacional oficial, essa 
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contra Argentina e em solo argentino, pela chamada Copa Roca. De quebra, esse 

resultado deu à seleção sua primeira taça. A estreia em uma competição continental veio 

em 1916, contra o Chile. Quase um mês antes desse jogo foi instituída oficialmente a 

Confederação Brasileira de Desportos, com intuito de unificar o comando do futebol no 

Brasil (SARMENTO, 2013). A CBD viria a se tornar, no futuro, a atual Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF).  

Nessa etapa de implantação e desenvolvimento do futebol, em forma de clubes, 

ligas e selecionados nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro eram os grandes pólos nos 

quais o esporte crescia. Muito por causa da presença de homens como Miller e Cox que 

possuíam a estrutura e influência necessárias para incentivar a prática do esporte entre 

as elites (GUTERMAN, 2010). Entretanto, o caráter elitista do futebol começou a ser 

ameaçado, principalmente a partir da década de 1910, pela entrada dos operários. A bola 

adquiriria aos poucos traços brasileiros.  

 

3.1.2 TRANSFORMAÇÕES: A ELITE E AS MASSAS DISPUTAM O FUTEBOL. 

Já na década de 1900 o futebol começava a transpor barreiras sociais, fugindo 

dos muros dos clubes de elite e alastrando-se pelos terrenos baldios das cidades. 

Principalmente em São Paulo, região na qual o processo de industrialização do país se 

dava em ritmo mais acelerado, os operários começavam a praticar o esporte recém-

implantando no país. (GUTERMAN, 2010).  

É importante retomar as discussões sobre sociedade de massa e homem de massa 

realizadas no capítulo 1. Na década de 90, a sociedade brasileira seguia um processo 

semelhante aos povos europeus pós-revolução industrial. As cidades começam a se 

desenvolver e inchar com homens e mulheres de todas as partes do país em busca de 

emprego e melhores condições de vida. Isolados psicologicamente e com suas tradições 

enfraquecidas, se viam perdidos no fluxo caótico da cidade. No Brasil, o futebol se 

apresentava não só como passatempo para essa massa, mas como válvula de escape para 

as tensões sociais do período. "Nesse aspecto, a popularização do futebol, embora 

rejeitada pelos seus praticantes aristocráticos, pode ter sido vista na época como 

apaziguador social, em meio aos primeiros movimentos de organização operária" 

(GUTERMAN, 2010). O futebol, já desde essa época, recebia críticas de diversos 

especialistas por poder exercer um papel essencial dentro do chamado "pão e circo". 

Umberto Eco, autor já mencionado nessa pesquisa, faz crítica semelhante ao 

futebol ao apontar que o esporte promove discussões mais apaixonadas entre seus fãs do 
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que debates sobre política ou economia. É o que o autor chama de "Falação Esportiva”, 

o discurso vazio dos especialistas e espectadores esportivos que muitas vezes não 

possuem embasamento suficiente para discutir assuntos como política ou economia, 

mas que encontram no futebol, por exemplo, um espaço pelo qual possam se comunicar 

e saciar sua necessidade de falar e opinar (ECO, 1984). O futebol também é 

passivamente assistido por milhões de espectadores todo domingo, canalizando a 

atenção e energia das massas. 

A discussão feita em capítulos anteriores já apontavam que a cultura de massa, 

principalmente para os chamados Apocalípticos, é uma ferramenta capaz de 

manipulação das massas, promovendo intensas emoções e freando o potencial de 

reflexão das mesmas sobre importantes aspectos da sociedade. 

Independente do possível uso institucional e político dessa participação das 

massas na prática do futebol, fato é que os operários começavam a figurar no futebol e 

de maneira organizada. Clubes que fugiam do caráter elitista característico dos 

primeiros anos da entrada do futebol no Brasil já começavam a surgir nos grandes 

centros urbanos.  

O Corinthians, por exemplo, surge em São Paulo no ano de 1910 com uma 

proposta inovadora para sua época: aceitar membros de todas as nacionalidades, 

religiões e orientações políticas, tornando-se assim uma espécie de "clube do povo", em 

contraste com os clubes aristocráticos da época. Outro clube, ainda mais antigo, o 

Bangu, pode ser considerado um dos primeiros clubes de operários. Em 1904 a 

instituição foi fundada por trabalhadores da fábrica de tecidos Companhia Progresso 

Industrial. Até hoje o escudo do clube ostenta a foice e o martelos, símbolos dos 

movimentos operários (GUTERMAN, 2010). 

É nesse mesmo período que outra tensão social começa a surgir dentro do 

mundo do futebol. De maneira semelhante à disputa por espaço dentro do cenário 

futebolístico promovido pelas elites aristocráticas e a massa de trabalhadores, negros 

começar a ocupar os espaços anteriormente restritos à brancos dentro do futebol. 

Guterman (2010) aponta que um dos pioneiros desse movimento de entrada do 

elemento negro no esporte foi Arthur Friedenreich, craque da seleção brasileira ao qual 

se atribui ter feito mais gols em sua carreira do que Pelé. Friedenreich tinha pele escura, 

mas ao mesmo tempo tinha pai, sobrenome e alguns traços alemães. O tal mulato de 

olhos claros foi o responsável por fazer o gol da vitória da seleção brasileira no Sul-

Americano de 1919, tornando-se um herói nacional. (GUTERMAN, 2010). Guterman 
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destaca a relevância de Friedenreich para os negros no futebol brasileiro: "A partir desse 

gol de Fried, o Brasil notou que os seus negros e seus pobres (o que dava quase no 

mesmo) podiam ter algum valor" (GUTERMAN, 2010, p.46).  

Outro clube que contribui de maneira decisiva para a entrada de trabalhadores e 

negros no futebol brasileiro é o Vasco da Gama. Em 1904 o clube já possuía um 

presidente negro. Em 1923 o clube venceu o campeonato carioca com um time formado 

majoritariamente por negros e trabalhadores. Em 1927 foi concluída a construção do 

estádio de São Januário, obra financiada com dinheiro de torcedores do clube 

(GUTERMAN, 2010). 

Com essa profusão de clubes surgindo - muitos desses de caráter popular - e a 

percepção da população e até da imprensa de que os negros e trabalhadores poderiam 

contribuir para a evolução do futebol no Brasil, aos poucos o esporte foi adquirindo seu 

caráter popular. E uma das questões que surgia com essa mudança sobre quem são os 

jogadores que atuam no futebol brasileiro era a da remuneração. Para as elites, já 

financeiramente abastadas ou detentores dos meios de produção e empregos, não havia 

necessidade de haver remuneração ou qualquer necessidade de vínculo empregatício nas 

atividades referentes ao futebol. Para as massas que acabavam de entrar no cenário 

futebolístico, conciliar a atividade esportiva com os empregos nas fábricas era um 

desafio. Qual seria o caminho então para o futebol brasileiro: continuar amador e, 

portanto, restringir o acesso das massas, ou tornar-se profissional e poder oferecer um 

retorno financeiro aos seus trabalhadores?  

Como veremos a seguir, a partir da década de 20 a profissionalização do futebol 

ganha força e acabará vencendo essa nova disputa.  

 

3.1.3 A PROFISSIONALIZAÇÃO CHEGA AO FUTEBOL 

Na década de 20, muita das ligas entre clubes no Brasil ainda se mostrava 

contrária à profissionalização do futebol. Alguns clubes mantinham sua política de 

manter o futebol como modalidade amadora, proibindo qualquer tipo de remuneração 

ou vínculo de natureza empregatícia com seus atletas.  

Entretanto, esse amadorismo dos clubes e das ligas muitas vezes era burlado 

pelos clubes. Guterman disserta sobre algumas das estratégias que as instituições 

utilizavam para garantir que principalmente os operários mantivessem-se atuando nos 

clubes: 
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Escancarou-se o falso amadorismo. Para atuar nos campeonatos, os 
jogadores tinham de ter algum emprego. Como não interessava aos 
clubes abrir mãos de certos atletas desempregados, inventavam-se 
empregos fictícios para eles, apenas para constar. Multiplicavam-se 
casos de pagamentos de prêmios (o hoje chamado "bicho") por vitória. 
Tudo isso era proibido pelos regulamentos, mas a enorme 
popularização do futebol verificada já nos anos 1920, tornando-se o 
esporte de todas as classes sociais levou os clubes a ignorar ou driblar 
as normas para montar os melhores e mais competitivos times. 
(GUTERMAN, 2010, p.54). 

A competitividade dos clubes e das ligas acabava fazendo com que os times 

fossem obrigados a se reforçar com os jogadores mais talentosos possíveis e muitos 

desses vinham da classe operária. Logo, não era mais interessante para os clubes 

continuarem amadores. Além disso, principalmente a partir da década de 30 os clubes 

brasileiros tinham de competir com os mercados sul americanos e europeus. Clubes 

argentinos e uruguaios, por exemplos, já remuneravam os seus atletas, então era muito 

mais vantajoso para um jogador brasileiro, principalmente se esse fosse um trabalhador 

humilde, jogar nos países vizinhos onde receberia um salário pela sua atuação dentro de 

campo do que permanecer no Brasil e viver de "bichos" esporádicos. A própria FIFA 

pressionava os clubes e federações no sentido de profissionalizar o esporte, com intuito 

de desenvolver o esporte no mundo e garantir que as seleções e os seus campeonatos 

mundiais tivessem os melhores jogadores à disposição (GUTERMAN, 2010).   

Um dos desafios que os clubes enfrentavam em sua busca pela 

profissionalização do futebol era a própria CBD. Mesmo com a pressão das entidades 

estaduais e da própria FIFA, o órgão permanecia contra a remuneração dos atletas. 

Segundo Sarmento (2013), a postura da entidade se dava por algumas razões, dentre 

elas destaca-se um ranço aristocráticos das lideranças nacionais, que ainda via na 

remuneração uma afronta aos valores do futebol e seus benefícios para as elites que 

deveriam praticá-lo, e também um receio de que o movimento pela profissionalização 

do futebol, se bem sucedido, acabasse provocando uma demanda semelhante em outras 

modalidades, o que tornaria o trabalho da CBD mais difícil e custoso (SARMENTO, 

2013).  

A partir da década de 30, a demanda pela profissionalização do futebol no Brasil 

tornou-se tão grande que o amadorismo pregado pela CBD não se sustentou. Além dos 

clubes, entidades estaduais e os clubes estrangeiros exercerem pressão, duas novas 

variáveis inseridas nessa década acabaram fazendo a equação ficar favorável ao 

profissionalismo. A primeira foram as Copas do Mundo, cuja primeira competição 
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ocorreu em 1930, no Uruguai. Mais duas edições ocorreram ainda nessa década (1934, 

na Itália e 1938, na França). Para disputar essas competições, a seleção brasileira 

precisava dos melhores jogadores a sua disposição e isso significava ter negros e 

operários no elenco. Leônidas da Silva, por exemplo, também chamado de "Diamante 

Negro", foi o grande destaque da copa de 38 (SARMENTO, 2010). 

A segunda fonte de pressão pelo profissionalismo viria do próprio governo. 

Getúlio Vargas e posteriormente o Estado Novo tinham grande interesse em centralizar 

o poder e valorizar a classe trabalhadora. Para esse projeto, o futebol não precisava estar 

apenas integrado, mas precisava ocupar um dos lugares centrais. Guterman nos fala 

sobre esse projeto:  

Getúlio, de fato, empreendeu esforços consideráveis para estatizar o 
controle do futebol no Brasil, e isso acelerou o processo de sua 
profissionalização - afinal, como já sugerido, está claro que articular a 
recompensa financeira aos 'trabalhadores da bola' era uma forma de 
atrair o apoio dos atletas e das classes pobres para as fileiras do 
governo (...) (GUTERMAN, 2010, p.72). 

Diversas medidas foram tomadas pelo governo brasileiro para colocar o 

processo de modernização e profissionalização do futebol em prática. Uma delas, ainda 

que não interferisse diretamente na profissão do jogador de futebol, já mostrava o 

alinhamento entre estado brasileiro e o futebol: Getúlio Vargas fazia diversos 

pronunciamentos em São Januário, na época o maior estádio de futebol do Brasil. Além 

disso, em 1933, o governo interfere na legislação esportiva, tornando o futebol não mais 

amador, mas uma categoria de trabalho profissional. Assim, agora os jogadores tinham 

de ser remunerados em seus clubes. (GUTERMAN, 2010). Além dessas medidas, em 

1939 ocorreu a criação do Conselho Nacional de Desportos (CND), órgão 

governamental responsável por centralizar toda a organização dos esportes no país. A 

CBD e outras entidades esportivas privadas não deixavam de existir, mas agora tinham 

de se submeter e responder aos comandos do órgão estatal (SARMENTO, 2013).  

Essas e outras medidas para controlar o desenvolvimento do futebol no país 

também colocavam-no em posição de destaque. Pois o futebol, assim como o samba, o 

malandro e outros símbolos brasileiros passaram, por razões diversas, a constituir o 

estereótipo do perfil da nação brasileira do brasileiro. Aliados ao rádio, veículos de 

comunicação de massa amplamente utilizados por Getúlio e o Estado Novo, o futebol 

brasileiro e principalmente o esquadrão nacional tornaram-se ícones de um país que era 

grandioso e poderia se firmar entre as grandes potências do mundo. Os torneios 
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internacionais tornaram-se os locais perfeitos para que esse ideal fosse colocado à 

prova, pois, nessas batalhas entre nações, o Brasil poderia mostrar sua força. Sarmento 

nos conta sobre a partida da seleção brasileira para o Sul-Americano de 1939:  

Antes da partida para Montevidéu, os jogadores foram conclamados a 
assumir em campo o papel que politicamente lhes era destinado. Tal 
qual soldados partindo para a guerra, os jogadores deveriam 
compreender que em seus pés repousavam os anseios e os sonhos de 
todo um povo. A seleção brasileira deveria estar ciente do papel de 
elemento-síntese da nação que lhe seria destinado em cada competição 
(SARMENTO, 2013, p. 77).  

Essa relação entre seleção brasileira de futebol e identidade nacional será 

debatida de maneira mais aprofundada na próxima etapa desse capítulo, mas é 

importante já apontar o papel que o futebol brasileiro assumiu nesse período da história 

do país. Graças, dentre outros fatores, à popularidade do esporte, principalmente dentre 

as classes mais populares, e o projeto de Getúlio e do Estado Novo de tornarem-no um 

patrimônio da nação, o futebol ganhou importância e tornou-se um sinônimo de 

identidade nacional.  

Essa relação entre futebol e o povo brasileiro foi testada e consolidada nas 

décadas de 50 e 60. A "pátria-de-chuteiras" chorou com a seleção em 50 e vibrou em 

58, 62 e 70, mostrando que no Brasil futebol era levado muito a sério. 

 

3.1.4 DO MARACANAZO AO TRI-CAMPEONATO: A PÁTRIA DE CHUTEIRAS 

CHORA, COMEMORA E SE CONSOLIDA.  

A Copa do Mundo de 1950 tornou-se um divisor de águas na história do futebol 

e da própria sociedade brasileira. Isso se deu principalmente por duas razões. A primeira 

relaciona-se com a candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo de 1950 e 

consequente escolha como país-sede. A segunda é a derrota para a seleção uruguaia na 

final do torneio. O futebol brasileiro nunca mais foi o mesmo após aquela partida. 

O governo brasileiro continuava com seu projeto de fazer do futebol e 

especialmente da seleção nacional um exemplo de como o país poderia ocupar uma 

posição de destaque no mundo. A copa de 50 era um bom canal para enviar essa 

mensagem, desde os preparativos do torneio (GUTERMAN, 2010). Especialmente para 

a competição foi planejada a construção do maior estádio do mundo à época: o gigante 

Maracanã.  O projeto vencedor previa um estádio com 150 mil lugares e tinha amplo 
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apoio popular (GUTERMAN, 2010). O Maracanã recebeu alguns jogos do torneio, 

dentre eles a grande final.  

Vencer era uma obrigação para o time brasileiro. Os bons resultados 

conquistados pela equipe e a vantagem de jogar em casa deram bastante confiança à 

imprensa brasileira, que às vésperas do jogo já colocavam o esquadrão nacional como 

campeão do mundo (GUTERMAN, 2010). Estimativas apontam que reuniram-se mais 

de 200 mil pessoas no Maracanã para assistir à partida que coroaria o Brasil com seu 

primeiro título mundial, um número que à época significava 10% da população do 

estado do Rio de Janeiro (RIBEIRO, 2007).  

Embora a seleção brasileira precisasse apenas de um empate para alcançar o 

título, este não veio. Os Uruguaios venceram o jogo por 2 x 1. Às 16:50 daquele dia 16 

de julho o sonho do título mundial acabava. A partida ficou conhecida pela alcunha de 

Maracanazo. Relatos de torcedores presentes na final apontam que até meia noite ainda 

havia brasileiros desolados dentro do estádio (MORAES NETO, 2013). Mas a derrota e 

seu significado não teria dia e horário para acabar. 

Isso porque o resultado esportivo em si - um vice-campeonato, melhor posição 

da seleção brasileira em copas do mundo até então - significava muito mais do que um 

placar poderia dizer. A derrota significava que todo um projeto de nação afundava.  

Para o Brasil, o impacto dessa derrota teria importância bastante 
semelhante. "Se podemos ser bons no esporte, podemos ser em outros 
setores", dizia o Jornal dos Sports na véspera da final. O país, que 
começava a se orgulhar de seus feitos, e o Maracanã era um dos mais 
vistosos deles naquela oportunidade, viu-se de repente como um 
derrotado,no momento em que todas as circunstâncias lhe pareciam 
favoráveis, como se o destino não quisesse que o Brasil fosse grande, 
afinal. (GUTERMAN, 2010, p.99) 

Uma derrota de tamanha magnitude precisava de vilões. E na busca pelos 

culpados, diversas vítimas foram feitas. Pode-se considerar que algumas delas foram os 

jogadores do elenco vice-campeão, mais especificamente três atletas negros. "Assim 

três pretos foram escolhidos como bode expiatórios: Barbosa, Juvenal e Bigode" 

(FILHO, 2003, p. 290). A escolha provavelmente não foi aleatória: o jogador negro 

sofria vigilância implacável de técnicos, dirigentes e da própria imprensa, pois 

acreditava-se que eram mais propícios a fraquejar em momentos de tensão. O próprio 

projeto de nação mestiça da qual o brasileiro se orgulhava até pouco tempo - basta 

lembrarmos da idolatria já citada à Friedenreich, por exemplo - ameaçava ruir naquele 

momento, pois teria sido a incompetência de Barbosa e outros jogadores negros do 
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elenco os responsáveis pela derrota. Não só os atletas haviam falhado naquele momento, 

mas o próprio brasileiro pois ele mesmo fazia parte dessa dita raça inferior (FILHO, 

2003). 

Esses atletas, mas principalmente Barbosa, foram perseguidos pela imprensa e 

por parte dos torcedores mesmo após muito anos decorridos daquela final, o que mostra 

que o futebol no Brasil não se restringia às quatro linhas. Barbosa foi acusado por uma 

suposta falha no segundo gol do Uruguai, o gol do título, e por isso recebeu a maior 

parte das críticas. O goleiro sentia-se injustiçado pelo tratamento recebido: 

Minha carreira foi de 27 anos, tudo se resume à final da Copa do 
Mundo contra o Uruguai, e dentro do tema o assunto preferido é o 
suposto "frango do Barbosa", sem levar em consideração que fui o 
primeiro goleiro negro a bater tiro de meta, antes batiam os zagueiros, 
eu nunca joguei de luvas, só de joelheiras, tenho seis fraturas na mão 
esquerda, cinco na direita, quebrei também a perna (...) (apud 
MUYLAERT, 2013, p.73). 

Passado o trauma da copa de 50 (ainda que esse não tivesse sido plenamente 

superado), o Brasil conseguiu na Copa do Mundo de 1958 se recuperar em grande 

estilo. Para esse torneio a CBD fez um grande planejamento com intuito de tornar a 

seleção brasileira campeã do mundo. Anos antes do torneio mundial já havia sido 

decidido que o esquadrão nacional se reuniria diversas vezes ao ano para disputar 

amistosos e assim manter-se em atividade. O planejamento previa utilizar de todas as 

técnicas científicas à disposição para ajudar os jogadores brasileiros a não fraquejarem 

nos momentos de decisão (SARMENTO, 2013). Até mesmo dentistas atenderam os 

jogadores, extraindo uma média de 3,5 dentes de cada um (GUTERMAN, 2010). 

Esperava-se que o talento brasileiro aliado às mais modernas tecnologias e 

planejamento detalhado da CBD trariam o título mundial.  

Seja devido a essa preparação promovida pela confederação ou pelo 

desempenho de jogadores como Pelé e Garrincha - ambos negros, apenas para lembrar 

de como o discurso pós-derrota de 50 havia sido cruel com os negros do elenco e agora 

a seleção se beneficiava de seus talentos - fato é que o Brasil sagrou-se campeão do 

mundo na Suécia. Não só a seleção nacional estava em alta, mas os clubes também se 

destacavam no cenário mundial. Jogadores como os já citados Pelé e Garrincha, por 

exemplo, atraíam a atenção de torcedores por todo o planeta e os seus clubes sabiam 

disso. Por isso, os grandes times da época, principalmente Santos e Botafogo, dividiam 

seu tempo entre os campeonatos regionais e nacionais e excursões pelo mundo (CASÉ, 
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2014). Para se ter uma ideia de como os clubes eram populares e os jogadores tinham 

sua imagem e talentos explorados, o Botafogo realizou, de janeiro de 1957 a dezembro 

de 1962 um total de 407 partidas, uma média de 1 jogo a cada 4,5 dias. Esses jogos 

foram realizados por 18 estados brasileiros, além de 24 países divididos entre Europa, 

África e Américas (CASÉ, 2014). 

A década de 60 também foi marcada pelas tentativas mais contundentes de se 

organizar o campeonato nacional de clubes que o Brasil ainda não possuía. O grande 

marco dessa década nesse sentido foi o troféu Roberto Gomes Pedrosa, competição que 

reunia clubes paulistas, cariocas, mineiros, gaúchos e paranaenses. O sucesso do torneio 

em popularidade e rentabilidade fizeram com que clubes do Nordeste fossem incluídos e 

o campeonato tornou-se embrião do que em 1971 viria a se tornar realidade: o 

Campeonato Brasileiro (SARMENTO, 2013). Esse campeonato existe até hoje, ainda 

que tenha mudado de formato diversas vezes até a configuração atual.  

Essa década também rendeu à seleção brasileira o bicampeonato mundial, 

conquistado na Copa de 1962, no Chile. Mas é o tricampeonato brasileiro que rende 

debates futebolísticos e acadêmicos até hoje. A importância desse título se dá por dois 

grandes motivos. O primeiro diz respeito à grande atuação do esquadrão nacional, 

considerado por muitos torcedores e especialistas como um dos grandes times da 

história do futebol. O outro é a ligação entre a seleção brasileira e o regime militar que 

comandava o país à época.  

A ditadura militar, à época do tricampeonato (1970) comandada pelo general 

Emílio Garrastazu Médici, se aproveitou da seleção nacional e da importância do 

futebol para a sociedade brasileira para beneficiar a imagem do próprio regime. A ideia 

dos militares era mostrar que a sociedade brasileira poderia repetir os feitos da seleção, 

vencendo não apenas dentro de campo, mas áreas como economia, educação, sociedade, 

etc. (GUTERMAN, 2010). Até a música tema da Copa de 70 caía como uma luva para o 

projeto dos militares: 

A música foi a vencedora de um concurso promovido pelos 
patrocinadores da Copa. No entanto, a exemplo do slogan "Brasil: 
ame-o ou deixe-o", o "Pra frente, Brasil" é visto até hoje como um 
hino feito por encomenda da ditadura, uma lenda que resiste ao tempo. 
Afinal, tudo o que interessava ao regime estava lá: a ideia de unidade 
nacional ("todos juntos, vamos"), o fim das divergências políticas a 
um objetivo comum ("parece que todo o Brasil deu a mão"), a paixão 
pelo país e pelo brasileiro que o representava ("tudo é um só coração") 
e a ordem de avançar, de um movimento "pra frente", numa só 
"corrente" (GUTERMAN, 2010, p.178). 
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O que se viu dentre de campo foi uma seleção brasileira com futebol impecável 

que fazia até mesmo quem era contrário à ditadura e aos planos de apropriação do 

futebol nacional por parte dos militares torcer pela seleção nacional. (GUTERMAN, 

2010). O título foi recebido com festa pela população brasileira, em uma espécie de 

carnaval fora de época. Era a antítese de 1950, a euforia de um país que já chorara 

coletivamente por um vice-campeonato (VOGEL, 1982). Toda essa comoção nacional 

que indiretamente beneficiava o regime militar: "A catarse coletiva (...) foi  largamente 

manipulada para que se transformasse em um patriotismo servil, com a vitória em 

campo associada a uma conquista do regime militar" (SARMENTO, 2013, p.142). 

Assim, o futebol era utilizado de maneira semelhante à prevista por críticos à cultura de 

massa, como os Frankfurtianos: como ferramenta de manipulação ideológica.  

A copa de 70 e o tricampeonato da seleção nacional encerravam um importante 

capítulo da história do futebol no Brasil à medida que para muitos especialistas ali se 

deu o apogeu da escola brasileira de futebol. Esquemas táticos à parte, o que se viu pós 

década de 70 foi uma modernização acelerada do mundo do futebol, com cifras 

aumentando exponencialmente, aumento da exposição de marcas e jogadores em escala 

global e a gradual perda da força econômica do futebol brasileiro no cenário mundial. O 

Brasil teve de se adequar ao fato de que o futebol não era capaz de escapar aos efeitos 

da globalização. 

 

3.1.5 O FUTEBOL MODERNO: A GLOBALIZAÇÃO ATINGE O ESPORTE E O 

BRASIL. 

As décadas de 50 e 60 foram generosas com o futebol brasileiro ao fornecer em 

tão pouco tempo diversos craques que viriam a se destacar no cenário mundial. 

Somados à organização promovida pelos órgãos que cuidavam do futebol nacional, 

obcecados por colocar o Brasil no patamar das grandes seleções e países do mundo, o 

resultado foram três títulos mundiais conquistados pela seleção brasileira além da 

formação de grandes clubes que conquistaram o mundo com suas excursões e amistosos 

internacionais.  

Mas a década de 70 não foi tão positiva para o futebol nacional. Nem em âmbito 

clubístico e nem para o esquadrão nacional. A crise econômica pela qual o Brasil 

passava, que viria a se agravar na década de 80, somados à falta de grandes craques 

como Pelé, por exemplo, fariam com que a imprensa da época debatesse se o que estava 

ocorrendo era o fim do futebol brasileiro (GUTERMAN, 2010). Essa expressão se 
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tornaria recorrente na imprensa esportiva e viria a ser suscitada após cada momento de 

crise do futebol brasileiro, principalmente após eliminações em copas do mundo. 

A década de 80 foi marcada pelo enfraquecimento econômico e, 

consequentemente, esportivo dos clubes brasileiros. Craques como Sócrates, Falcão, 

Zico, até mesmo o técnico da seleção brasileira de 82, Telê Santana, todos trocaram o 

futebol brasileiro por clubes e seleções estrangeiras. Os anos 80 também marcaram a 

entrada de marcas patrocinando competições e times locais, exibindo suas marcas em 

conjunto com os escudos dos clubes (GUTERMAN, 2010). 

Em meio ao momento econômico ruim e perda de qualidade dos clubes 

brasileiros, um feixe de esperança para os torcedores e imprensa brasileira foi a seleção 

brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1982. Tida por muitos torcedores e 

especialistas como uma autêntica representante da escola do futebol-arte brasileiro, 

recheada de craques como Zico, Sócrates, Falcão, Careca e comandada por Telê 

Santana, a seleção encantou o Brasil durante o torneio e fez o país chorar novamente em 

sua eliminação para a Itália (COSTA, 2014). Entretanto, de maneira diferente da 

tragédia de 50, dessa vez não houve um esforço no sentido de procurar vilões e 

culpados, mas sim lamentar o resultado: 

As lágrimas de 1982 tiveram significado diferente. Chorou-se com a 
seleção lamentando um infortúnio que sobre ela se abateu, infortúnio 
que condenava uma geração de ouro, talentosa e considerada 
merecedora das glórias do futebol. (COSTA, 2014, p.259). 

Esse choro da torcida e imprensa, essa parceria com uma seleção brasileira não 

se repetiu em competições posteriores. A copa de 1990 marcou a chamada "Era Dunga", 

apelido dada pela imprensa esportiva nacional a um time que assim como o volante 

Dunga, não jogava o tal futebol-arte brasileiro e preocupava-se mais em ganhar do que 

em dar espetáculos. Lazaroni, técnico da seleção na copa de 90, deixava claro que a sua 

missão era alcançar os resultados. Carlos Alberto Parreira, técnico do esquadrão 

nacional em 1994, seguia linha parecida em seu trabalho, o que ia contra toda a 

identidade do futebol brasileiro construída até então: 

As credenciais competitivas da seleção passavam pela formação de 
um ferrolho no meio-campo. Não havia nada de "brasileiro" nisso, 
mas preocupações com "brasilidade", como se sabe, já haviam se 
tornado coisa do passado - algo ainda respirava com os brilhantes 
Romário e Bebeto no ataque, mas era só. Àquela altura, o importante 
parecia ser somente ganhar o tetracampeonato (GUTERMAN, 2010, 
p.243) 
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Como o trecho já sugere, Romário foi um dos poucos jogadores daquela seleção 

que escapou do rótulo de pertencente à "Era Dunga", pois carregava consigo uma certa 

"brasilidade". Helal (2003), ao analisar a carreira de Romário e os discursos da 

imprensa sobre ela, afirma que a trajetória do craque remetia a elementos condizentes 

com o perfil do futebol e da própria sociedade brasileira. Jogador de origem humilde 

(nascido na comunidade do Jacarezinho e criado na Vila da Penha, no Rio de Janeiro), 

figura conhecida pela malandragem dentro e fora de campo, irreverente nas entrevistas e 

comemorações, além de possuir uma qualidade técnica indiscutível para fazer gols 

credenciavam Romário a ser um legítimo representante da escola brasileira (HELAL, 

2003).   

Na década de 90 o futebol global ganhou força e começou a ameaçar o futebol 

local. As partidas dos grandes clubes de futebol - que nessa época tornavam-se os 

europeus, possuidores de maior poder aquisitivo e que por consequência começavam a 

concentrar os grandes craques em seus elencos - eram transmitidas para o mundo todo. 

Torcedores de diferentes países, até os brasileiros, vestiam camisas das potências 

européias e sabiam de cabeça a escalação dos times estrangeiros. A globalização tornou 

o futebol um produto a ser assistido e consumido de maneira muito semelhante no 

mundo todo (GUTERMAN, 2010). 

Esse futebol cada vez mais global também alterou a relação entre os torcedores 

brasileiros e seus ídolos. Os grandes jogadores brasileiros se encontravam, em sua 

maioria, em clubes estrangeiros e se apresentavam em território nacional apenas em 

jogos esporádicos no esquadrão nacional. Além disso, esses jogadores não só defendiam 

clubes de outros países como exibiam em suas camisas e produtos personalizados as 

marcas de seus patrocinadores. Empresas essas também de outras nações. A relação 

então entre o ídolo e seu país acabou tornando-se menos intensa e fragmentada. "É 

como se o Ronaldinho fosse mais da Nike do que do Brasil" (HELAL; SOARES, 2003, 

p.17).  

O cenário que se apresentava então na virada pro século XXI se mostrava 

sombrio para o futebol brasileiro: os clubes nacionais apresentavam-se financeiramente 

enfraquecidos no cenário mundial, a seleção brasileira era composta por atletas cada vez 

"menos" brasileiros e as décadas de ouro do esquadrão nacional ficavam cada vez mais 

distantes. Não por acaso o pentacampeonato da seleção brasileira, conquistado em 2002, 

tenha se mostrado muito menos impactante para a sociedade brasileira do que o 

tricampeonato de 70 ou até mesmo o segundo lugar em 1950. Ainda que o torneio tenha 
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tido ampla cobertura da imprensa e a conquista tenha sido celebrada por torcedores 

brasileiros, o futebol não parecia mais ser um elemento tão central para a identidade 

nacional brasileira. Helal e Soares dissertam sobre o assunto:  

O futebol, pensamos, ainda opera como um mecanismo 
integrador/totalizador. No entanto, os agentes do universo 
futebolístico, não mais trabalham no sentido desta associação, ou pelo 
menos da maneira clara e conscientemente dirigida como na época do 
Mário Filho. Essa associação aparece de forma difusa -- numa 
narração do locutor da Rede Globo de Televisão, Galvão Bueno, por 
exemplo; numa crônica "saudosista" do Armando Nogueira; no 
desabafo dos torcedores quando a seleção perde jogos ou se apresenta 
mal. Mas ao mesmo tempo, há todo um outro discurso que fala de 
uma outra coisa, absolutamente diferente: futebol mercado, futebol 
como um "negócio", marketing, clube-empresa, internacionalização 
(HELAL; SOARES, 2003, p.17).  

O que Helal e Soares indicam é que a chamada "pátria-de-chuteiras" ainda 

existe, mas não com a mesma intensidade das décadas de 40, 50 e 60, por exemplo. O 

futebol globalizado alterou a relação do esporte com a identidade nacional brasileira.  

Esse cenário não sofreu grandes alterações nos anos seguintes. Nem mesmo a 

acachapante derrota sofrida pelo esquadrão nacional na Copa do Mundo de 2014 - 

novamente realizada em solo brasileiro - por 7 x 1 se mostrou capaz de reforçar o elo 

entre o futebol e a identidade nacional. Não houve reação por parte dos brasileiros como 

aquelas registradas pós Maracanazo, por exemplo. Nada de rituais de luto ou vergonha 

nacional (VOGEL, 1982).  

A partir desse breve panorama histórico sobre a evolução do futebol no Brasil É 

possível levantar algumas questões. Por mais que tenha sido ressaltado que o esporte foi 

objeto de um projeto nacional com objetivo de torná-lo um dos símbolos da nação 

(GUTERMAN, 2010), ainda cabe o debate sobre porque o futebol mostra-se um 

elemento tão capaz de realizar esse papel que lhe foi incutido. Afinal, o que tem nesse 

esporte que dialoga de maneira tão intensa e íntima com o indivíduo brasileiro? 

 

3.2 - Futebol e identidade nacional: porque o futebol é tão importante para o 

Brasil? 

Na etapa anterior do estudo sobre as relações entre o futebol e o Brasil a vocação 

popular desse esporte em território nacional apareceu em diversos momentos da revisão 

bibliográfica. Não só as massas encontraram no futebol um espaço no qual poderiam 

atuar - seja como atividade de lazer ou com vínculo empregatício, ou seja, fazendo 



105 
 

carreira como jogador de futebol - mas a sociedade de maneira geral acompanhava 

atentamente os jogos de seus clubes ou da seleção brasileira, principalmente durante 

copas do mundo. Devido a um projeto nacional encabeçado pelo governo Vargas e 

repetido durante a ditadura militar, o futebol foi associado diretamente a uma certa 

"brasilidade". Somos a "pátria-de-chuteiras", como cunhou Nelson Rodrigues.  

Entretanto, há de se perguntar porque coube a um esporte e mais 

especificamente ao futebol desempenhar esse papel. Qual o significado social do futebol 

para o Brasil e para os brasileiros? O que apenas ele consegue revelar sobre a sociedade 

e a cultura local? 

Para responder essas questões faz-se necessário estudar as particularidades do 

futebol. O início desse percurso se dá por duas características intrínsecas às próprias 

regras e características do futebol enquanto esporte: a sua imprevisibilidade e 

simplicidade.  

 

3.2.1 SIMPLICIDADE E IMPREVISIBILIDADE: O FUTEBOL É FÁCIL DE JOGAR 

E ASSISTIR 

O futebol é um esporte coletivo, tal qual o vôlei, basquete, handebol, dentre 

outros possíveis exemplos. Entretanto, esses outros esportes, ainda que em algum 

momento possam ter garantido medalhas e títulos aos times e atletas brasileiros que o 

praticaram, não possuem o mesmo peso para a nação brasileira que o futebol detém. O 

futebol, enquanto modalidade esportiva possui duas características que ajudam-no a se 

distinguir dos demais e podem ter facilitado sua popularização dentro do país. A 

primeira delas seria a imprevisibilidade dos resultados de uma partida. A segunda diz 

respeito à simplicidade de sua prática. 

Quanto à imprevisibilidade, todos os esportes possuem, ao menos em teoria, esse 

elemento intrínseco a sua prática. Caillois (1961) afirma que uma das características que 

define o jogo é justamente a imprevisibilidade do resultado. É essencial para os 

jogadores e também para os espectadores que exista a incerteza sobre quem será o 

vencedor da partida. Outros elementos também devem permanecer envolvidos pelo 

mistério do jogo: quem fará os gols do jogo, qual será o placar final, qual será lance 

decisivo, etc. Caso o resultado e essas outras variáveis já sejam conhecidas pelos atores 

espectadores, então não existe verdadeiramente um jogo, mas sim uma encenação.  

O jogo demanda essa tensão e quanto mais tensão estiver envolvida no ato de 

jogar, mais apaixonante ele se torna. Afinal, "tensão significa incerteza, acaso". 
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(HUIZINGA, 2008, p.14) e o futebol é um dos esportes nos quais o fator 

imprevisibilidade pode se manter ativo até o último minuto. DaMatta ressalta esse 

atributo do futebol que, diferentemente da política ou da ciência, é regido muito mais 

pelo acaso do que pela lógica. "O jogo se ganha no campo, naquela complicada e 

mágica batalha dos eventos que se transformam em estrutura quando há o ponto: o gol 

que estabelece um ganhador e um perdedor" (DaMATTA, 2006, p. 95). O futebol é um 

dos esportes nos quais um lance é capaz de definir de maneira decisiva o resultado de 

uma partida ou até de um campeonato. O placar é contado em gols e eles ocorrem em 

uma proporção muito menor do que os pontos marcados em uma partida de vôlei ou 

basquete, por exemplo. Além disso, pegando o vôlei como esporte para comparação, é 

preciso vencer três sets marcando ao mínimo 25 pontos para que um time seja declarado 

como vencedor da disputa. No futebol, apenas um gol, marcado no último minuto da 

etapa final ou até mesmo na prorrogação é capaz de transformar um empate em uma 

vitória, uma classificação para uma etapa posterior da competição ou até mesmo decidir 

um título.  

A simplicidade também é um atributo que diferencia o futebol de outros 

esportes. Para que se possa jogar uma partida de futebol não é necessário redes, raquetes 

ou outros equipamentos de difícil acesso. Esse esporte também não demanda uma 

delimitação do campo de jogo tão precisa quanto outros esportes como badminton ou 

vôlei para que possa ser praticado. Crianças conseguem jogar futebol (ainda que não 

seja de uma forma que siga todas as regras exatas dessa modalidade) no espaço da rua, 

com apenas uma bola e chinelos marcando a extensão do gol. Guterman (2010) afirma 

que essa simplicidade do esporte foi um fator determinante para sua popularização, 

afinal, um esporte que demanda tampouco investimento estrutural em equipamentos ou 

espaço para a realização das partidas é bastante acessível às massas.  

Até mesmo no que diz respeito às regras o esporte apresenta um caráter 

simplório. São apenas 17 regras oficiais (IFAB, 2016), um número que pode ser 

considerado pequeno. Vogel elenca essa característica do futebol como uma de suas 

qualidades e também faz menção à imprevisibilidade como um diferencial positivo para 

a sua assimilação pela sociedade brasileira: 

Todos podem gostar de um jogo que apresenta infinitas possibilidades 
de expressão a partir de um inventário relativamente reduzido de 
recursos e regras. Os meios e os fins são claros, as regras são poucas e 
as condições do desempenho todos compreendem - o que deve ser 
feito e como pode ser feito (VOGEL, 1982, p.79).  
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Embora o futebol seja um esporte com alto grau de imprevisibilidade em seus 

resultados e sua simplicidade seja um diferencial dentre a totalidade dos esportes 

existentes, só esses atributos não são suficientes para explicar que essa modalidade seja 

mais popular do que as demais dentro da sociedade brasileira. É preciso investigar mais 

profundamente as dramatizações que esse esporte é capaz de proporcionar. Uma delas 

tem relação com uma qualidade que tem muito a ver com a cultura brasileira: a 

malandragem.  

 

3.2.2 A MALANDRAGEM NO FUTEBOL: O DRIBLE COMO SOLUÇÃO PARA 

OS PROBLEMAS DE UMA NAÇÃO. 

O futebol é um esporte de contato contínuo. Ao contrário de modalidades como 

tênis, natação, atletismo, dentre outros esportes nos quais os adversários disputam a 

partida separados fisicamente, o futebol possibilita que atletas de times opostos se 

encontrem em diversos momentos. O atacante adversário, em sua disparada rumo ao 

gol, deve passar pelo zagueiro defensor. Uma saída possível é a troca de passes, nas 

quais os jogadores devem trabalhar em conjunto para fazer com que a bola consiga 

avançar sem ser interceptada. Outra solução, e essa na visão de Roberto DaMatta é mais 

típica do brasileiro, é o drible. E o drible é, dentro de campo, o recurso do malandro.  

Para DaMatta, o malandro faz parte da cultura brasileira. Ele é a antítese do 

chamado "Caxias". O malandro é aquele que age com sentimento, na base do improviso, 

é o que cria, dança, canta e encanta. (DaMATTA, 1997). Segundo o autor, "a 

malandragem e o 'jogo de cintura' são as artes que permitem transformar  o geral em 

particular, pela dissimulação em benefício próprio de alguma regra universal" 

(DaMATTA, 1982, p.20). As leis rígidas, institucionais, com suas lógicas inexoráveis 

são estranhas ao malandro, pois para ele são as emoções que criam as regras 

(DaMATTA, 1997). Portanto, o malandro tenderá a se esquivar ou quebrar leis.  

E como o malandro poderá ser identificado dentro de campo? O malandro será o 

jogador driblador, aquele que resolve o problema na base do improviso, da habilidade, 

que encontra uma saída emocional - a jogada de efeito improvável - em detrimento de 

uma opção lógica e previsível - um passe para o companheiro desmarcado. Segundo 

DaMatta, essa inclusive é a base do que seria o futebol brasileiro: 

É sabido que no Brasil que o futebol nativo tem "jogo de cintura", ou 
seja, malícia e malandragem, elementos inexistentes no futebol 
estrangeiro, sobretudo europeu, um futebol fundado na força física, 
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capacidade muscular, falta de improvisação e de controle individual 
de bola dos jogadores. Em contraste com o futebol brasileiro, que 
exibe essa improvisação e "jogo de cintura", o futebol da Europa surge 
como uma variante "equilibrada" e autoritária da prática do mesmo 
esporte (DaMATTA, 1982, p.28) 

É importante ressaltar que quando DaMatta aponta o futebol brasileiro como 

baseado no improviso e na malandragem e o europeu como fundado na força bruta e 

controle individual de bola, ele está partindo de modelos prontos sobre os quais não 

importa tanto para esse trabalho discutir se são verificados na prática ou não.  Verificar 

empiricamente por acaso se a seleção alemã possui mesmo apenas atletas altos e fortes e 

a seleção brasileira apenas jogadores ágeis e dribladores não é tão relevante quanto 

entender porque esses discursos existem e porque é feita essa associação entre a 

malandragem e o drible dentro de campo.  

No panorama histórico realizado anteriormente sobre a evolução do futebol no 

Brasil, apontou-se que o esporte não foi criado em território brasileiro. Os brasileiros 

também não foram os primeiros a conquistar uma Copa do Mundo, por exemplo - o 

título da primeira edição do torneio, realizada em 1930, ficou com os donos da casa, os 

uruguaios. Para que a seleção brasileira se tornasse a maior vencedora de copas do 

mundo, com cinco títulos (ao menos até o momento em que esse texto é escrito), o 

Brasil teve de lutar por sua posição de destaque no cenário mundial. E como foi visto na 

etapa anterior do capítulo, cada derrota ou conquista da seleção brasileira significava 

uma vitória ou fracasso da própria nação. 

É como se a malandragem e o próprio futebol fossem artimanhas do povo 

brasileiro para enfrentar seus próprios problemas. Segundo DaMatta, "O futebol institui 

abertamente e legitimamente a malandragem como arte de sobrevivência e jogo de 

cintura como estilo nacional" (DaMATTA, 2006, p. 165). Índices estatísticos como IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano), PIB (Produto Interno Bruto), Taxa de 

alfabetização, dentre outros, indicam quais são os países desenvolvidos e quais são 

subdesenvolvidos. Nas décadas de 30 e 40, quando o projeto nacional de tornar o 

futebol um símbolo do Brasil, conquistar um espaço no mundo através desses 

indicadores era uma tarefa difícil, já que o país mal havia começado seu processo de 

industrialização.  

Mas graças ao futebol e principalmente a partir do sucesso da seleção brasileira 

em uma competição, havia espaço para a nação brasileira entre as grandes do mundo. 

Tal qual o atacante brasileiro, baixinho e franzino que encara o gigante defensor e passa 
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por ele com uma “caneta”10, o Brasil conseguia vencer seus desafios. Ainda que fosse 

uma vitória tipicamente malandra, uma vitória da emoção, do coração, que pouco tem a 

ver com as leis e regras fixas que regem o resto da sociedade.  

Para citar um exemplo de como que no Brasil é valorizada a malandragem e o 

drible, basta recorrermos a um caso citado no primeiro capítulo: a famosa jogada de 

Denílson no jogo Brasil x Turquia, na semifinal da Copa de 2002. Quando a câmera de 

TV foca no jogador brasileiro correndo de cinco adversários pelo campo e o lance é 

reprisado diversas vezes, é porque ele sintetiza o que seria o futebol brasileiro (RÍAL, 

2002). É a irreverência, o improviso, o jogador que não perde a bola mesmo em uma 

situação difícil. Um jogador europeu, sem "jogo de cintura" tentaria passar a bola para 

um companheiro. O malandro prefere fazer a graça e colecionar adversários atônitos 

buscando roubar a sua bola.  

Além do drible e do improviso serem as ferramentas que o malandro poderá 

dispor para resolver seus problemas dentro de campo, o futebol também oferecerá ao 

mais fraco a possibilidade de, dentro das quatro linhas, tornar-se um vencedor. Essa 

igualdade momentânea proporcionada pelo futebol será uma das razões pelas quais esse 

esporte será tão apreciado pela sociedade brasileira. 

 

3.2.3 TODOS SÃO IGUAIS PERANTE O FUTEBOL. 

Ao analisar a sociedade brasileira, DaMatta aponta que esta ainda possui muitas 

características pertencentes às sociedades tradicionais. Uma dessas características é a 

hierarquização social e a "desigualdade vista como algo natural" (DaMATTA, 1982, 

p.36). Entretanto, de maneira contraditória, todo o sistema legal indica que todos os 

cidadãos são iguais perante à lei. Portanto, seria de se esperar que essa hierarquização 

social sumisse e desse lugar a uma igualdade plena. Mas o que ocorre, segundo o autor, 

é uma transposição e camuflagem desse sistema hierárquico. Se as pessoas não podem 

se diferenciar pela lei, elas devem encontrar sua posição dentro da hierarquia social nas 

relações interpessoais. A sociedade brasileira é um universo no qual os doutores, juízes, 

desembargadores, enfim, os medalhões são pessoas com prestígio social e podem dispor 

desse poder dentro da sociedade. As posições mais abaixo na pirâmide social ficam 

restritas à ralé, à gentalha, ao povo que não detém títulos ou cargos importantes. 

(DaMATTA, 1997).  

                                                             
10 Caneta é um dos nomes que se dá ao drible no qual o jogador faz a bola passar por entre as pernas do 
jogador adversário para pegá-la do outro lado e seguir com a jogada.  
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Sempre que essas posições sociais são ameaçadas de alguma forma, os 

medalhões se sentem no direito de recorrer ao "você sabe com quem está falando?", 

expressão sobre a qual DaMatta fará um extenso estudo. Para essa pesquisa, basta 

entendermos a expressão como um mecanismo utilizado por indivíduos que se 

encontram nos degraus mais alto ou até abaixo da hierarquia social para manterem ou 

alcançarem uma dada posição social (DaMATTA, 1997).  

Partindo dessa lógica, pode-se sugerir alguns exemplos hipotéticos. Um artista 

pode forçar sua entrada em uma casa de festas lembrando ao segurança quem ele é e 

qual seu nível de prestígio social. Um desembargador pode intimidar um agente de 

trânsito que tenta lhe dar uma multa, mostrando suas credenciais. Nem sempre o uso do 

"você sabe com quem está falando" necessariamente fere alguma lei propriamente dita, 

mas é uma alternativa utilizada para escapar de alguma regra social estabelecida. O 

“sabe quem está falando” faz parte do “jeitinho brasileiro”.  

Esse breve percurso pela teoria e prática do "você sabe com quem está falando?" 

é importante para mostrar como que a sociedade brasileira é hierarquizada socialmente. 

Alguns são vistos como mais importantes que outros; uns tem nomes mais ou menos 

importantes; há os que tem dinheiro e posses e aqueles que não tem. Mas dentro do 

universo do futebol, a igualdade existiria. Todos seriam iguais dentro das quatro linhas, 

ao menos em um primeiro momento. 

DaMatta disserta com detalhes sobre o que significa, para os menos afortunados, 

essa igualdade proporcionada pelo futebol: 

Uma segunda dimensão do futebol como força integrativa é a sua 
capacidade de proporcionar ao povo, sobretudo ao povo pobre, 
enganado, mal-servido pelos poderes públicos - povo destituído de 
bens e, pior que isso, de visibilidade social e cívica -, a experiência da 
vitória e do êxito. Essa vitória que o mundo moderno traduz com a 
palavra mágica chamada "sucesso" e que o sistema social 
hierarquizado e concentrador de riqueza no Brasil faz com que poucos 
possam experimentar. Mas através do "jogo de futebol" as massas 
brasileiras podem experimentar vencer com seus times favoritos. 
Sentem e vivem, então, que o seu desempenho no estádio como 
torcida - como platéia sofredora que se dá sem reservas ao seu clube e 
heróis - produz resultados palpáveis e vitórias arrebatadoras. Essa 
vitória que a massa, perpetuamente iludida por governantes 
desonestos, efetivamente desconhece no campo da educação, da saúde 
e, acima de tudo, da política (DaMATTA, 2006, p.164). 

O que podemos extrair da análise de DaMatta é que o futebol proporciona ao 

povo - e aqui usa-se povo como referência aos menos favorecidos dentro do sistema 
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hierárquico da sociedade - a oportunidade de, ao menos dentro de campo, serem 

vencedores. Pois dentro das quatro linhas não importa tanto o nome, o poder aquisitivo 

ou a cor da pele do indivíduo, mas sim seu talento.  

É claro que esse discurso não pode ser levado ao pé da letra: um indivíduo mais 

abastado pode ter condição de treinar durante mais tempo ou com melhores 

equipamentos, assim como um atleta negro pode ser preterido dentro de seu clube 

devido às escolhas de um técnico racista, por exemplo. Mas olhando para a história do 

futebol na sociedade brasileira é perceptível como que esse esporte proporcionou 

espaço, visibilidade e melhores condições à indivíduos que talvez não tivessem as 

mesmas chances fora desse ambiente.  

Operários, trabalhadores, as massas no geral conseguiram entrar no mundo do 

futebol, que no início de seu desenvolvimento no Brasil era propriedade quase que 

exclusiva de uma elite branca e aristocrática. Em quantos outros setores da sociedade o 

mesmo movimento pôde ser observado? Pelé, considerado por muitos torcedores e 

especialistas como o maior jogador de todos os tempos, é negro. Garrincha, Leônidas da 

Silva, Manga, Quarentinha, dentre outros atletas que se destacaram nos gramados 

brasileiros também eram negros. Em qual outro espaço social tantos homens negros 

tiveram oportunidade de ter seu talento reconhecido e receberem uma remuneração 

igual ou superior a de companheiros brancos? 

Além de igualar os indivíduos e oferecer até aos menos afortunados a chance de 

vencer dentro de campo - ou de ao menos experimentar a vitória fora dele, enquanto 

torcedores - o futebol também consegue aproximar e igualar, momentaneamente, os 

indivíduos até mesmo fora de campo. Isso se dá, por exemplo, em momentos especiais 

como a copa do mundo, na diferentes indivíduos se reúnem para assistir as partidas da 

seleção brasileira. Nesse momento todos esses são iguais: apenas torcedores. Vogel 

(1982), ao analisar a repercussão da conquista do tricampeonato dentro da sociedade 

brasileira, indica um pouco dessa supressão das hierarquias que o futebol consegue 

proporcionar: "As regras, o quotidiano e a hierarquia estavam suspensos. Não havia 

ordem, ninguém tinha vergonha (sinal das distâncias sociais momentaneamente 

abolidas) - o Rio estava de pernas para o ar. A vitória era de todo povo brasileiro" 

(VOGEL, 1982, p.112). DaMatta (2006) também lembra que em situações como essas 

proporcionadas pelo futebol, como uma copa do mundo, por exemplo, a sociedade 

brasileira consegue realizar um movimento que raras vezes é capaz de fazer: se unir em 

prol de um ideal. São os milhões em ação, empurrando o Brasil em uma só direção, 
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como sugeria a música entoada durante a copa de 70, canção essa já citada na etapa 

anterior da pesquisa.  

Até mesmo dentro do cotidiano, o futebol exerce seu poder de integração social. 

Vogel (1982) lembra que o futebol é um dos assuntos preferidos entre familiares, 

conhecidos mas também até entre estranhos. O futebol é um dos poucos temas que 

possibilitam que o desembargador e o porteiro de um mesmo prédio - para nos 

utilizarmos de duas figuras bastante estereotipadas, apenas com intuito didático de 

apontar dois indivíduos que normalmente ocupam posições diferentes dentro da 

hierarquia social - interajam e venham a desenvolver laços de amizade. "Parafraseando 

Oswald de Andrade, poderíamos dizer que o futebol nos une. Socialmente. 

Economicamente. Filosoficamente. Do presidente da República ao engraxate, este é o 

país do futebol" (VOGEL, 1982, p.78).  

O futebol, além de conseguir, ainda que momentaneamente o povo brasileiro e 

dar a chance aos mais pobres de sonhar e até experimentar o sucesso, também consegue 

fazer com que a sociedade brasileira exprima duas outras características culturais que 

serão importantes para entender porque, por exemplo, a derrota em 1950 foi tão sentida 

e o tricampeonato em 1970 foi tão celebrado. Essas são a euforia incontrolável e o 

pessimismo crônico brasileiro. 

 

3.2.4 SOBRE O "COMPLEXO DE VIRA-LATAS" E A ALEGRIA DE SERMOS OS 

MELHORES DO MUNDO: OS EXTREMOS BRASILEIROS.  

Segundo Vogel (1982), a sociedade brasileira, culturalmente, flutua entre dois 

estados de espírito opostos. "Do ceticismo recatado (e preventivo), surge uma outra face 

do torcedor brasileiro: a euforia radiante" (VOGEL, 1982, p.84). O que dois 

comportamentos tão distintos teriam em comum seria a sua facilidade em surgirem 

dentro do cenário futebolístico. Para entender essa dualidade que marca o brasileiro 

começaremos pelo lado cético de todo brasileiro, e para falar de pessimismo e futebol 

brasileiro é pertinente recorrer ao "complexo de vira-latas" de Nelson Rodrigues. 

Em uma de suas famosas crônicas, Nelson Rodrigues usa uma expressão que 

serve bem para ilustrar o que Vogel chama de “ceticismo recatado” do brasileiro. Essa 

expressão é o "complexo de vira-latas". O escritor apresentou essa ideia pela primeira 

vez em uma crônica para o jornal Manchete Esportiva, em 1958 (RODRIGUES, 2013). 

À época, o autor defendia a possibilidade da seleção brasileira fazer boa campanha na 

copa do mundo e retornar com o título, mesmo que grande parte da população julgasse 
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tal façanha impossível. Esses torcedores pessimistas estariam demonstrando sinais do 

que o autor chama de "complexo de vira-latas": "Por 'complexo de vira-latas' entendo eu 

a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do 

mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol (RODRIGUES, 2013, capítulo 

23). 

O interessante do conceito cunhado por Nelson Rodrigues é que ele não se 

restringe ao futebol. É possível enxergar comportamentos baseados na mesma ideia que 

sustenta o complexo de vira-latas em diversos momentos do cotidiano: quando se ouve 

um brasileiro criticar a música brasileira, apontando-a como decadente, mas exaltar os 

artistas pop estrangeiros, ou quando o problema da violência urbana nas grandes cidades 

brasileiras é destacado e comparado às grandes metrópoles dos outros países que, 

supostamente, são seguras. Mas dentro do universo futebolístico parece mais 

perceptível esse comportamento, pois se a seleção brasileira é a síntese da nação em 

campo, sobre ela repousam as críticas e o pessimismo de um povo que sempre duvida 

das suas capacidades. 

A própria reação de parte da imprensa e torcida brasileira após o vice-

campeonato de 1950 é um sintoma desse complexo de vira-latas. O luto nacional, as 

críticas ao time vice-campeão, a vergonha pela derrota aliadas à exaltação de jogadores 

uruguaios como Gigghia - autor  do gol do título - e o capitão Obdúlio Varela 

(MUYLAERT, 2013). A garra e a “catimba” uruguaias foram admiradas e colocadas 

como dois dos fatores decisivos para que o título não ficasse com a seleção brasileira, 

que em nenhum momento da final teria apresentado essas características (VOGEL, 

1982). 

A constante desconfiança brasileira sobre seus produtos culturais - e dentro 

desse grupo se inclui a seleção brasileira de futebol - traduzida no “complexo de vira-

latas”, expressão criada por Nelson Rodrigues, é um lado da moeda brasileira. Do outro 

lado encontra-se seu oposto, porém complementar: a euforia, a alegria incontrolável, a 

certeza de que o Brasil e o brasileiro são os melhores (VOGEL, 1982). Se o pessimismo 

brasileiro é mais perceptível no universo futebolístico, o mesmo pode-se dizer de seu 

oposto. A euforia e o orgulho de sermos brasileiros revela-se muito mais durante 

competições como copas do mundo e em momentos de glória da seleção brasileira. O 

tricampeonato em 1970 é um exemplo desse comportamento ufanista e vibrante 

substituindo o pessimismo crônico:  
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Em 1970, ocorreu um desses momentos extraordinários em que os 
problemas complicados da hierarquia social e da manipulação dos 
seus códigos cederam o lugar para um momento feliz de identificação 
e orgulho - éramos brasileiros - os maiores do mundo! (VOGEL, 
1982, p.114). 

O futebol não seria apenas uma ferramenta capaz de ativar esse comportamento 

otimista e festivo do brasileiro, mas, na visão de DaMatta, seria a única instância na 

qual a população local experimenta uma espécie de ufanismo nacional. Quando 

analisamos o complexo de vira-latas foi visto que o pessimismo natural da sociedade 

brasileira por diversas vezes faz com que os indivíduos desvalorizem os produtos 

culturais e também as instituições nacionais. A polícia daqui não funciona, os nossos 

políticos são corruptos, os filmes são ruins, nosso sistema de educação é falho, dentre 

outros exemplos dessa perspectiva "vira-lata". Mas no que tange ao futebol, 

principalmente o praticado pela seleção brasileira, o brasileiro pode finalmente 

manifestar orgulho patriótico. "Ora, o milagre do esporte é precisamente essa 

transformação radical que faz o povo esquecer as injustiças e pensar apenas nesse Brasil 

que, na bola, é o melhor e o mais justo" (DaMATTA, 2006, p. 96). 

A partir desse cenário no qual o futebol age como mecanismo capaz de ativar 

sentimentos de orgulho no povo brasileiro, torna-se mais compreensível o impacto 

sofrido pela sociedade brasileira em ocasiões nas quais o esquadrão nacional é 

derrotado, principalmente em copas do mundo. Durante o breve panorama histórico 

traçado na etapa anterior vimos, por exemplo, como o vice-campeonato em 1950 abalou 

a população brasileira. Afinal, se o futebol é, como sugere da DaMatta, a única instância 

na qual o brasileiro pode abandonar seu ceticismo natural, quando a seleção brasileira 

não alcança os títulos esperados, fica a impressão de que a nação brasileira decepcionou 

seus integrantes mais uma vez, tal qual na saúde, educação, política, entre outros 

campos sociais. 

Nessa etapa buscamos entender porque o futebol, e não outro esporte qualquer, é 

tão relevante para o brasileiro e se tornou um símbolo de nossa identidade nacional. 

Mas além da visão histórica e sociológica, esse esporte precisa ser analisado por uma 

outra ótica: a mercadológica. É chegado o momento de estudarmos como que o futebol 

é trabalhado a partir dos conceitos e ferramentas do marketing esportivo e qual o papel 

desempenhado pelos seus ídolos - locais, nacionais e globais - dentro desse cenário.  
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3.3 - O Futebol como negócio: o marketing esportivo e os ídolos como ferramenta 

de marketing. 

Além de ser um esporte popular no Brasil, assim como uma ferramenta pela qual 

a sociedade brasileira expressa algumas de suas características culturais (DaMATTA, 

1982), o futebol também pode ser visto como um negócio. Um negócio lucrativo, 

inclusive.  

Antes de iniciar a discussão sobre como o futebol é explorado através das 

ferramentas de marketing esportivo, cabe destacar alguns números relativos às finanças 

movimentas pelos futebol pelo Brasil e no mundo. Em 2014 a FIFA registrou mais de 

13.000 transferências de jogadores entre clubes de países diferentes, resultando num 

montante total de mais de 4 bilhões de dólares gastos nessas operações. A liga inglesa 

sozinha somou mais de 1,2 bilhão de dólares a esse montante11. Nesse mesmo período, 

o mercado brasileiro registrou 327 transferências de jogadores com clubes estrangeiros, 

resultando numa quantia de 122 milhões de dólares gastos com essas operações. A 

edição de 2014 da Copa do Mundo, realizada no Brasil, gerou uma receita de 4,8 

bilhões de dólares e um lucro total de 2,6 bilhões de dólares. Nesse mesmo ano a FIFA 

registrou um faturamento de mais de 6 bilhões de reais e um lucro de pouco mais de 450 

milhões de reais12. A Copa de 2014 também registrou grandes números no quesito 

audiência. O torneio alcançou a marca de 3,2 bilhões de espectadores, sendo que ao 

menos 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo assistiram à final disputada entre 

Argentina e Alemanha. 13 

Um negócio com números tais quais os citados acima necessita ser administrado 

de maneira profissional para que os atores envolvidos (clubes, federações, 

patrocinadores, atletas, dentre outros) possam obter um retorno financeiro através dele. 

É por essa razão que o futebol se tornará objeto de estudos e técnicas relativas ao campo 

do marketing esportivo. 

 

3.3.1 MARKETING E MARKETING ESPORTIVO: UMA BREVE 

CONCEITUAÇÃO. 

                                                             
11Dados disponíveis em: < http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2015/01/29/uma-
transferencia-internacional-no-futebol-a-cada-40-minutos-incluindo-o-recife/ >. Acesso em 09/10/2016.  
12Dados disponíveis em: < http://espn.uol.com.br/noticia/494089_com-copa-fifa-fatura-bilhoes-e-paga-so-
17-em-impostos >. Acesso em 09/10/2016.  
13Dados disponíveis em: < http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2015/12/fifa-
divulga-numeros-de-audiencia-da-copa-de-2014-mais-de-1-bi-na-final.html >. Acesso em 09/10/2016. 
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Antes de adentrarmos na revisão bibliográfica sobre marketing esportivo, cabe 

conceituar ainda que superficialmente o que seria Marketing. Na visão de Kotler e 

Keller, o marketing pode ser definido como "Um processo social pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca 

de produtos de valor entre si" (KOTLER; KELLER, 2012, p.4). Esse conceito sugere 

uma defesa do marketing como algo natural das sociedades e oculta o cenário de que o 

marketing também pode criar (e, inúmeras vezes, assim o faz) necessidades e desejos. 

Isso porque os potencializa quando poderiam estar até mesmo escondidos no 

inconsciente do consumidor ou os direciona para produtos e marca que poderiam não 

ser os elementos essenciais para tais necessidades.  

Independente disso, podemos fazer uma relação entre tal conceito 

mercadológico com o de marketing esportivo, para entender melhor esse último. Dentro 

da área esportiva, esses grupos ou indivíduos acima citados podem ser torcedores, 

atletas ou mesmo clubes que desejam encontrar no esporte os produtos ou serviços que 

necessitam, tendo essas suas necessidades atendidas parcialmente pelo marketing 

esportivo. Um torcedor pode se beneficiar de um programa de sócios oferecido pelo 

departamento de marketing de seu clube, recebendo vantagens e adquirindo os ingressos 

para os jogos de seu time durante a temporada. Um clube pode negociar um contrato de 

patrocínio com uma fornecedora de material esportiva para financiar a montagem de um 

elenco mais competitivo. Esses são alguns exemplos de como os indivíduos podem se 

beneficiar de um bem sucedido plano de marketing aplicado ao universo futebolístico. 

Outro conceito de marketing precisa ser apresentado nesse momento, pois a 

partir dele será possível compreender como a área esportiva é peculiar e necessita ser 

estudada e trabalhada à luz de conceitos e ferramentas específicas. É necessário 

compreender o que é Mix de Marketing, ou Composto de Marketing ou mesmo os 4 

"Ps" do Marketing, diferentes denominações para a mesma ideia. Os conceitos que 

compõem esse mix funcionam como ferramentas dentro da caixa do marketing, que, se 

utilizadas corretamente,ajudarão a empresa ou organização a alcançar seus objetivos 

(KOTLER, 2000).  

O Mix de Marketing é tradicionalmente dividido nos chamados 4Ps: Preço, 

Produto, Praça e Promoção (KOTLER; KELLER, 2012). Ainda que essa pesquisa não 

tenha como área central o marketing e não tenha a intenção de debater detalhadamente 

conceitos desse campo, é imprescindível apresentar, ainda que superficialmente, esses 

quatro vértices do composto de marketing. Produto refere-se a tudo que uma empresa ou 
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organização produz ou oferece aos seus consumidores. Normalmente esses produtos são 

divididos em linhas com diferentes preços, públicos-alvo, canais de distribuição, etc.  O 

preço é o elemento do composto de marketing que definirá o quanto o consumidor ou 

parceiro do processo de troca terá que desembolsar para obter o produto ou serviço 

oferecido. Esse valor é uma das principais fontes de renda para a empresa. A praça diz 

respeito aos canais de distribuição e venda dos produtos ou serviços desenvolvidos pela 

empresa. Por último, o P de Promoção compreende os esforços para manter o diálogo 

aberto e positivo entre as partes envolvidas na produção e venda do produto em questão, 

com intuito de tornar o produto o mais atraente possível para todas as partes (KOTLER, 

2000).  

Entretanto, Francisco de Melo Neto defende que o esporte é um segmento 

específico que demanda um quinto P para seu composto de marketing. Esse quinto P, 

para o autor, seria o da Paixão: 

A dimensão emocional do produto esportivo atinge o seu limite 
máximo no momento do jogo e da competição, quando a paixão de 
torcer é somada à paixão de vencer ou à decepção de perder e 
fortalecida pela paixão de presenciar algo incomum que 
posteriormente se traduz na paixão de contar, de lembrar e rememorar. 
(MELO NETO, 2013, p.75). 

O esporte, visto como negócio, é capaz de ativar a paixão de seus consumidores, 

através de partidas memoráveis, lances espetaculares e atletas que irão tornar-se ídolos 

dos torcedores. Essa paixão pode se reverter em consumo, já que o torcedor pode 

encontrar em sua euforia ou até mesmo sua decepção o fator decisivo de compra de um 

produto ou serviço do seu clube de futebol, por exemplo.  

O futebol enquanto esporte já seria capaz, portanto, de se valer dessa capacidade 

de ativar o quinto P. Mas o futebol é um esporte tão popular no Brasil - principalmente 

pelas características elencadas na etapa anterior da pesquisa - que acaba tornando-se um 

negócio no qual essa paixão dos torcedores e fãs pode ser mais explorada 

comercialmente. Entretanto, essa paixão é volátil e pode até mesmo contribuir para a 

recusa ao consumo de produtos do clube, caso esses estejam associados à derrotas do 

time ou uma fase ruim da seleção, por exemplo.  

Logo, os departamentos de marketing de clubes, federações e até mesmo os 

profissionais responsáveis por administrar a imagem de jogadores devem estar atentos 

pois oferecer às partes envolvidas um produto atraente comercialmente em um negócio 

tão instável e volátil como o futebol é um desafio. Afinal, não só de vitórias é feita a 
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história de um atleta, clube ou seleção, e mesmo na derrota é necessário administrar o 

futebol.   

 

3.3.2 - ENTRE VITÓRIAS E DERROTAS, O NEGÓCIO FUTEBOL PERSISTE. 

Como visto na etapa anterior, o futebol é um dos esportes mais imprevisíveis. 

Muitas vezes resultados e títulos são alcançados ou, pelo contrário, deixam de ser 

atingidos por causa de um lance de uma partida. Esse comportamento volátil do futebol 

oferece um desafio aos profissionais responsáveis por administrar clubes e seleções, por 

exemplo, pois é preciso contornar constantes crises advindas de resultados negativos. 

Ferran Soriano, ex-vice presidente do Futbol Club Barcelona, disserta sobre o caráter 

único do futebol enquanto negócio, enfatizando como que a montanha russa de vitórias 

e derrotas dentro de campo afetam a administração dos clubes: 

É preciso ganhar no campo. E é preciso ganhar sempre, porém nem 
sempre se pode ganhar. Além disso, não há matiz possível: se um 
ganha, o outro perde. Na maioria das outras indústrias o jogo não é 
sempre “Se eu ganho, você perde” e o resultado não é tão evidente. 
Pode-se ter uma semana de vendas boa ou ruim, porém nem sempre 
haverá que qualificá-la como vitória ou derrota (...) A avaliação é 
semanal. Em uma empresa privada, a avaliação costuma ser no final 
do ano. Em uma de capital aberto, o acompanhamento é trimestral 
perante o conselho de administração e o mercado da bolsa de valores, 
com todo tipo de informação e detalhe. No futebol, entretanto, o 
acompanhamento é feito partida a partida, de modo tal que ou se 
ganha ou se perde a cada semana. (SORIANO, 2010, p.40).   

Pode-se extrair do trecho citado que poucos negócios podem se considerar tão 

dependentes dos resultados do seu produto. A eficiência de um time ou até mesmo de 

um jogador podem ser decisivos para todo o planejamento administrativo do clube. 

Quando Soriano fala que dentro do futebol a avaliação é semanal, ele refere-se às 

partidas disputadas pelos times e como o resultado dentro de campo é capaz de afetar o 

extra-campo. Ainda que esse capítulo tenha como recorte o futebol brasileiro, cabe um 

pequeno desvio a fim de exemplificar a dimensão de um dia ruim no planejamento 

financeiro e de marketing de um clube de futebol. Dentro desse objetivo a Liga dos 

Campeões da Europa surge como um bom objeto de estudo.  

A Liga dos Campeões da Europa é o maior torneio entre clubes da confederação 

européia e reúne os principais clubes do continente. A verba destinada aos clubes 

participantes é decidida anualmente e a quantia é repassada aos clubes mediante seu 

desempenho dentro do campeonato. Todos os 32 clubes classificados para a chamada 
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fase de grupos receberam, na edição 2014-2015 do torneio, no mínimo 8,6 milhões de 

euros. O resto do montante é distribuído a partir dos resultados obtidos pelos clubes. À 

cada fase que o time avança, uma nova quantia é repassada. Para não tornar a 

exemplificação muito longa, tomemos como exemplo a diferença entre a verba recebida 

pelo time campeão e o vice-campeão. O vencedor da edição 2014-2015 da Liga dos 

Campeões embolsou 10,5 milhões de euros. O vice-campeão recebeu 6,5 milhões de 

euros. Isso significa que, em aproximadamente 90 minutos, o clube derrotado perdeu, 

virtualmente, quatro milhões de euros14. Ainda que tal flutuação no capital de uma 

empresa em tão pouco tempo possa ocorrer em outro ramo, quantos desses podem dizer 

que quatro milhões de seu orçamento estão sujeitos a desaparecer caso uma bola entre 

ou não? 

Além do comportamento volátil do futebol afetar financeiramente os clubes, 

seleções e federações, esse também encontra reflexos qualitativos, como por exemplo 

na imagem da administração para seu torcedor. Guimarães (2014) ressalta a importância 

dos resultados dentro de campo para a avaliação feita pelos torcedores acerca da 

administração realizada por um cube de futebol: "Embora se registrem os avanços e 

resultados das práticas adotadas e testadas, no fim de uma administração restam apenas 

as vitórias e as derrotas" (GUIMARÃES, 2014, p.20). Em outras palavras, um clube 

bem administrado pode ter todo seu desempenho profissional questionado caso o time 

não alcance, dentro de campo, os resultados esperados. Afinal, sugere Soriano, é preciso 

ganhar, ainda que o futebol dificulte a tarefa de prever resultados.  

Títulos e vitórias são benéficos ao planejamento financeiro e de marketing de 

clubes e federações pois são ótimas ferramentas de ativação do chamado P de Paixão. 

Uma conquista é capaz de inflamar o torcedor e fazê-lo gastar seu dinheiro em produtos 

especiais (camisas oficiais, faixa de campeão, livros e outros materiais com a história do 

título em questão, etc.). Mas além desses resultados positivos, os grandes craques de um 

time ou seleção podem ser explorados como ferramenta de marketing. A idolatria de um 

determinado jogador pode ser a fagulha que incendeia o P da Paixão dos torcedores e 

fãs de um clube ou seleção e por isso esses atletas tornam-se objetos valiosos dentro do 

mix do marketing esportivo. 

 

3.3.3 OS ÍDOLOS FUTEBOLÍSTICOS DENTRO DO MARKETING ESPORTIVO. 

                                                             
14 Dados disponíveis em: <http://pt.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2146948.html>. Acesso 
em 09/10/2016. 
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A atuação dos jogadores de futebol no cenário atual não está mais restrita às 

quatro linhas. "O jogador é um patrimônio do clube e contribui para a formação da 

imagem e posicionamento da marca" (ZENONE, 2014, p.68). Portanto, o atleta, 

principalmente se esse for um ídolo local, nacional ou global, pode contribuir para 

tornar a marca do clube ou seleção mais forte e atrativa para torcedores e investidores.  

Rein, Kotler e Shields destacam o que eles chamam de "poder de estrelismo". 

Atletas que possuem essa capacidade tornam-se interessantes para os departamentos de 

marketing pois são ferramentas capazes de diferenciar as marcas esportivas. Partindo 

dessa lógica, um clube pode gabar-se de ter o atleta X em seu elenco, tornando sua 

marca única dentro do concorrido mercado do futebol (REIN; KOTLER; SHIELDS, 

2008).  

Mas o que esse ídolo deve possuir para poder ser explorado como ferramenta do 

mix de marketing? O que é essencial para o jogador ativar o P da Paixão: talento ou 

carisma? Ou ambos? É necessário buscar respostas para essas perguntas com intuito de 

aferir o quanto um atleta é capaz ou não de ser aproveitado pelo marketing de seus 

clubes e seleções.  

Marcelo Guimarães contribui para a discussão ao relatar sua experiência como 

chefe do departamento de marketing do clube Botafogo de Futebol e Regatas. Durante 

sua passagem pela instituição, um dos jogadores com os quais ele trabalhou foi 

Sebástian Abreu, também conhecido como "Loco" Abreu. O jogador tornou-se ídolo da 

torcida do Botafogo e é interessante analisar quais predicados Guimarães destaca ao 

falar sobre o jogador:  

Sobre o Loco eu costumava dizer que ele não é craque, mas é bom de 
bola, é boa pinta, ao menos era o que a mulherada dizia, tinha uma 
postura rebelde, mas era família e focado nos treinos e em suas 
obrigações. Além disso, estava sempre disposto a se posicionar diante 
de temas controversos do noticiário, com muita opinião e carisma 
(GUIMARÃES, 2014, p.120). 

Guimarães faz questão de ressaltar que o jogador em questão não era um craque. 

Mas se lhe faltava a habilidade esportiva, ao que parece, o jogador possuía carisma e 

outros atributos que lhe garantiam uma imagem forte e boa visibilidade na mídia. A 

falta de talento nato não o tornou incapaz de ter sua imagem explorada pelo marketing 
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do clube, que desenvolveu produtos e eventos especiais em sua homenagem15. O 

sucesso do jogador entre os torcedores era tanto que o autor relata que uma das camisas 

da sua linha especial, a chamada "Celeste Alvinegra", foi a camisa mais vendida da 

temporada de 2010, sem contar com as chamadas camisas oficiais de jogo 

(GUIMARÃES, 2014).  

Na perspectiva de Zenone, talento esportivo e qualidades chamadas midiáticas 

devem caminhar juntos na marca esportiva do atleta sempre que possível. 

Um jogador potencial deve ter algumas características mínimas, como 
habilidades, disciplina, potencial físico, determinação, entre outros 
elementos (...) Atributos como carisma, liderança, criatividade, 
vitórias, entre outros, passam a ter um valor mercadológico e o 
jogador passa a ser visto, também, como uma mídia e um "ponto de 
venda" para determinados mercados ligados diretamente ao futebol 
(...) quanto mais amplas forem suas características, maior seu valor no 
mercado do futebol (ZENONE, 2014, p.96-97). 

No trecho acima citado o autor parece igualar em importância para o marketing 

esportivo os atributos esportivos e as qualidades midiáticas do jogador. Assim, 

desempenho físico, habilidade e as vitórias às quais o craque consegue conquistar são 

tão importantes quanto seu carisma ou liderança fora de campo. Seu valor 

mercadológico cresce quando esse ídolo trabalha nessas duas direções.   

Ao analisarmos o faturamento anual dos grandes craques do futebol mundial, é 

possível perceber que talento e visibilidade na mídia realmente parecem caminhar 

juntos no sentido de favorecer seu mix de marketing. Em estudo realizado pela revista 

Forbes16 sobre os 10 jogadores de futebol mais bem pagos do planeta, as duas primeiras 

posições são ocupadas pelos dois únicos jogadores a receberem prêmios de melhores 

jogadores do ano pela FIFA entre 2008 e 2015. Cristiano Ronaldo (eleito melhor do 

mundo pela entidade máxima do futebol em 2008, 2013 e 2014) aparece na primeira 

colocação, faturando 82 milhões de dólares no ano, sendo esse montante dividido em 53 

milhões de dólares em salários e bônus esportivos e o restante (29 milhões) oriundos de 

contratos publicitários. Lionel Messi (melhor do mundo em 2009, 2010, 2011, 2012 e 

2015) ficou com a segunda posição, arrecadando 77 milhões de dólares no total. Para 

                                                             
15 Um dos eventos realizados pelo clube intitulou-se "Loucura em dose dupla". Nesse dia ocorreu o 
lançamento de uma camisa exclusiva e um boneco em homenagem ao jogador Loco Abreu. Mais detalhes 
em: < https://www.youtube.com/watch?v=PGP0bP46coA>. Acesso em 09/10/2016.  
16Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/noticia/2016/05/cristiano-
ronaldo-supera-messi-como-jogador-mais-bem-pago-do-mundo.html>. Acesso em 09/10/2016.  
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esses dois craques, parece que o talento e as suas conquistas por seus clubes tornaram-se 

um atributo a ser cobiçado por diversos patrocinadores.  

Além do talento, esses dois atletas também se destacam por sua presença na 

mídia e pelo retorno que essa visibilidade pode oferecer às marcas associadas a sua 

imagem. Em outro estudo, esse realizado pela Hookit17, Cristiano Ronaldo lidera o 

ranking de retorno oferecido aos seus patrocinadores, rendendo mais de 175 milhões de 

dólares anuais aos anunciantes associados aos seus posts em redes sociais. A empresa 

esportiva Nike obteve sozinha um retorno de 36 milhões de dólares através de 59 posts 

de contas oficiais do jogador. Messi aparece na terceira posição desse ranking com 

quase 20 milhões de dólares em retorno de mídia.  

Zenone (2014) cita essa participação ativa nas redes sociais como uma das ações 

que os astros do futebol devem fazer para potencializar as marcas esportivas de seus 

clubes e seleções. Dentre o grupo de ferramentas que esses jogadores podem utilizar se 

encontram também o merchandising, ações de relações públicas e publicidades ditas 

convencionais (ZENONE, 2014).  

Francisco de Melo Neto também é outro autor que parece igualar as qualidades 

esportivas do jogador e a administração eficiente de sua visibilidade em importância 

para o marketing esportivo. Ele sugere que os astros do esporte são excelentes 

ferramentas à serviço da promoção da marca esportiva e afirma que "de seu 

desempenho e aparições na mídia surgem os melhores momentos do esporte" (MELO 

NETO, 2013, p.209).  

A partir dos autores estudados e das pesquisas citadas, parece que os 

departamentos de marketing e as grandes marcas procuram nos jogadores de futebol 

tanto atributos esportivos que se traduzam em um bom desempenho dentro de campo 

quanto características como carisma, personalidade e liderança, qualidades capazes de 

assegurar ao atleta uma presença marcante na mídia e, por consequência, um retorno em 

visibilidade às marcas associadas. Cristiano Ronaldo e Messi, atualmente, são vistos 

como os dois melhores jogadores do mundo em termos técnicos e isso se reflete em um 

grande investimento publicitário sobre eles. As grandes marcas querem se associar aos 

grandes craques. Ao mesmo tempo é necessário que esses grandes craques estejam na 

mídia para gerar retorno aos patrocinadores. A situação parece caminhar para um 

círculo vicioso no qual desempenho dentro e fora de campo se tornam interdependentes.  

                                                             
17 Disponível em: < http://www.mktesportivo.com/2016/06/hookit-cristiano-ronaldo-curry-marketing-
digital-redes-sociais/>. Acesso em 09/10/2016. 
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O futebol não está presente apenas na primeira posição da lista de esportes 

preferidos do brasileiro ou no orçamento do departamento de marketing das grandes 

marcas. Ele também ocupa papel de destaque na imprensa esportiva brasileira e as 

narrativas futebolísticas que esse esporte receberá na mídia produzirão sentidos sobre os 

times, os atletas e até mesmo sobre o próprio Brasil. 

 
3.4 - A imprensa esportiva e as narrativas futebolísticas. 

A última etapa do capítulo tem como objetivo investigar como o futebol é 

tratado pela imprensa esportiva brasileira, qual espaço ele ocupa nos jornais e revistas e 

como as narrativas midiáticas produzem sentido sobre o jogo e os atletas que o 

compõem. 

Nesse primeiro momento é importante compreender qual a importância da 

existência do jornalismo esportivo para o futebol brasileiro. Com esse objetivo, debater-

se-á quais as funções desempenhadas pelos comentaristas e cronistas sobre o jogo 

disputado dentro das quatro linhas, assim como a influência que esses discursos 

possuem sobre os resultados esportivos.  

 
3.4.1 EXPLICANDO O JOGO: COMO O JORNALISMO DÁ SENTIDO AO 

FUTEBOL. 

Futebol e jornalismo esportivo possuem uma relação íntima. O futebol começa a 

figurar nas páginas dos jornais e revistas quase que no mesmo período no qual esse 

esporte começou a ser desenvolvido de maneira organizada e competitiva no país, por 

volta do início do século XX. Segundo Melo (2012), além de noticiar os eventos 

relacionados a um esporte que vinha se tornando popular dentro da sociedade brasileira, 

especialmente no contexto carioca e paulista, a imprensa se beneficiava desse tipo de 

cobertura pelo público que atuava nessas atividades.  

Noticiar jogos e competições futebolísticas significava estar no mesmo ambiente 

que a elite, o que poderia garantir vantagens aos grandes jornais da época. Os clubes e 

outras instituições ligadas ao esporte também se beneficiavam dessa prática, afinal a 

repercussão de suas atividades na imprensa garantia não só visibilidade, mas também 

status ao esporte (MELO, 2012). Afinal, um leitor que comprasse seu jornal favorito 

poderia pensar que, se um relato de uma partida de futebol possui espaço nas páginas 

dos periódicos, é porque uma mínima importância esse tipo de evento e o próprio 
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esporte devem possuir. Em resumo, imprensa esportiva e o esporte cresciam juntos, um 

processo que ocorria em caráter de "causa e consequência" (MELO, 2012, p.48) 

Entretanto, esse casamento, em certa medida, neutro entre agremiações 

esportivas e atletas com os jornalistas esportivos não durou muito tempo. Segundo 

Melo, logo a imprensa começou a fazer mais do que informar sobre dias e horários de 

competições ou relatar resultados de partidas, para começar a criar sentidos em cima dos 

eventos esportivos. Sentidos, esses, que nem sempre eram os pretendidos por aqueles 

atletas ou clubes que atuavam nas partidas. Em outras palavras, a imprensa esportiva 

passou a não apenas informar, mas também a opinar. (MELO, 2012).  

Analisando especificamente o caso do futebol, a imprensa esportiva começou a 

se distanciar do seu caráter essencialmente informativo e descritivo característico dos 

anos 1910 e 1920 (MARQUES, 2014) para tornar-se uma instância produtora de 

sentidos. Damo (2014) sugere que o papel do cronista esportivo tornou-se cada vez 

menos descrever o jogo, mas sim explicá-lo.  

[os comentaristas esportivos] produzem uma narrativa a partir do jogo, 
podendo envolver os lances mais destacados, a performance dos 
jogadores, o desempenho técnico, e assim por diante. Tal narrativa é 
uma modalidade, entre outras, de conexão entre eventos, tendo por 
finalidade a produção de um discurso supostamente articulado e 
coerente, por vezes mesmo necessário, para dar sentido a certos 
eventos que, a rigor, não têm explicação - porque foi desperdiçado um 
pênalti, como um chute despretensioso redundou em gol, etc. 
(DAMO, 2014, p.33). 

Escanteios, expulsões, gols perdidos ou feitos, vitórias, derrotas...Todos esses 

são elementos do futebol que, por vezes, não possuem um sentido lógico que 

determinem sua aparição dentro do jogo. O artilheiro da competição pode perder o gol 

que daria o título ao seu time. Um desvio da bola no zagueiro pode enganar o goleiro e 

gerar um gol inesperado. O time mais fraco pode vencer o mais forte por causa de um 

lance isolado. Nesses exemplos não há uma relação direta de causa e consequência: nem 

sempre o artilheiro vai perder o gol decisivo; pelo contrário, pode ser que na maioria das 

vezes ele consiga aproveitar a chance.  

 Cabe ao comentarista esportivo tentar dar uma explicação a todos esses 

episódios que são, por sua natureza, aleatórios, frutos da imprevisibilidade do esporte. 

Assim, um comentarista pode argumentar que aquele atacante perdeu o gol por ter 

pouco controle emocional, defeito que o leva a fraquejar em decisões. O desvio da bola 

no zagueiro pode ser uma forma de justiça ministrada pelos deuses do futebol, que 
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puniram o time por ter recuado demais seus jogadores e abdicado do jogo. A vitória do 

time mais fraco pode ser uma reedição do confronto entre Davi e Golias, no qual a raça 

e superação triunfaram sobre o poderio econômico da equipe mais forte.  

É possível observar esse tipo de produção de sentidos sendo realizada acerca dos 

resultados e dos elementos das partidas em diversas crônicas reais. Apenas para ilustrar 

como se dá esse processo, cabe citar dois exemplos.  

O primeiro é uma crônica de Roberto DaMatta, publicada no Jornal da Tarde, 

referente à final da copa do mundo de 1998, disputada entre França e Brasil. A seleção 

francesa venceu a brasileira pelo placar de 3 a 0 e sagrou-se campeã do mundo pela 

primeira vez em sua história. DaMatta assim indicava a grande razão para o revés: 

Correr o risco da derrota é exatamente o que tipifica as competições 
em geral, e o esporte e o futebol em particular (...) Foi o que se viu 
ontem quando uma súbita e inesperada somatização de Ronaldinho 
desequilibrou o time brasileiro e o conduziu a uma manifesta e 
definitiva derrota contra a França (DaMATTA, 2006, p.87).  

O autor, fazendo o papel de cronista esportivo, lembrava que o futebol é 

imprevisível e argumentava que foi justamente um fator inesperado que causou a 

derrota. O súbito mal estar de Ronaldo desestruturou emocionalmente a seleção 

brasileira e levou o time à derrota.   

Outros sentidos poderiam ser criados a partir do mesmo resultado. DaMatta 

poderia ter apontado a excelência das jogadas de bola parada da França, responsáveis 

pelos dois primeiros gols da partida - dois cabeceios de Zinedine Zidane oriundos de 

escanteios colocaram 2 a 0 no placar. O cronista também poderia ter apontado o fator 

“casa” como decisivo para o resultado, afinal a seleção francesa era anfitriã do torneio. 

Um nó tático poderia ter sido a razão encontrada para explicar a goleada francesa. 

Todos esses exemplos, assim como o texto original, oferecem explicações tão válidas 

quanto qualquer outra, pois o resultado esportivo em si apenas aponta três gols 

marcados pela seleção francesa e nenhum da equipe brasileira. Cabe ao cronista 

esportivo dar sentido a esse fato.  

O segundo exemplo é uma crônica de Nelson Rodrigues, publicada no Jornal dos 

Sports, em 1962, referente a um jogo ocorrido por volta de quatro anos antes, ainda na 

copa de 1958. A partida em questão é Brasil x Rússia, jogo válido pela fase de grupos 

no qual o esquadrão nacional sairia vitorioso por 2 a 0. Nelson Rodrigues argumentava 

em sua crônica que a seleção partiu para a vitória no momento em que Garrincha fez 
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uma piada entre os jogadores, ainda durante o hino nacional. Segundo o autor, ali o time 

conseguiu superar a ansiedade, soltou-se e tornou-se capaz de desenvolver seu bom 

futebol (RODRIGUES, 2013). Nota-se que nesse caso o cronista encontrou uma 

explicação para o desempenho da equipe e consequentemente para o resultado que 

transcende até mesmo os lances esportivos. Não é uma formação tática, a jogada 

individual de um atleta ou qualquer outro tipo de variável futebolística que explica a 

vitória, mas sim a descontração dos atletas antes do apito começar.  

Como sugere Damo (2014), não é importante discutir se essa ou outra explicação 

oferecida por especialistas esportivos é válida ou mais correta no sentido de leitura de 

jogo, mas sim compreender o que elas revelam não sobre o fato esportivo em si, mas 

sobre o contexto no qual a crônica foi escrita.  

A partir dessa perspectiva podem surgir questões pertinentes, como por 

exemplo: será que em outro país um comentarista viria a explicar o sucesso de sua 

seleção nacional em uma partida de futebol mediante o riso dos atletas ou esse discurso 

só aparece como possível dentro do cenário brasileiro? A resposta para essas e outras 

questões análogas são interessantes para investigar a relação entre futebol, imprensa e 

sociedade brasileira.  

 

3.4.2 AS CRÔNICAS E OS CRONISTAS: O FUTEBOL ENCONTRA SEU ESPAÇO 

NO JORNALISMO BRASILEIRO. 

Em alguns momentos da análise dos textos anteriores referiu-se aos autores 

como "cronistas". O uso dessa expressão não se dá por acaso, afinal as notícias e 

análises referentes a assuntos futebolísticos encontraram na crônica jornalística o gênero 

ideal para se desenvolver. Segundo Damo, "A crônica jornalística é, em essência, uma 

informação interpretativa e valorativa de feitos noticiosos, atuais ou atualizados, em que 

se narra algo ao mesmo tempo que se julga o que é narrado" (DAMO, 2014, p.201). 

Temos, portanto, a crônica como gênero que não se limita a noticiar um fato, mas 

também o comenta e dá valor ao mesmo. A partir dessa definição já é possível começar 

a compreender porque o futebol encontrou espaço no jornal através das crônicas. Os 

comentaristas esportivos fazem um movimento semelhante em suas análises, atribuindo 

valor aquilo que ele narram (jogos, torneios, lances marcantes, transferência de 

jogadores, etc.). 

Outra razão pela qual o futebol foi gradativamente incorporado ao espaço das 

crônicas nos jornais e revistas brasileiras se deve ao seu caráter lúdico. O futebol, assim 
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como qualquer outro jogo, se opõe aos fatos "sérios" do cotidiano (HUIZINGA, 2008). 

As editorias de economia, política, polícia, esses são exemplos de seções dos jornais 

que tratam de assuntos importantes para a sociedade e que deveriam ser encarados com 

seriedade, ao menos em teoria, tanto por quem lê quanto por quem escreve. A crônica, 

por sua vez, trata dos assuntos cotidianos, principalmente ligados à cidade e seus 

habitantes, tais como eventos sociais, trânsito, relatos de pequenos acontecimentos 

ocorridos nas ruas da cidade (MELO, 2012).  

O futebol veio a se somar à gama de assuntos tratados pela crônica justamente 

por se adequar ao estilo literário desse tipo de texto e oferecer ao leitor uma válvula de 

escape para os noticiários pesados e densos das outras editorias. Retomando os estudos 

de Eco (1984) sobre o esporte apropriado pela mídia, o leitor de uma crônica esportiva 

não precisa de nenhuma competência específica para compreender sobre o que está se 

falando ou até mesmo para opinar sobre o assunto. Gastaldo (2005) lembra que além 

desse perfil mais acessível, a crônica esportiva também permite ao seu autor a inclusão 

de um maior número de elementos culturais pertencentes ao seu contexto histórico e 

social, devido a menor exigência de objetividade dentro desse tipo de texto. Assim, não 

é incomum encontrar em crônicas esportivas termos ou expressões preconceituosas ou 

sexistas, por exemplo. Esses atributos tornariam a crônica esportiva mais atrativa à 

população, tornando-a um sucesso de popularidade (GASTALDO, 2005). 

As crônicas futebolísticas devem parte de sua popularidade dentro do Brasil à 

influência de diversos autores que ajudaram o gênero e o próprio esporte a se 

desenvolverem. Diversos exemplos poderiam ser escolhidos para essa discussão, mas 

para esse capítulo apenas dois serão citados: Mário Filho e Nelson Rodrigues.  

Mário Filho tornou-se proprietário e cronista do Jornal dos Sports em 1936. Em 

sua carreira destacou-se por sua atuação dentro do universo jornalístico mas também por 

sua influência fora das páginas dos jornais. A ele é atribuída a criação de torneios 

futebolísticos, como o Campeonato de Torcidas, em 1936, e o Torneio Rio-São Paulo, 

em 1951. O jornalista também é o autor do livro "O negro no futebol brasileiro", até 

hoje uma das obras referências nos trabalhos relacionados a essa temática. 

(HOLLANDA, 2014). Mário Filho também atuou politicamente no projeto brasileiro de 

sediar a copa do mundo de 1950. Através de suas crônicas, o jornalista ajudou a 

influenciar a opinião pública e torná-la favorável não só ao evento, mas também À 

construção do Maracanã especialmente para o torneio. Esse estádio inclusive foi 
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renomeado em homenagem ao jornalista logo após o seu falecimento, em 1966 

(GUTERMAN, 2010).  

Nelson Rodrigues já apareceu em outro momento de nosso percurso teórico. 

Autor da expressão "complexo de vira-latas", Nelson Rodrigues é considerado um dos 

pais da "pátria-de-chuteiras" devido à paixão que manifestava em suas crônicas pelo 

Brasil e, principalmente, pelo futebol brasileiro. O escritor manifestava em seus textos o 

lado mais eufórico e otimista do povo brasileiro, aquele que se orgulha de sua nação e 

se coloca como o melhor do mundo. Em crônica intitulada "O homem formidável do 

Brasil", Nelson Rodrigues descreve assim a figura do brasileiro: 

Os brasileiros têm recursos que só eles próprios sabem usar. Por outro 
lado, a sua qualidade humana é muitíssimo melhor. Amigos, vamos 
reconhecer com sóbria  e exata autocrítica: - não há, presentemente, 
no mundo, uma figura humana tão complexa, tão rica, tão 
potencializada como o brasileiro. Eis o óbvio, que nem todos 
enxergam: - o maior homem da época é o do Brasil (RODRIGUES, 
2013, capítulo 6). 

Uma das razões para o escritor exaltar de tal maneira o povo brasileiro seja a 

mistura que este faz entre as figuras de cidadão e de jogador de futebol. "É o homem 

brasileiro que vai lutar amanhã, contra o tcheco, para levantar o bi" (RODRIGUES, 

2013, capítulo 5) dizia Nelson Rodrigues em sua crônica pré-final da Copa de 1962. 

Sugerindo que a seleção é a personificação do brasileiro em campo, quase que 

literalmente a "pátria-de-chuteiras". É válido lembrar que o escritor publicou diversas 

crônicas entre os anos 50 e 70 período no qual a seleção nacional ganhou o mundo, com 

um vice-campeonato e três títulos de copa do mundo. Ele inclusive foi um dos primeiros 

a chamar Pelé de "Rei" (GUTERMAN, 2010). Talvez a partir do sucesso do esquadrão 

nacional, Nelson Rodrigues tenha considerado que o povo brasileiro era capaz de repetir 

o mesmo desempenho fantástico em outras esferas da sociedade.  

 

3.4.3 OS JOGADORES DENTRO DA CRÔNICA FUTEBOLÍSTICA. 

A crônica esportiva narra os fatos futebolísticos e cabe a ela produzir um sentido 

em cima dele. Dentro dessa proposta de ação da crônica esportiva, é possível supor que 

quem produz esses textos também terá a responsabilidade de criar sentidos relacionados 

às atuações dos atletas em campo. Assim, um atleta x pode receber mais destaque e uma 

avaliação positiva em oposição a um determinado y que não aparecerá na crônica ou até 

mesmo receberá um parecer negativo.  
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Tomemos algumas crônicas jornalísticas como exemplos apenas com intuito de 

ilustrar como que, ao produzir um sentido para o fato futebolístico, o autor pode acabar 

em sua análise privilegiando um atleta em detrimento de outros. Nelson Rodrigues, em 

crônica intitulada "A Rússia e os Estados Unidos começaram a ser o passado", referente 

à final da copa de 1962 e o bicampeonato mundial, só mencionava o nome de quatro 

atletas brasileiros presentes em campo: Zito, Djalma Santos, Garrincha e Amarildo. 

Além disso, ele atribuía à genialidade desses últimos dois a vitória e a conquista. Os 

outros 7 atletas do elenco da seleção nacional que contribuíram para o sucesso da equipe 

não foram ao menos mencionados no texto. Nenhum atleta do time adversário foi 

também citado: Nelson Rodrigues se referiu a eles apenas como "tchecos" 

(RODRIGUES, 2013). 

Outro exemplo se apresenta na crônica de Roberto daMatta, intitulada "O lugar 

das mãos", que analisa a vitória da seleção brasileira contra a Holanda, pelas semifinais 

da Copa do Mundo de 1998. A partida foi decidida na decisão de pênaltis e o goleiro 

brasileiro, Taffarel, defendeu duas cobranças. DaMatta se referiu a ele explicitamente 

como o herói da partida e o seu papel de destaque dentro da análise do autor é tão 

evidente que apenas ele tem seu nome mencionado. Todos os outros atletas ficaram em 

segundo plano (DaMATTA, 2006). 

Esses dois exemplos por si só, colhidos pontualmente, dizem pouco sobre o 

suposto poder midiático de destacar, através de crônicas esportivas, um determinado 

atleta, positiva ou negativamente. Mas a partir dela é possível desenvolver hipóteses 

sobre os efeitos a longo prazo dessa prática. E se um cronista esportivo de tanto 

destaque e influência quanto Nelson Rodrigues ou Mário Filho enaltecer um jogador 

não apenas em uma crônica, mas em diversos textos ao longo dos anos? Ampliando a 

hipótese, e se nesse cenário diversos cronistas realizarem o mesmo movimento, optando 

por engrandecer esse atleta? Um novo sentido pode ser construído a partir desse cenário, 

o de que esse atleta destacado pelos cronistas é um grande craque ou até mesmo um 

ídolo - seja local, nacional ou até global.  

A próxima etapa dessa pesquisa diz respeito justamente a esse cenário. De que 

forma a mídia, mais especificamente a imprensa esportiva, exerce esse poder de 

narrativa capaz de elevar um jogador ao lugar de mito ou herói, ou até mesmo de 

realizar o movimento contrário, desconstruindo uma idolatria ao abalar a imagem desse 

atleta? Através de análises de reportagens de diferentes momentos da carreira do 

jogador Adriano será possível perceber quais discursos a imprensa desenvolvia acerca 
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do atleta e se essas narrativas contribuíram para uma construção ou desconstrução de 

sua idolatria dentro da sociedade brasileira.  
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4 - A construção e desconstrução midiática e idolatria de um jogador de futebol: o 

caso Adriano.  

Na primeira etapa dessa pesquisa debatemos conceitos importantes para o nosso 

estudo, tais quais massa e sociedade de cassa, indústria cultural e sociedade do 

espetáculo. Em seguida, destrinchamos o perfil multifacetário do ídolo futebolístico 

contemporâneo, analisando o que há de mito, herói e celebridade nos jogadores em 

maior evidência dentro dos cenários nacional e mundial. Em um terceiro momento, 

discutiu-se as características únicas do futebol enquanto esporte, negócio e elemento 

cultural brasileiro, tal qual a relação dessa modalidade com os discursos produzidos pela 

imprensa esportiva.  

Esse levantamento bibliográfico acompanhado por discussões conceituais teve 

como intuito fornecer o embasamento teórico para a análise de um caso prático. O 

problema dessa pesquisa é compreender se e de que maneira discursiva em termos, 

portanto, de recursos de significação específicos de linguagem e do jornalismo, a 

imprensa esportiva contribui com e desconstrução de narrativas de idolatria no futebol. 

A fim de investigar essa questão, buscou-se em discursos midiáticos existentes os 

mecanismos pelos quais a mídia realizaria essa construção e desconstrução de uma 

idolatria futebolística. Para essa pesquisa, optou-se por um estudo de caso de 

reportagens públicas em jornal referentes a determinados momentos da carreira de um 

jogador em especial: Adriano, "O Imperador" (alcunha da qual os jornais se utilizam em 

diversos momentos para se referir ao atleta). 

Através da metodologia escolhida para esse estudo de caso, assim como pelo 

diálogo com os conceitos debatidos em outros momentos da pesquisa, espera-se cumprir 

os objetivos estabelecidos para essa dissertação, confirmar ou refutar as hipóteses 

estabelecidas ainda no início da pesquisa e, por fim, resolver o problema proposto 

(ainda que seja virtualmente impossível resolvê-lo em sua totalidade, haja visto que o 

estudo científico nunca consegue esgotar completamente um tema).  

Antes de iniciar a análise do caso Adriano, é importante expor quais foram os 

critérios e parâmetros estabelecidos para que essa etapa pudesse ser desenvolvida de 

acordo com os objetivos da pesquisa.  

 

4.1 Metodologia do estudo de caso. 

Duas metodologias de análise de dados foram escolhidas para o 

desenvolvimento do estudo de caso proposto para essa etapa. As duas foram aplicadas 
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simultaneamente e de maneira complementar, buscando um entendimento mais amplo 

do caso abordado. Essas metodologias são a Análise de Conteúdo e a Análise de 

Discurso.  

A primeira será a análise de conteúdo, a partir dos estudos de Bardin (2011). 

Essa metodologia foi escolhida ainda no início dessa etapa por sua natureza: "a intenção 

da análise de conteúdo é a inferência de conhecimento relativos às condições de 

produção (ou, eventualmente de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não)”. (BARDIN, 2011, p.44). Utilizar-se-á principalmente uma 

técnica frequentemente associada a essa metodologia: a análise categorial. Essa técnica 

é importante na tarefa de dividir o material por seu conteúdo e oferece resultados 

quantitativos relevantes, pois torna mais perceptível quais temas e conteúdos são mais 

recorrentes dentro do material analisado.  

Essa técnica específica funciona da seguinte forma: "por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos 

analógicos" (BARDIN, 2011, p.201). Ou seja, a partir de um material recolhido - 

reportagens, no caso dessa pesquisa - os conteúdos diversos são reagrupados em 

divisões temáticas segundo suas características. Esses atributos selecionados como 

critérios para o reagrupamento do material podem ser desde os adjetivos utilizados 

dentro do discurso, o tamanho dos enunciados (em palavras ou até mesmo letras), assim 

como critérios mais amplos como temas ou a própria intenção dos enunciados 

analisados. 

Uma das maiores contribuições da análise de conteúdo para o estudo de caso 

sobre Adriano é a sua capacidade de oferecer ao pesquisador uma "interpretação 

controlada" (BARDIN, 2011, p. 165) sobre as condições de produção dos enunciados 

analisados. A partir da análise das mensagens veiculadas por um jornal, por exemplo, 

seria possível realizar inferências sobre os emissores da mensagem, ou seja, os valores e 

motivações do veículo e dos próprios jornalistas, bem como os atributos intrínsecos ao 

próprio discurso e também ao público ao qual essas reportagens são destinadas. Assim, 

dentro do estudo de caso proposto para essa pesquisa, a análise de conteúdo fornecerá 

ferramentas capazes de orientar nossa percepção sobre a própria imprensa esportiva e as 

condições pelas quais esse processo de construção e desconstrução midiática sobre os 

ídolos do futebol ocorrem. 

A segunda será a análise do discurso, a partir da perspectiva de Eni Orlandi.  
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Em suma, a Análise de Discurso visa a compreensão de como um 
objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de 
significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, 
implica em explicitar como o texto organiza os gestos de interpretação 
que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim novas práticas de 
leitura (ORLANDI, 2015, p.24-25).  

Essa metodologia é importante para a pesquisa pois ela nos ajudará a 

compreender quais são os sentidos produzidos e veiculados pela imprensa esportiva 

acerca de Adriano, o estudo de caso dessa pesquisa. A análise de discurso é uma 

ferramenta importante para poder analisar as entrelinhas dos textos, o que deixa de ser 

dito e a quais discursos o texto faz referência, por exemplo. Dentro do campo da 

imprensa esportiva é interessante realizar esse tipo de análise pois muitas vezes um 

atleta é comparado, direta ou indiretamente a outro, feitos esportivos atuais são 

confrontados com conquistas do passado, etc.  

A análise de discurso pode ser dividida em três etapas que regem a metodologia. 

A 1ª etapa consiste na observação, leitura e interpretação inicial da Superfície 

Linguística, ou seja, o texto em si, seja em frases escritas ou orais. Esse é o nível mais 

básico de análise e ainda não é capaz de depreender os discursos produzidos pelo texto.  

Para se chegar à 2ª etapa é necessário fazer uma "passagem" da superfície 

linguística ao objeto discursivo (BARDIN, 2011). Esse processo consiste em "tornar 

visível o fato de que ao longo do dizer se forma famílias parafrásicas relacionando o que 

foi dito com o que não foi dito, com o que poderia ser dito etc. " (BARDIN, 2011, p.76). 

Nos apropriando do exemplo proposto por Orlandi, essa etapa consiste em começarmos 

a visualizar e compreender porque uma faixa política diz "vote sem medo" ao invés de 

"vote com coragem": quais sentidos e discursos estão associados à sentença "vote sem 

medo" para que essa seja enunciada em vez da outra? A quais discursos e sujeitos a 

frase "vota sem medo" se refere quando é escolhida para integrar a superfície 

linguística? 

Já a 3ª etapa diz respeito à análise do discurso através das influências das 

formações ideológicas sobre o mesmo (BARDIN, 2011). Para se chegar a essa etapa, é 

necessário realizar outro deslocamento, dessa vez do objeto discursivo ao processo 

discursivo, ou seja, um movimento que parte das palavras ditas (e também das não ditas, 

assim como os discursos e sujeitos referidos e não referidos) até as relações dessas 

mesmas com a ideologia que rege esses discursos e a inserção dos mesmos nos textos. 

O que o contexto histórico e social não só permite, mas quais as influências desse 
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contexto sobre as enunciações? Quais seriam as formações discursivas facilitadas, 

incentivadas ou mesmo reprimidas ideologicamente dentro do contexto estudado? 

A busca pelas complexas respostas para esses e outros questionamentos 

levantados é proporcionada pela análise de discurso. É interessante trazer esse método 

proposto para a realidade dessa pesquisa, aplicando-o a um exemplo fictício, porém 

possível dentro do universo da cobertura da imprensa esportiva sobre o futebol nacional, 

com intuito de ilustrar como a análise do discurso é útil e pertinente para esse estudo.  

Imaginemos a repercussão de um jornal esportivo após uma vitória da seleção 

brasileira pelo placar de 1 x 0 em amistoso realizada contra a seleção inglesa. A 

manchete do jornal, referente ao resultado, é "Brasil vence a Inglaterra". A princípio, 

podemos extrair sentidos simples e praticamente diretos na leitura do texto: a partir da 

manchete e da sua posição dentro de um caderno de esportes,o Brasil venceu a 

Inglaterra em um jogo disputado entre os times.  

Passando para uma análise mais profunda, ou seja, ao objeto discursivo. A opção 

por dizer "Brasil vence a Inglaterra" esconde, em sua formulação, por exemplo, um não-

dito que pode ser "Seleção Brasileira vence a inglesa". Essa opção por uma frase em 

detrimento da outra pode parecer simples a uma primeira observação e ocasionada por 

razões não muito complexas: a opção pelo enunciado "Brasil vence a Inglaterra" pode 

ter sido escolhida por ser mais curta e direta, atributos importantes dentro do jornalismo. 

Entretanto, a passagem do objeto discursivo para o processo discursivo é importante 

para sermos capazes de, através desse método, entendermos as influências da ideologia 

sobre a opção por essa forma de noticiar o resultado esportivo.  

Analisando assim as relações entre as formações ideológicas e os discursos, é 

possível questionar-se, por exemplo, se a opção por noticiar o resultado esportivo dessa 

forma mais direta, "Brasil vence a Inglaterra" não seria uma referência a um discurso 

anterior e que tornou-se parte da própria identidade nacional, o do futebol e 

principalmente do esquadrão nacional como representantes diretos da nação. Assim, o 

resultado de um amistoso poderia ser interpretado diretamente como uma vitória do 

nosso país sobre outro, em uma espécie de batalha esportiva entre nações sugerida pelos 

discursos midiáticos, sentido esse que poderia não ser construído de maneira tão forte se 

o resultado fosse noticiado com menção direta à seleção brasileira. 

Passando agora do panorama teórico sobre as metodologias escolhidas para a 

pesquisa e partindo em direção à aplicação das mesmas ao estudo de caso proposto para 

essa pesquisa, é necessário que se apresente os critérios e parâmetros escolhidos para 
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orientar o desenvolvimento dessa etapa. O primeiro ponto a ser abordado na exposição 

desses parâmetros do estudo de caso diz respeito à escolha do recorte.   

O recorte da pesquisa foi fechado em torno de dois jornais diários: "Extra" e "O 

Globo". A opção pela escolha de dois veículos fortes na praça carioca para a pesquisa 

foi a ligação do jogador Adriano com o Clube de Regatas Flamengo, pelo qual o 

jogador foi revelado para o futebol profissional, conquistou o Campeonato Brasileiro de 

2009 e pelo qual atuava quando protagonizou alguns episódios extracampo envolvendo 

favelas cariocas.  

O Extra foi selecionado por ocupar a segunda posição no ranking de maior 

circulação de jornais diários dentro do Rio de Janeiro em 2015 (MDB, 2016). Além 

disso, pôde ser observado em uma leitura preliminar das reportagens que o jornal em 

questão abria um maior destaque em seu caderno esportivo do que "O Globo" para 

análise de aspectos extra-campo da carreira do Imperador, como sua relação com 

comunidades carentes do Rio de Janeiro, seus relacionamentos amorosos, sua possível 

dependência alcoólica, dentre outros. 

O Globo, por sua vez, foi escolhido por liderar o ranking dos jornais de maior 

circulação dentro do Rio de Janeiro em 2015 (MDB, 2016) e ocupar a segunda posição 

no ranking de circulação nacional paga também em 2015 (ANJ, 2016). Esse alcance 

mais nacional do Globo é relevante pois o último recorte realizado é referente a um mês 

que Adriano atuava por um clube paulista, o Sport Club Corinthians Paulista. A escolha 

desse periódico também se deu pela presença de colunistas renomados na redação do 

jornal, tais quais Renato Maurício Prado, Fernando Calazans e José Luís Rodrigues, os 

quais teceram análises sobre o jogador Adriano em diversos momentos de sua carreira, 

oferecendo conteúdo bastante pertinente a esse estudo de caso.  

Os recortes temporais foram definidos a partir de dois critérios. O primeiro dizia 

respeito à relevância do período estudado para a carreira do atleta Adriano. O segundo 

dizia respeito à necessidade de ser feito um recorte temporal que cobrisse uma 

quantidade maior de reportagens e análises desenvolvidas por esses jornais sobre o 

momento esportivo e pessoal vivido pelo jogador. Assim, optou-se por efetuar um 

recorte que contemplasse quatro momentos diferentes da carreira de Adriano: o título da 

Copa América com a seleção brasileira, em 2004; a conquista do título brasileiro pelo 

Flamengo, em 2009; a "confusão da Chatuba", em 2010, enquanto o jogador ainda 

atuava pelo clube carioca; por fim, o título brasileiro em 2011, à época atuando pelo 

Corinthians.  
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Sobre o primeiro momento, o título da Copa América, escolheu-se analisar as 

reportagens veiculadas em julho de 2004, período no qual se desenrolou o torneio. Com 

relação ao título nacional de 2009, selecionou-se as matérias veiculadas em dezembro 

de 2009, mês no qual o flamengo fez sua última partida, conquistou o troféu e Adriano 

sagrou-se artilheiro da competição. Nesse período também havia indefinições - ao 

menos nos discursos desses jornais - sobre a renovação do contrato do jogador. Sobre o 

terceiro momento escolhido, optou-se pela análise das reportagens veiculadas em março 

de 2010, mês no qual o episódio do baile funk na Chatuba no qual Adriano e outros 

jogadores do flamengo estiveram envolvidos ocorreu e deu-se a repercussão do mesmo. 

Por fim, acerca do quarto recorte escolhido, o título nacional pelo Corinthians, optou-se 

por analisar as reportagens de novembro de 2011, no qual matematicamente o time não 

sagrou-se campeão, mas nesse período Adriano marcou o seu único gol dentro do 

campeonato brasileiro. 

O clipping das reportagens foi realizado através dos acervos online dos jornais 

"Extra" e "O Globo". Através das ferramentas de busca recolheu-se todas as reportagens 

envolvendo os termos "Adriano" e "Imperador". Dentro desse universo foram 

escolhidos três tipos de seções do jornal: primeira página (capa do jornal), colunas e 

matérias. Após essa etapa, tomou-se o cuidado de tirar do escopo de análise três tipos de 

reportagens: aquelas que envolvessem homônimos do jogador, as tabelas ou gráficos 

nas quais o jogador fosse apontado apenas com intuito de registro matemático e também 

reportagens na qual o jogador fosse citado rapidamente apenas com intuito de 

complementar uma informação. Um exemplo desse último tipo de uso do nome do 

atleta, por exemplo, se dá em reportagens que informam a escalação do time e citam o 

nome do jogador. Optou-se por retirar esse material da análise por considerar-se que 

ofereciam pouco ou nenhum conteúdo pertinente à pesquisa.  

A partir da análise de conteúdo, mais precisamente das ferramentas de análise 

categorial em conjunto com as leituras e análise prévia do material recolhido, optou-se 

por estabelecer três eixos categoriais nos quais esse conteúdo foi divido. O primeiro 

eixo diz respeito ao "Destaque do atleta dentro da reportagem" e se divide em três 

categorias distintas e concorrentes, ou seja, uma mesma matéria não podia ser encaixada 

em duas categorias ou mais simultaneamente. Essas categorias são “Grande destaque”, 

“Médio destaque” e “Pequeno destaque”.  

O segundo eixo de análise escolhido foi o "Caráter valorativo da reportagem 

sobre o jogador Adriano". Dentro desse eixo surgem também três categorias distintas e 
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concorrentes: “Caráter positivo”, “Caráter neutro” e “Caráter negativo” sobre o jogador. 

O terceiro eixo diz respeito ao "Enfoque da reportagem sobre o jogador". Duas 

categorias encontram-se inseridas nesse grupo: “Caráter esportivo” e “Caráter 

comportamental/social”. 

Abaixo seguem três tabelas nas quais os eixos de análise são destacados, assim 

como suas categorias específicas. Dentro dessa tabela também são expostos os 

parâmetros que orientaram a pesquisa e auxiliaram na tarefa de encaixar as reportagens 

dentro de uma categoria em detrimento de outra. É importante ressaltar que o 

desenvolvimento e utilização desses parâmetros tem como intuito auxiliar na pesquisa, 

mas jamais instrumentalizar ou engessar a análise: o olhar subjetivo ainda se mostra 

presente durante o processo e influencia diretamente na alocação de uma reportagem em 

determinada categoria em detrimento de outra. 

 
EIXO "DESTAQUE DO ATLETA DENTRO DA REPORTAGEM" 

GRANDE 
DESTAQUE 

O jogador é citado no título e/ou subtítulo da reportagem; ele é o personagem 
principal da matéria; seu nome ou qualquer alcunha referente ao mesmo é citada 
frequentemente ou a discussão sobre o mesmo toma mais de 50% do espaço. 

MÉDIO 
DESTAQUE 

O jogador é citado, no máximo, no subtítulo da reportagem; ele é um dos 
personagens da matéria; seu nome é citado algumas vezes; a discussão sobre o 
jogar toma, no máximo, 30% do espaço da reportagem. 

PEQUENO 
DESTAQUE 

O jogador não é citado no título nem no subtítulo da reportagem; ele é um 
personagem de menor importância na matéria; seu nome é citado uma ou duas 
vezes apenas; o conteúdo sobre ele resume-se a mais ou menos 10% do conteúdo. 

 
Figura 2 - Destaque do atleta dentro da reportagem 

 
 

EIXO "CARÁTER VALORATIVO DA REPORTAGEM SOBRE O ATLETA" 

CARÁTER POSITIVO 

Ao jogador são atribuídos grandes feitos ou conquistas esportivas; 
existência de elogios ao seu desempenho esportivo ou comportamental; 
Utilização de termos como "bom", "forte", "salvador", "heroico", dentre 
outros que possam emprestar à figura do atleta bons atributos. 

CARÁTER NEUTRO 

Ao jogador são atribuídos lances esportivos sem maior destaque; seus 
movimentos dentro e fora de campo são narrados sem maiores 
preocupações em atribuir juízo de valor aos mesmos; poucos termos 
positivos ou negativos são associados ao jogador. 

CARÁTER NEGATIVO 

Ao jogador são atribuídos grandes falhas esportivas; existência de críticas 
ao seu desempenho esportivo ou comportamental; utilização de termos 
como "péssimo", "ineficaz", "vilão", "irresponsável", dentre outros que 
possam emprestar à figura do atleta maus atributos.  

 
Figura 3 - Caráter valorativo da reportagem sobre o atleta 

 
 

EIXO "ENFOQUE DA REPORTAGEM SOBRE O JOGADOR" 
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ENFOQUE 
ESPORTIVO 

O foco da reportagem repousa sobre aspectos esportivos: lances 
protagonizados pelo jogador, seu desempenho tático, sua preparação física e 
técnica, negociação com clubes, possíveis convocação para a seleção 
nacional, dentre outros. 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL/

SOCIAL 

O foco da reportagem está em aspectos extracampo que pouco têm a ver 
com seu desempenho esportivo: hábitos noturnos, relacionamento 
amorosos, uso de substância alcoólica, gostos e preferências musicais, 
humor, etc.  

 
Figura 4 - Enfoque da reportagem sobre o jogador 

 

É importante ressaltar que a análise de discurso tem papel fundamental ao 

complementar a análise de conteúdo, pois é justamente através do movimento proposto 

por essa metodologia de interpretação de passagem do objeto inteligível ao objeto 

discursivo e, finalmente, ao objeto ideológico que nos ajuda a interpretar o dito e o não 

dito em cada reportagem, por exemplo. Essa metodologia também nos ajudará a 

discernir quando o jogador Adriano recebeu um tratamento que o aproximou do 

arquétipo de heroi, de mito ou de celebridade, partindo dos estudos desenvolvidos no 

capítulo 2. 

Em nível quantitativo, é pertinente apresentar alguns dados gerais. Foi recolhido 

um total de 386 reportagens, sendo 214 delas do jornal "O Extra" e as 172 restantes do 

"O Globo". Esse número surge a partir da soma entre primeiras páginas, colunas e 

matérias publicadas nesses dois jornais durante os quatro meses de pesquisa escolhidos 

para fazer parte do corpus da pesquisa. Seguem abaixo gráficos relacionados à divisão 

do material recolhido por natureza do conteúdo e jornal do qual foi retirado:  

 

 
Figura 5 - Total de Primeiras Páginas analisadas por jornal. 

 

38
22

PRIMEIRA PÁGINA 

EXTRA
GLOBO
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Figura 6 - Total de Colunas analisadas por jornal. 

 

 
Figura 7 - Total de Matérias analisadas por jornal. 

 

Outros dados quantitativos referentes a esse estudo serão apresentados durante a 

análise das reportagens mediante sua necessidade para o debate ou podem ser 

encontrados na seção de anexos da pesquisa.  

A seguir inicia-se a exposição dos dados recolhidos, o debate acerca dos mesmos 

a partir dos conceitos abordados em outros momentos da dissertação e análise das 

reportagens através das metodologias escolhidas. O primeiro recorte selecionado é o do 

título da Copa América conquistado pelo jogador Adriano em julho de 2004. Nesse 

mês, Adriano ganhou espaço dentro do noticiário esportivo como o herói de uma nação.  

 

4.2 Surge um herói brasileiro: o "tanque" Adriano. 

Em julho de 2004, a seleção brasileira embarcava rumo ao Peru para disputar a 

41ª edição da Copa América. Na ocasião, a CBF decidiu poupar os atletas considerados 

titulares do esquadrão nacional, enviando para a competição uma espécie de "Time B". 

Dentre os 23 jogadores convocados para compor esse elenco especial encontrava-se o 

atacante Adriano, ex- jogador do Flamengo e, à época, atleta da Inter de Milão, clube da 

primeira divisão italiana.  

Na ocasião, devido às boas atuações exibidas em solo italiano e por sua atuação 

na Inter de Milão, o jogador recebeu a alcunha de "Imperador". Entretanto, o sucesso do 

29
40

COLUNAS

EXTRA
GLOBO

147
108

MATÉRIAS

EXTRA
GLOBO
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jogador parecia se restringir à torcida e imprensas italianas, pois a imprensa brasileira 

dava pouco destaque à carreira do atleta. Esse fato é lembrado por Antonio Maria Filho 

e Jorge Luiz Rodrigues em sua coluna "A descoberta", publicada em 31/07/2004 : 

Adriano não tem sossego em Milão. É um dos jogadores mais 
assediados. Algo bem diferente dos primeiros dias da Copa América, 
quando Luís Fabiano e Vágner Love eram muito mais procurados 
pelos jornalistas (MARIA FILHO; RODRIGUES, 2004). 

Esse pouco destaque dado pela imprensa no início do torneio se verifica na 

análise do material recolhido de Extra e do Globo, principalmente nas matérias e nas 

colunas.  

 

 
Figura 8 - Gráfico evolução do destaque de Adriano nas matérias do mês - JORNAL 

EXTRA 

 
Figura 9 - Gráfico evolução do destaque de Adriano nas matérias do mês - JORNAL O GLOBO 

 
 

 
Figura 10 - Gráfico evolução do destaque de Adriano nas colunas do mês- JORNAL EXTRA 
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Figura 11 - Gráfico evolução do destaque de Adriano nas colunas do mês - JORNAL O GLOBO 

 

Nas reportagens dos dois jornais é perceptível a evolução do destaque adquirido 

pelo jogador. Em ambos os periódicos analisados, Adriano só ocupa grande espaço em 

uma matéria pela primeira vez no dia 12 de julho. A partir do dia 19 ocorre a maioria 

das matérias nas quais o Imperador assume papel de protagonista. Com relação às 

colunas, n’O Globo, a reta final da competição marca a época do mês com maior 

incidência de textos que dão médio ou grande destaque ao atacante. No Extra, Adriano 

recebeu pouco espaço nas colunas, mas também fica nítida sua invisibilidade no início 

do torneio: até o dia 14 de julho não havia menção ao jogador.  

Como pôde ser visto nos gráficos, as primeiras reportagens nas quais o jogador 

apresentava um grande destaque acontecem apenas no dia 12 de julho, após a segunda 

partida da seleção brasileira na competição, uma vitória por 4 x 1 contra a Costa Rica. 

No jogo em questão, Adriano marcou três gols. Em reportagem intitulada "Adriano 

desencanta", o atacante era citado como grande destaque daquela partida e recebeu nota 

8 do jornal pelo seu desempenho dentro de campo (EXTRA, 12/07/2004).  

Nessa reta inicial do torneio,Adriano não só recebia pouco destaque da imprensa 

como também não recebia avaliações positivas dos colunistas. Fernando Calazans, em 

sua coluna "Bom segundo time", na edição de 07/07/2004 d’ O Globo, afirmou que o 

problema do time brasileiro seria a dupla de ataque Adriano e Luís Fabiano, uma 

combinação que estaria fadada ao fracasso pois ambos seriam dotados "de mais 

tamanho e força do que técnica e habilidade" (CALAZANS, 2004). Renato Maurício 

Prado, também colunista d’O Globo, reforçou o coro no seu texto "Virou Freguesia?" 

afirmando que Adriano e Luís Fabiano não se entendem e não devem jogar juntos (O 

GLOBO, 16/07/2004). O colunista já havia dito em outro texto, ainda após a estreia da 

seleção na Copa América, que, por ele, Vágner Love seria titular na partida seguinte, 

deixando em aberto qual atacante deveria ceder sua vaga para que isso ocorresse (O 

GLOBO, 09/07/2004). No Extra, o jornalista João Areosa avaliava Adriano da seguinte 
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forma: "andou tropeçando nas próprias pernas com muita raça e convicção" (AREOSA, 

2004). 

O destaque ao jogador, quantitativamente e qualitativamente, cresceria ao longo 

da competição, acompanhando a evolução de seu desempenho esportivo. Ao fim do 

torneio, Adriano seria o artilheiro da Copa América, com sete (7) gols. Na semifinal e 

final, jogos decisivos para a seleção brasileira, o atacante fez gols e ajudou a equipe a 

vencer. A mudança de tratamento de Adriano por parte da imprensa ganhou força após 

os três (3)gols feito na partida já citada contra a Costa Rica. O Extra, na matéria "Nem 

os jogadores sabem que joga", a foto que acompanha o texto é de Adriano e ela recebeu 

a legenda "O atacante Adriano, com três gols, virou a sensação da Copa América" 

(EXTRA, 14/07/2004). No dia seguinte à vitória contra a Costa Rica, o Globo publicava 

uma reportagem especial sobre o atleta, intitulada "Adriano põe fé nos gols para 

conquistar o torcedor brasileiro", na qual destacava a fórmula do sucesso do atacante: 

"gols e uma força descomunal, distribuída por 1,89m e 90kg" (O GLOBO, 13/07/2004).  

Analisando os números obtidos a partir da análise de conteúdo do material 

recolhido sobre esse mês é possível ver o quanto o jogador recebeu uma cobertura 

positiva da imprensa nesse período: 

 
ESTATÍSTICAS JULHO DE 2004 - EXTRA 

TIPO DE 
REPORTAGEM 

DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

TOTAL (% 
REPORTAGENS 

TEOR POSITIVO) 
CAPA 4 0 0 100% 

COLUNA 4 2 0 66,6% 
MATÉRIAS 29 8 1 76,3% 

 
Figura 12 - Tabela destaques positivos das reportagens sobre Adriano - JULHO DE 2004 (EXTRA) 

 
ESTATÍSTICAS JULHO DE 2004 - GLOBO 

TIPO DE 
REPORTAGEM 

DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

TOTAL (% 
REPORTAGENS 

TEOR POSITIVO) 
CAPA 4 1 0 80% 

COLUNA 9 0 5 64,3% 
MATÉRIAS 16 8 2 61,5% 

 
Figura 13 - Tabela destaques positivos das reportagens sobre Adriano - JULHO DE 2004 (GLOBO) 

 

Um atributo de Adriano foi frequentemente citado nas reportagens desse período 

e os elogios a ele contribuíram para avaliação geral positiva recebida pelo atleta: o seu 
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porte físico.  Entretanto, esses elogios à força física do atacante frequentemente eram 

associados a avaliações negativas sobre a habilidade técnica do jogador. Renato 

Maurício Prado, em sua coluna "Zagueiro-Artilheiro", publicada no dia 23/07/2004, já 

na reta final da competição, apresentava Adriano como grande destaque da competição 

e assim avaliava o jogador: 

O maior destaque da competição, até o momento, não é um virtuoso - 
muito pelo contrário. Falo de Adriano, artilheiro do Brasil e da 
competição. Um centroavante de técnica apenas razoável e porte-
físico pra lá de avantajado, mas que tem demonstrado uma agilidade e, 
principalmente, um apetite dignos do "Furacão" Jairzinho (do 
Botafogo e da seleção brasileira do tri, de 70) nos seus melhores dias 
(PRADO, 2004). 

Nesse mesmo texto, o colunista afirmava que o atacante vinha "atropelando" 

preconceitos e zagueiros adversários (PRADO, 2004). Em outra coluna publicada em 

20/07/2004, intitulada "A razão do sucesso", Renato Maurício Prado chamava o 

atacante de "O rompedor" (PRADO, 2004). Calazans concordava com a tese de que 

Adriano possuía mais qualidades físicas do que técnicas: em sua coluna "Brasil em 2 

tempos":  

É um virtuose? É um craque? Um artista? Não, longe disso. É apenas 
um jogador que busca o ataque, que quer vencer, que quer fazer gol - e 
que faz gol. Mesmo sem ter grande habilidade é um grande jogador 
brasileiro (O GLOBO, 23/07/2004) 

João Aerosa, em sua coluna no Extra intitulada "Batucaram no tango", publicada 

em 26 de julho de 2004, adjetivava Adriano como sendo o "Tanque", sintetizando o 

ideal do atacante como sendo alguém dotado de uma força física que o tornaria 

imparável (AEROSA, 2004).  

É importante destacar essas avaliações positivas da imprensa a um atributo desse 

jogador - no caso, o seu porte físico - em detrimento de outro - sua habilidade técnica - 

pois esse discurso começava a delinear os contornos míticos e heroicos do "Imperador" 

Adriano. Calazans, em coluna intitulada "A valsa e o samba" e publicada em 

18/07/2004, ao analisar Luís Fabiano e Adriano, avaliava que ambos estão bem abaixo 

de outra dupla titular da seleção brasileira, essa Bebeto e Romário, em termos de 

habilidade, e afirmava que esse era um "sinal dos tempos", afinal "trocaram-se a 

inteligência pelo tamanho e pela força" (CALAZANS, 2004). Dessa forma, Adriano 

poderia se revestir de um caráter mítico, na perspectiva de Mircea Elíade (ELÍADE, 

2011), ao tornar-se um dos seres - nesse caso, um dos atletas - responsáveis pela 
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estruturação de uma nova realidade, um universo futebolístico no qual os grandes 

atacantes e artilheiros são aqueles dotados de grande porte físico em detrimento de uma 

realidade já superada na qual artilheiros baixinhos e habilidosos como Romário e 

Bebeto eram os grandes destaques.  

O perfil heroico de Adriano também começava a ser traçado aos poucos pela 

cobertura da imprensa esportiva durante o torneio. Na análise pós-jogo da final do 

torneio, partida na qual Adriano destacou-se por levar a decisão para os pênaltis com 

um gol marcado no último minuto, o jogador recebeu nota 8,5 e foi chamado de herói 

da partida (EXTRA, 26/07/2004). Renato Maurício Prado, em sua coluna "Pura Magia", 

publicada em 27/07/2004, ia além e considerava Adriano e Júlio César os heróis de todo 

o torneio (PRADO,  27/07/2004). 

Entretanto, a reportagem que mais reforça o discurso de Adriano como herói 

futebolístico - e, devido à íntima relação entre identidade nacional e futebol debatida no 

capítulo anterior, por consequência um herói brasileiro - foi veiculada no Extra e 

intitula-se "De favelado a ídolo em Milão". Segue abaixo parte do texto da reportagem: 

Quando Zagallo pôs Adriano no time titular no Flamengo em 2000 
teve torcedor que reclamou. Quando foi trocado por Vampeta e foi 
jogar na Inter de Milão muitos rubro-negros comemoraram. Hoje, 
quatro anos depois, a história é outra: enquanto flamenguistas choram 
a falta de um matador, o atacante, considerado pelos italianos, um 
novo fenômeno, numa comparação com o amigo e ídolo Ronaldo, 
comemora a conquista de um lugar no time de Carlos Alberto Parreira. 
Aos 22 anos, ex-favelado (foi criado na Vila Cruzeiro), ele hoje vive 
em Milão, é dono de imóveis, carros de luxo, está com a vida 
financeira resolvida, mas continua sendo o mesmo menino tímido que, 
em 2001, passou a viver um conto de fadas no milionário futebol 
europeu. Os amigos mais próximos de Adriano apontam sua forte 
ligação com a família como explicação para que um garoto de origem 
humilde, que saiu do Flamengo ganhando R$ 600 mensais para 
receber US$ 800 mil por ano, não se deslumbrasse. Realmente, tudo 
na vida do atacante da Inter de Milão, que já passou por Fiorentina e 
Parma, gira em torno do núcleo formado por pai Almir, um ex-office 
boy que carrega uma bala perdida na cabeça: a mão Rosilda; os irmãos 
Thiago, de cinco anos, Rafael, de 17, e a avó Vanda. "Foram eles que 
sempre mantiveram o meu foco no futebol, não me deixaram perder a 
cabeça. Eu morava num lugar difícil de se viver. Por isso, meu 
objetivo sempre foi tirá-los de lá" - diz Adriano, um grandalhão de 
1,89m e 89 kg. À avó Vanda, Adriano reserva um lugar especial no 
coração. Era com o dinheiro dos pastéis que ela vendia que ambos 
conseguiram ir até a Gávea, onde o menino começou a treinar aos sete 
anos. "Ela é uma espécie de pilar da família. Até hoje, tudo o que o 
Adriano faz é voltado para o bem-estar daquelas pessoas" - lembra 
Gilmar Rinaldi, procurador do jogador, que mesmo depois de negociar 
o atacante para o exterior, continua frequentando a casa da família 
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Leite Ribeiro - eu me sinto um membro daquela casa, e acho que eles 
também me consideram (EXTRA, 25/07/2004).  

Dentro dessa reportagem é possível selecionar trechos que, ao descrever a 

trajetória pessoal e profissional de Adriano, o encaixam na trajetória do herói segundo 

Campbell (2007), a fórmula da separação-iniciação-retorno, assim como nos estudos 

de Brandão (1987) sobre o tema. O chamado "nascimento difícil" do herói, na 

perspectiva de Brandão (1987), pode ser associado à trajetória de Adriano em sua 

infância e adolescência na Vila Cruzeiro: quando a fala destacada do jogador faz 

referência ao seu local de nascimento como um "lugar difícil de se viver" e a 

reportagem cita a bala perdida que o pai do atleta carrega no corpo, sugere-se que a vida 

desse jogador - e no caso, o herói da história - é marcada por percalços desde sua 

origem. 

A excelência do herói e sua monstruosidade, duas características intrínsecas ao 

personagem, destacadas por Brandão (1987), podem ser associadas ao seu talento 

futebolístico e ao seu porte físico, respectivamente. Adriano é adjetivado na reportagem 

como "matador" e "novo fenômeno", características essas que destacam seu talento para 

o esporte e o diferenciam de outros tantos jogadores e brasileiro que não possuem esses 

predicados. Já a "monstruosidade" do atleta aparece na reportagem na referência a sua 

altura e peso, atributos esses que o tornariam um "grandalhão".  

A próxima etapa, seguindo a jornada do herói como apresentada por Campbell, é 

a entrada do herói no mundo sobrenatural na qual seus dons serão testados. Essa 

separação do mundo cotidiano e inserção nesse novo universo é representada na 

reportagem pela saída do jogador do Flamengo e sua ida par ao futebol italiano. O 

Flamengo representava sua realidade cotidiana: o clube pertence à mesma cidade na 

qual nasceu (Rio de Janeiro); em sua passagem pelo clube Adriano recebia R$ 600 (um 

valor baixo quando comparado ao salário citado na Inter de Milão); a Gávea, sede do 

clube rubro-negro, podia ser acessada pelo jogador com a renda adquirida pela família 

com a venda de pastéis.  

O mundo sobrenatural, por outro lado, seria a Europa e o futebol italiano, mais 

precisamente. É nessa nova realidade na qual se encontram os carro de luxo, os imóveis 

e os US$ 800 mil mensais citados na reportagem. É no futebol italiano que Adriano 

desenvolveria seus talentos de herói, tornando-se apto para enfrentar as provações que o 

futebol iria lhe proporcionar. No contexto dessa reportagem, os grandes desafios que o 

atleta teria que enfrentar seriam o desempenho pela seleção brasileira, a conquista de 
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um espaço no time titular e uma possível conquista do título da Copa América. Os dois 

primeiros itens já apareciam dentro da matéria como tendo sido alcançados, faltando 

apenas o último desafio a ser vencido. 

A última etapa da jornada do herói seria então o retorno para casa. Já dotado dos 

poderes sobrenaturais plenamente desenvolvidos, o herói seria o responsável por trazer 

benefícios à sua comunidade de origem. No caso dessa reportagem, esse retorno 

positivo às origens seria representado de duas maneiras: a primeira delas, o bom 

desempenho pela seleção brasileira que sugere um benefício à nação - é importante 

lembrar como que, historicamente, principalmente em competições internacionais na 

qual a seleção brasileira esteja presente, como as copas de 50 e 70, as conquistas ou 

fracassos do esquadrão nacional possuem reflexo na sociedade (VOGEL, 1982).   

A segunda maneira é pelo carinho à família ao qual a reportagem faz referência. 

Quando o empresário do jogador, figura comumente associada ao dinheiro, ao mundo 

das celebridades, dos negócios, afirma que Adriano não se esqueceu da família e os 

visita frequentemente, apresenta-se uma espécie de testemunho de que, mesmo o herói 

tendo alcançado grandes feitos no mundo sobrenatural, ele efetuou de maneira bem 

sucedida o regresso à comunidade, trazendo benefícios nesse movimento, benefícios, 

esses, que não são citados diretamente, mas aparecem implícitos na fala de Adriano 

sobre tirar a família da região difícil onde viviam e na de Gilmar Rinaldi sobre os 

esforços do jogador por proporcionar o bem-estar de seus familiares e amigos.  

Essa reportagem pode ser analisada por outro referencial teórico além do de mito 

e herói. O conceito de indústria cultural, de Adorno e Horkheimer, anteriormente 

apresentado é importante para o debate sobre quais os sentidos produzidos por essa e 

outras reportagens acerca do Adriano, assim como a análise do discurso é essencial para 

interpretarmos o dito e o não dito pela imprensa. A manchete da reportagem já sugeria 

qual seria o tom do discurso produzido sobre o momento vivido pelo atleta. Quando o 

jornal apresenta a trajetória de Adriano como "de favelado à ídolo em Milão", é feita 

uma clara oposição entre a favela e Milão. Afinal, Adriano teria feito a travessia de um 

extremo ao outro. Além disso, ao comparar a favela à cidade de Milão, o texto acaba 

inferiorizando o primeiro contexto e supervalorizando o segundo, ao dizer que Milão, 

por outro lado, comporta ídolos, o que Adriano se tornou. 

Esse tipo de construção verbal, sugerindo um "de" algum lugar "a" outro, pode 

sugerir, portanto, duas interpretações. Ou o sujeito em questão evoluiu ou retrocedeu. 

Do pior para o melhor ou do melhor para o pior. Acompanhando o texto da reportagem, 
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fica claro quais são os melhores e os piores, para a imprensa esportiva, entre a favela e 

Milão. À favela são associados elementos como a bala perdida na cabeça do pai, a 

origem "humilde", a realidade de viver com R$ 600, a fala de Adriano sobre o seu local 

de criação ser "difícil. Até mesmo a realidade de descrédito da torcida do Flamengo 

pode ser associada à vida de favelado, haja vista que nesse período o Adriano ainda não 

era o "Imperador".  

Já a Milão, a reportagem faz associações opostas. Carros de luxo, imóveis, 

salário de US$ 800 mil e vida financeira resolvida,. Todos esses são elementos 

atribuídos à passagem do jogador pelo futebol italiano. Esse processo de transformação 

da vida do jogador, antes favelado e agora ídolo em Milão é resumido em uma frase da 

reportagem: "[Adriano] passou a viver um conto de fadas no milionário futebol 

europeu" (O GLOBO, 25/07/2004).  

Revisitando rapidamente o enredo de alguns contos de fadas infantis é possível 

perceber que existe uma fórmula única ao qual todos podem ser simplificados. Em 

"Cinderela", a princesa vive de maneira difícil, sendo forçada a trabalhar o dia todo para 

suas irmãs, até que graças à ajuda de sua fada madrinha ela encontra seu príncipe 

encantado e juntos vivem felizes para sempre. Em "A Bela Adormecida", a princesa 

Aurora é enfeitiçada pela bruxa Malévola e parece condenada a uma vida de sono 

eterno, até que o beijo do príncipe consegue quebrar a maldição e ambos vivem felizes 

para sempre. Em "Branca de Neve", a princesa é perseguida por sua maligna madrasta 

até que uma maçã envenenada a deixa à beira da morte, até que o príncipe encantado 

consegue curá-la com um beijo e o casal vive feliz para sempre.  

A imprensa esportiva, ao abordar a carreira de Adriano, segue as diretrizes da 

indústria cultural e busca encaixá-la nessa fórmula pronta. Assim, surge o "conto-de-

fadas de Adriano, o Imperador". Dentro desse discurso desenvolvido e propagado pela 

imprensa esportiva, o jogador levava uma vida humilde e de sacrifícios na favela da 

Vila Cruzeiro, mas graças ao seu talento conseguiu um lugar no futebol italiano e na 

Europa encontrou a felicidade - essa ligada, de maneira implícita, aos imóveis, aos 

carros de luxo, em resumo, ao dinheiro. 

No caso do Adriano, o bom desempenho esportivo do jogador durante a 

competição aliado à essa trajetória pessoal oferecem subsídios a sua exploração e 

destaque positivo pela imprensa esportiva. Afinal, além de vir fazendo gols e boas 

partidas durante a Copa América, Adriano acaba se encaixando em um discurso que 

dentro da sociedade brasileira é muito presente: o do sujeito humilde que graças ao 
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futebol enriqueceu. Retomando as discussões sobre a identidade nacional brasileira e o 

futebol, esse esporte seria o espaço no qual todos os sujeitos tradicionalmente 

marginalizados - principalmente pobres e negros - teriam, em tese, a oportunidade de se 

afirmar e ascender socialmente. Logo, Adriano seria apenas mais uma pessoa a se 

adequar ao estereótipo brasileiro do pobre que "venceu" na vida graças ao futebol. 

Graças ao esporte, o favelado pôde tornar-se ídolo em Milão. 

A indústria cultural também se utiliza frequentemente de astros e celebridades 

em seus produtos e um jogador como Adriano, que pode ser encaixado no modelo de 

conto-de-fadas brasileiro do futebol, torna-se um personagem interessante para a 

imprensa esportiva. Em reportagem veiculada no Extra, intitulada "Novo estilo nas ruas 

italianas", os hábitos e gostos de Adriano, assim como sua vida social de maneira geral, 

eram o tema principal da matéria. Seguem trechos da reportagem: 

Se o casamento de Adriano com futebol está em alta, o tradicional 
matrimônio na igreja nem passa pela cabeça do atacante. Ele prefere 
passar o tempo ouvindo Snoopy Dog, pagode ou funk, sair para jantar 
uma massa com molho carbonara - o que lhe exige estar sempre 
controlando o peso - ir a boates e curtir os amigos (...) A nova vida fez 
com que Adriano se tornasse mais vaidoso. Hoje, ostenta brincos de 
brilhante, um em cada orelha. Usa perfume Dolce & Gabbana e se 
veste com roupas do amigo Giorgio Armani, que lhe oferece 30% de 
desconto (...) Definitivamente, uma vida bem diferente da que levava 
na infância (EXTRA, 25/07/2004).  

Adriano recebia o mesmo tratamento que uma celebridade de qualquer outra 

área receberia. As marcas dos produtos que o atacante usava foram citadas durante a 

reportagem e esse recurso poderia resultar em benefícios à imagem do atleta. Quando 

foi mencionado o fato de que Adriano era amigo de Giorgio Armani a ponto de receber 

desconto em suas compras, a marca agia como um intermediário cultural, na perspectiva 

de Rojek (2008). Em outras palavras, a linha Armani aumentava a influência do jogador 

na sociedade. Além disso, a referência aos gostos pessoais do atacante, principalmente à 

menção ao funk e as massas serviam para aproximar o jogador do leitor. Assim, o 

discurso sugerido era o de que Adriano é sim uma celebridade, um ídolo, o "Imperador" 

de Milão, aquele que à época levava uma vida bem mais luxuosa do que na infância, 

mas ao mesmo tempo era o homem humilde que ainda ouvia funk.  

Outro intermediário cultural que intercederia a favor de Adriano, auxiliado pela 

imprensa esportiva, seria o jogador Ronaldo, também chamado de "Fenômeno". Em 

reportagem veiculada n'O Globo, intitulada "Ronaldo: 'Faria boa dupla com Adriano'", o 
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atacante dava um parecer positivo a uma possível atuação em conjunto com o 

Imperador no ataque da seleção brasileira (O GLOBO, 28/07/2004). Renato Maurício 

Prado, que no começo da competição criticava a habilidade e desempenho de Adriano, 

antes do fim da competição já sugeria que o atacante pudesse não apenas jogar junto 

com Ronaldo na seleção principal, mas até disputar a titularidade como craque. Em sua 

coluna "Zagueiro-Artilheiro", ele afirma que "Adriano é o nome do momento. Te cuida, 

Fenômeno! Olho na balança" (PRADO, 2004).  

As menções à Ronaldo, o "fenômeno", com sentido de sugerir que ele e Adriano 

estão no mesmo nível técnico, sugeriam que o Imperador atingia um novo nível dentro 

do futebol: o de grandes craque brasileiro. Em menos de um mês, o jogador que não era 

destaque nem da seleção brasileira B, tornava-se o "Tanque" Adriano, o atacante que 

vivia um conto-de-fadas futebolístico e era digno de dividir espaço dentro do campo 

com Ronaldo.   

Em outro momento de sua carreira, mais precisamente em dezembro de 2009, 

Adriano vivia a expectativa de tornar-se novamente campeão e artilheiro, mas dessa vez 

do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, clube que o revelou. Ainda que a cobertura 

midiática sobre a trajetória esportiva e pessoal de Adriano ainda o aproxime do 

arquétipo do herói, haveria uma ligeira mudança no tratamento dado pela imprensa ao 

atacante. O Adriano "malandro" entrava no campo jornalístico.  

 

4.3 - O Adriano "malandro" se destaca na imprensa.  

No início de dezembro de 2009, restava apenas uma rodada do campeonato 

brasileiro para se decidir qual seria o clube campeão. Adriano era o artilheiro do 

Flamengo e do torneio até então, mas não era presença confirmada na final. Sobre esse 

episódio ocorreu uma distinção nas coberturas do Extra e do Globo. 

No dia 1 de dezembro, tanto O Globo quanto Extra noticiavam os preparativos 

de Adriano para a final. O Globo, em reportagem intitulada "Reclusão na Serra", 

mencionava um machucado no pé apresentado por Adriano e que poderia tirá-lo da 

final, ainda que esse já estivesse em fase final de recuperação. A matéria citava a lesão 

apenas como "uma infecção no pé após uma queimadura" (O GLOBO, 01/12/2009). 

Entretanto, o Extra iria além na sua cobertura esportiva, sugerindo uma outra história 

sobre a lesão do Imperador: 

Internamente, Adriano sustenta uma versão de que esbarrou numa 
lâmpada no jardim de sua casa e por isso se queimou, embora fontes 
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próximas a ele tenham confirmado que o Imperador sofreu um 
acidente de moto na última segunda-feira (EXTRA, 01/12/2009) 

O Globo manteria sua cobertura estritamente esportiva sobre a lesão do atacante, 

sem sugerir outros desdobramentos sobre a mesma, até reportagem veiculada no dia 6 

de dezembro, intitulada "Só falta uma vitória para pôr fim a um jejum de 17 anos". Na 

matéria é dito que Adriano não enfrentou o time do Corinthians na rodada anterior 

devido à uma "polêmica queimadura no calcanhar esquerdo", ainda que o próprio jornal 

não explique porque o machucado seria polêmico (O GLOBO, 06/12/2009). Fernando 

Calazans, colunista do jornal, em seu texto "fim das incertezas", publicado em 

06/12/2009, lembrava que a explicação da lesão vem do próprio Adriano, que dizia ter 

ocorrido após um acidente com uma lâmpada no jardim de sua casa, deixando implícito 

que a verdade poderia não ser exatamente essa (CALAZANS, 2009).    

 Já o Extra, por sua vez, no mesmo dia 6 de dezembro acabava por confirmar 

que acidente de moto teria originado a lesão do atacante. Em matéria intitulada "A 

disputa pela coroa", o jornal relembrava a trajetória conturbada de Adriano durante a 

competição: "atrasos, faltas, uma queda de moto na semana do jogo na penúltima 

rodada contra o Corinthians" (EXTRA, 06/12/2009). As tais "fontes próximas" a 

Adriano que sugeriam o acidente de moto na reportagem veiculada dias antes não são 

citadas e o que antes era uma possibilidade nessa reportagem é considerado um fato. 

Afinal, Adriano queimou o pé com a lâmpada ou em um acidente com sua moto? O 

Extra é o responsável por levantar esse questionamento. 

A resposta para essa pergunta não é importante para essa pesquisa, mas o 

episódio em si, principalmente as distintas diferentes coberturas esportivas, são um 

indício de um tratamento que pôde ser observado nesse mês analisado e que em julho de 

2004 não aparecia com tanto destaque. Analisando gráficos sobre a frequência de 

reportagens nas quais o enfoque dado à Adriano teve primordialmente caráter 

comportamental/social ou esportivo é possível perceber uma mudança no tratamento da 

imprensa esportiva sobre o jogador: a cobertura esportiva começa a dar espaço para 

conteúdos voltados para análises sobre seu comportamento, vida social, dentre outros 

temas relacionados: 
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Figura 14 - Gráfico enfoque das reportagens sobre Adriano - Julho de 2004 (EXTRA). 

 

 
Figura 15 - Gráfico Enfoque das reportagens sobre Adriano - Dezembro de 2009 (EXTRA). 

 

 
Figura 16 - Gráfico Enfoque das reportagens sobre Adriano - Julho de 2004 (O GLOBO). 

 

 
Figura 17 - Gráfico Enfoque das reportagens sobre Adriano - Dezembro de 2009 (O GLOBO). 

 

Uma das análises que pode ser feita sobre esses números mas, principalmente, a 

partir dos discursos produzidos pela imprensa esportiva sobre Adriano é a de que, nesse 

mês, parecem existir dois personagens distintos dentro da cobertura midiática sobre o 
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mesmo jogador. O primeiro seria o herói Adriano, o Imperador, que esportivamente se 

destacou dentro do campeonato brasileiro. O segundo personagem é o Adriano 

"malandro", na perspectiva de DaMatta (1997), como será explicado adiante, uma vez 

que também entrou em cena o homem da Vila Cruzeiro, das festas e dos excessos. A 

imprensa esportiva, no mesmo período e às vezes na mesma reportagem, dará espaço 

para esses dois personagens.  

A reportagem já citada acima, que apresentava o acidente de moto de Adriano 

como fato, é um exemplo desses dois personagens recebendo análises distintas. O texto 

lembrava que o atacante tinha 19 gols na competição e que poderia se tornar artilheiro, 

algo que não ocorria desde 1982 no Flamengo. Também era mencionado no texto que 

Adriano e Petkovic juntos participaram de 76,7% dos gols do clube na competição. 

Entretanto, as faltas, atrasos e polêmicas do jogador foram lembradas como parte da 

trajetória do jogador no ano: 

Adriano, apesar de tropeços fora de campo (atrasos, faltas, uma queda 
de moto na semana do jogo contra o Corinthians), compensou com o 
faro de gol, decidindo jogos difíceis, como contra o Botafogo, Santos, 
Atlético-MG (EXTRA, 06/12/2009) 

O destaque esportivo de Adriano foi feito pela imprensa esportiva em diversas 

reportagens durante esse mês. O Extra, em reportagem intitulada "Feitos um para o 

outro", destacava que "o artilheiro Imperador" foi essencial para a conquista do título 

rubro-negro (EXTRA, 07/12/2009). O mesmo jornal também realizou uma eleição dos 

melhores jogadores do campeonato e Adriano figurou nessa lista (EXTRA, 

08/12/2009). O Globo, por sua vez, em matéria especial pós título do Flamengo 

intitulada "a volta triunfal do Imperador", destacou os feitos esportivos do jogador: 

Contando as duas passagens, Adriano já fez 31 gols pelo Flamengo. 
Na segunda passagem, fez 19 em 29 jogos. Quase 0,7 por partida. O 
primeiro foi logo na estreia, contra o Atlético-PR, no Maracanã, diante 
de mais de 60 mil pessoas. De lá pra cá, raramente decepcionou. Fez 
gols decisivos, foi artilheiro e campeão. Termina a temporada como o 
maior jogador brasileiro em atividade no país. No meio disso tudo, 
voltou à seleção brasileira. Hoje, está muito perto de disputar seu 
segundo Mundial. Definitivamente, o imperador voltou (O GLOBO, 
07/12/2009).  

Os colunistas dos dois jornais também deram esse destaque esportivo ao atleta. 

Logo após a final, Renato Maurício Prado em seu texto "A história do Hexa", publicado 

em 07/12/2009, se referia à Adriano como "atacante de verdade", colocando-o em 
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contraponto à Josiel e Obina, jogadores que teriam bem menos talento que o Imperador 

(PRADO, 2009). No Extra, Lédio Carmona em sua coluna "Nação Predestinada", 

publicada em 07/12/2009, colocava Adriano na sua seleção dos melhores do 

campeonato (CARMONA, 2009). Eraldo Leite, em seu texto "Papai Noel Carioca", 

publicado em 08/12/2009, listava Adriano como integrante da seleção dos melhores do 

campeonato e também apontava o jogador como o craque do campeonato (LEITE, 

2009).  

Adriano ainda apareceu em mais uma lista de destaques do campeonato 

brasileiro de 2009: a premiação oficial da CBF para os melhores da competição. O 

jogador não só entrou na seleção do torneio (como melhor segundo atacante), mas 

também receberia a chuteira de ouro como artilheiro e o prêmio de craque do 

campeonato (EXTRA, 08/07/2009). Entretanto, o jogador não se apresentou na 

solenidade oficial da entrega dos prêmios e, portanto, não os recebeu oficialmente. Esse 

episódio também apresenta-se como importante para a pesquisa pois a cobertura 

midiática acerca desse episódio destacou, principalmente em tom negativo, o Adriano 

"malandro".  

A capa do jornal Extra no dia 8 de julho repercutiu tanto a festa dos melhores da 

CBF quanto à ausência de Adriano na cerimônia. A principal manchete esportiva da 

primeira página dizia "Adriano troca festa de gala da CBF por noite na Vila Cruzeiro". 

Abaixo, o subtítulo: "Atacante não comparece a evento no MAM no qual seria o maior 

homenageado e onde receberia ainda o troféu pelo título de hexa" (EXTRA, 

08/12/2009). Acompanhando o título aparecia uma foto de Adriano sem camisa em 

meio a uma festa. Ao lado de sua foto aparecia outro retrato, o do sérvio Petkovic, 

também jogador do Flamengo, de terno e gravata, levantando o troféu de melhor meia 

do campeonato recebido durante a solenidade.  
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Figura 18 -  Capa do Jornal Extra - 08/12/2009. 

 

Analisando discursivamente a primeira página do jornal é possível perceber que 

o jornal estabeleceu oposições qualitativas entre os elementos, no caso, a Vila Cruzeiro 

e a CBF. O evento esportivo promovido pela confederação brasileira foi tratado como 

"festa de gala", enquanto a comemoração na qual o Imperador compareceu na favela é 

chamada apenas de "noite", sugerindo uma gradação de importância e qualidade dos 

dois eventos. A festa oficial, organizada e protocolar de uma entidade com prestígio 

nacional como a CBF recebeu uma adjetivação positiva: é um evento "de gala". Já a 

comemoração na favela, desorganizada e de nenhuma forma ligada a uma instituição 

oficial é apenas mais uma "noite". Adriano, sem camisa na foto, é contraposto ao seu 

companheiro de time, Petkovic, devidamente arrumado para uma festa "de gala" e com 

seu troféu na mão, reforçando a diferença de requinte e importância entre os dois 

eventos. 

A reportagem sobre a ausência do Imperador também estabeleceu oposições 

entre os dois eventos ocorridos na mesma noite. O início da reportagem já deixava claro 

os dois perfis distintos dos eventos: "Livre após dias de clausura em Teresópolis, 

Adriano trocou o passeio completo, traje obrigatório nas festas para premiar os 

melhores do Brasileiro, pela bermuda e o chinelo" (EXTRA, 08/12/2009). Durante a 
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matéria é dito que "A entidade reprovou a ausência do Imperador, indicado como um 

dos melhores da competição" (EXTRA, 08/12/2009). A cobertura d'O Globo sobre o 

mesmo episódio foi distinta: a reportagem "A festa interminável do Fla" citava a 

ausência de Adriano da festa oficial da CBF e a classificava como grande decepção da 

noite, mas não houve menção à qual evento o jogador preferiu comparecer (O GLOBO, 

08/12/2009). A festa na Vila Cruzeiro só foi mencionada dias depois, em matéria 

intitulada "Imperador perto do seu Dia do Fico", veiculada no dia 12 de dezembro, mas 

o evento em questão foi tratado apenas como uma "comemoração particular", sem 

nenhuma menção ao local ou natureza da celebração (O GLOBO, 12/12/2009).  

A ausência de Adriano na festa promovida pela CBF teve sua repercussão 

ampliada devido à coluna de Gilmar Ferreira, no jornal O Extra, intitulada "ecos da 

selvageria", publicado em 09/12/2009. No texto, Gilmar Ferreira afirmava que Dunga, à 

época técnico da seleção brasileira, não teria gostado da ausência do jogador da 

premiação dos melhores do campeonato. Além disso, o treinador teria tido outro motivo 

para não gostar do episódio: "Pior ainda, por saber que o artilheiro voltou a hibernar na 

favela onde nasceu" (FERREIRA, 2009). O uso do termo "hibernar" para repercutir a 

desaprovação do técnico Dunga é pertinente: em vez de apontar a favela como um local 

de descanso e descontração do jogador, a Vila Cruzeiro é apontada como um espaço no 

qual Adriano se insere de uma forma tão profunda e duradoura que simularia um estado 

de hibernação. E ao se dizer que um indivíduo está "hibernando", sugere-se que este 

esteja incapaz de ficar alerta aos estímulos de outros ambientes. Em outras palavras, 

pode-se entender que a "hibernação" de Adriano na favela poderia vir torná-lo surdo a 

apelos esportivos tais como a rotina de treinos, por exemplo. 

No dia seguinte à capa publicada pelo Extra sobre a ausência do Imperador na 

premiação da CBF, Adriano novamente recebeu destaque na primeira página do 

periódico e mais uma vez de maneira negativa. Dessa vez o tema era a posse da nova 

presidente do Flamengo, Patricia Amorim e sua atitude com relação à Adriano. A 

manchete dizia "Nova presidente do Flamengo quer enquadrar Adriano". Logo abaixo 

da manchete era mencionado que Adriano participara de feijoada na Vila Cruzeiro, 

distribuíra presentes para as crianças locais e teria dito que sairia do clube (EXTRA, 

09/12/2009). É possível debater a relação entre o "enquadramento" prometido pela 

presidente e citado na manchete e a menção da Vila Cruzeiro logo em seguida. Adriano 

teria de ser "enquadrado" justamente por suas idas à favela? 
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A reportagem completa sobre a posse da presidente Patricia Amorim 

apresentava um prognóstico negativo sobre a relação futura entre Patricia, Flamengo e 

Adriano. Alguns trechos da reportagem em questão são necessários para ilustrar o tom 

negativo adotado pela imprensa: 

A cada dia que passa, o futuro de Adriano se distancia da Gávea (...) 
Se mudar de ideia, é provável que não desfrute mais dos privilégios 
que hoje tem no clube. Foi o que indicou a recém-eleita presidente do 
Flamengo, Patrícia Amorim:"Determinados comportamentos são 
prejudiciais ao time. Não sou linha dura. Mas é preciso ver até onde o 
Flamengo é beneficiado (com privilégios) e até quando não é. Não é 
questão de impor nada, e sim de ter uma relação de confiança" - disse 
a dirigente em entrevista coletiva realizada ontem, num restaurante da 
Zona Sul do Rio (...) Mais cedo, ao "Arena SporTv", Patrícia já tinha 
tocado no assunto: "O Flamengo é maior do que qualquer pessoa". 
Alheio às declarações de Patrícia Amorim, Adriano bancou o Papai 
Noel ontem na Vila Cruzeiro, distribuindo presentes para as crianças 
da comunidade" (EXTRA, 09/12/2009). 

Adriano era apresentado na reportagem como um jogador dotado de privilégios 

no clube, mas cujas regalias estariam com os dias contados devido à ação da nova 

presidente do clube. Surge assim, a partir do cenário proposto na reportagem, uma 

tensão entre jogador e presidente, empregador e empregado. Trazendo essa tensão para 

os estudos de Roberto DaMatta (1997) sobre a sociedade brasileira, o embate sugerido 

entre Adriano e Patrícia Amorim seria um conflito entre o “malandro” e o “caxias”.  

O arquétipo do malandro já foi apresentado em outro momento, mas é válido 

recorrer novamente à definição de DaMatta sobre o personagem a fim de compreender 

como Adriano se encaixa na descrição: "o malandro é um ser deslocado das regras 

formais, fatalmente excluído do mercado de trabalho, aliás definido por nós como 

totalmente avesso ao trabalho e individualizado pelo modo de andar, falar e vestir-se" 

(DaMATTA, 1997, capítulo 6). Diversos trechos de reportagens já citadas colocavam 

Adriano nessa posição de "malandro": o uso da bermuda e do chinelo enquanto os 

outros jogadores se renderam ao traje completo exigido pela CBF; as indisciplinas do 

atacante, como faltas, atrasos, etc.; a suposta "hibernação" do jogador na Vila Cruzeiro, 

comportamento que escapa à uma agenda proposta por órgãos oficiais como a CBF, por 

exemplo.  

Em contrapartida, Patrícia Amorim exerce o papel de "caxias" da história. 

DaMatta assim define a figura do “caxias”: 
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Seu nome, derivado do venerável patrono do Exército, o duque de 
Caxias,demonstra o poder do domínio uniformizado e regular do qual 
saiu para ganhar popularidade numa sociedade também fascinada pela 
ordem e hierarquia (...) Aqui já não estamos mais num universo 
marcado pela criatividade musical e gestual, típica das fronteiras e 
interstícios do domínio social onde grassa a malandragem,mas nas 
vertentes formais mais controladas do nosso universo social. Trata-se 
de uma outra "leitura" do mundo, definindo-o por suas regras, leis, 
decretos, regulamentos, portarias e regimentos (...) (DaMATTA, 1997, 
capítulo 6). 

O “caxias” então é um homem da lei, um defensor das regras e da maneira de 

organizar o mundo e a sociedade por elas. Patrícia Amorim foi retratada na reportagem 

em questão como um agente da ordem com a missão de organizar o Flamengo, e dentro 

dessa proposta deveria necessariamente ir de encontro ao "malandro" Adriano, 

buscando encaixá-lo dentro da ordem que ela busca instaurar dentro do clube.  

Até mesmo os ambientes aos quais as duas figuras foram associadas dentro da 

reportagem sugerem uma oposição entre ambas. As falas da presidente foram colhidas, 

segundo o jornal, em um primeiro momento durante um programa da grade do canal de 

TV por assinatura SporTv e depois em um encontro realizado em um restaurante da 

Zona Sul. Ambos os locais emprestam à fala de Patrícia uma espécie de legitimidade e 

respeito: uma fala pública dentro de um importante emissora de TV paga, assim como o 

uso de um espaço nobre da cidade como a Zona Sul acabam por qualificar a presidente e 

seu discurso. Já Adriano aparecia na matéria por sua presença na Vila Cruzeiro, espaço 

menos nobre dentro da sociedade carioca, fantasiado de Papai Noel, ou seja, exercendo 

uma atividade lúdica que nada tem a ver com o futebol e o discurso da presidente 

Patrícia Amorim. À presidente associava-se elementos que remetem à profissionalismo 

e ordem. À Adriano, remetia-se irreverência e a malandragem. 

A cobertura d'O Globo sobre a posse da presidente Patrícia Amorim seguiu um 

caminho bem distinto. Na reportagem, intitulada "Virada olímpica na história do Fla", o 

tema Adriano ocupou apenas um parágrafo da entrevista. Nesse trecho, a presidente 

destacou o bom "casamento" entre clube e jogador, mas ressaltou que haveria cobranças 

sobre o desempenho do atleta (O GLOBO, 09/12/2009). Adriano também não ganhou 

espaço na primeira página desse jornal por esse assunto.  

É importante ressaltar que esse perfil "malandro" o qual Adriano começava a 

assumir dento da cobertura midiática não necessariamente recebia um tratamento 

negativo por parte da imprensa. Na reportagem "Feitos um para o outro", veiculada no 

Extra no dia seguinte à conquista do título brasileiro pelo Flamengo, a trajetória do 
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Adriano em 2009 pelo clube, assim como sua relação com a Vila Cruzeiro foi descrita 

dessa forma: 

Embora milionário, o Imperador se perdeu na fama. Solitário em seu 
império, se envolveu com álcool, noites sem fim. Um labirinto cuja 
saída estava no Rio, na Gávea, favela onde foi criado. Abriu mão de 
dinheiro para reencontrar a alegria. No Flamengo, encontrou o ombro 
amigo, embora muitas vezes tenha exagerado em suas indisciplinas e 
faltas. Mas em campo, fez dele o que se esperava: gols (EXTRA, 
07/12/2009). 

Nesse texto, a Vila Cruzeiro foi apresentada como um local positivo à carreira 

de Adriano. O dinheiro, frio, foi contraposto à alegria e à amizade, tão ligados à figura 

do malandro. O que então fez a cobertura da imprensa mudar de tom, quase de um dia 

para o outro, acerca da Vila Cruzeiro e da vida "malandra" de Adriano de maneira 

geral? 

Surgem dois encaminhamentos possíveis na busca de uma resposta para essa 

pergunta. O primeiro fator possível para a mudança do tom adotado pela imprensa 

acerca das "malandragens" de Adriano poderia ser o desempenho esportivo do atleta. 

Após a conquista de um título brasileiro pelo seu clube no qual o jogador foi o artilheiro 

da competição, as indisciplinas tendem a ficar em segundo plano pois o desempenho 

esportivo deve ser destacado pela imprensa esportiva, responsável por cobrir esses 

resultados. Assim, a produção de sentidos desenvolvida pela imprensa segue uma linha 

que poderia ser resumida em uma sentença: "o jogador até cometeu indisciplinas, mas 

foi eficaz dentro de campo e foi campeão".  

Entretanto, no restante do mês de dezembro analisado, o futebol entra em 

recesso de fim de ano, logo, não há mais partidas a serem disputadas. A cobertura então 

voltada para o desempenho técnico, tático, enfim, esportivo de clubes e atletas acaba 

diminuindo e os jornais teriam assim de se voltar para outras pautas. Pautas essas que 

poderiam ser, por exemplo, a transferência de jogadores entre clubes ou a vida social 

desses atletas.  

Adriano foi personagem principal desses dois tipos de pauta. Durante esse mês, 

por exemplo, havia indefinição sobre a situação de Adriano: se o jogador continuaria no 

Flamengo ou se ia aceitar alguma proposta de clubes do exterior e iria se transferir. Em 

21 de dezembro o Extra anunciou a permanência do Imperador no clube carioca, ao 

menos até junho de 2010, em reportagem intitulada "Imperador não renuncia", na qual 
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afirmou-se que o atleta recusou "uma proposta de cifras milionárias para se transferir 

para a Roma da Itália" para continuar em seu clube atual (EXTRA, 21/12/2009).  

A vida social do atacante Adriano também virou assunto para os cadernos 

esportivos. Seguem dois exemplos desse tipo de enfoque promovido pela imprensa 

esportiva sobre o jogador: o Globo noticiou em sua primeira página o encontro entre o à 

época presidente Lula e o jogador Adriano, em razão do título brasileiro conquistado 

pelo atleta e pelo Flamengo, destacando em sua manchete que "Adriano reaparece ao 

lado de Lula" (O GLOBO, 15/12/2009).  Outra primeira página na qual Adriano 

apareceu com destaque, dessa vez do Extra, nada tem a ver com futebol: a manchete em 

questão "O Imperador e a garota de Ipanema" referia-se a um momento da vida social 

do atacante no qual ele passeava com a sua ex-namorada (EXTRA, 23/12/2009). 

Um outro caminho para se entender a mudança no tom da cobertura da imprensa 

esportiva sobre a vida extracampo de Adriano pode ser analisar a relação dos meios de 

comunicação de massa com os ídolos futebolísticos. Para a indústria cultural, é 

interessante explorar a imagem dos grandes ídolos e celebridades em seus produtos para 

produzir conteúdos atrativos ao público e que gerem um bom retorno. Quando Adriano 

é esperado na festa oficial de premiação da CBF para os melhores do campeonato 

brasileiro, a imprensa se prepara para registrar imagens, entrevistas, enfim, histórias 

sobre o evento que possam ser noticiadas e oferecidas ao público. Naturalmente, como 

campeão e artilheiro do torneio, o Imperador seria um dos mais assediados pelos 

jornalistas. Logo, quando ele falta ao evento e prefere comparecer a uma festa à qual a 

imprensa não possui credenciais oficiais para cobrir, algumas pautas acabam caindo: 

entrevistas com o jogador não podem ser feitas, tampouco fotos de Adriano com seus 

troféus que poderiam vir a ocupar a primeira página do jornal.  

Essa ausência do jogador então pode acabar causando certo mal-estar entre 

jogador e jornalistas. Assim, é possível que uma pauta positiva referente aos prêmios 

recebidos pelo atleta se transforme em uma pauta negativa sobre a ausência do jogador e 

sua participação em uma outra festa na Vila Cruzeiro não apenas porque o fato mudou, 

mas por causa desse mal-entendido entre jogador e jornalistas.  

O jornal O Extra inclusive expôs a existência de um ruído entre Adriano e 

imprensa. Na primeira página da edição do dia 12 de dezembro, três dias após a capa 

referente à ausência do atleta na festa da CBF e dois dias após a primeira página sobre o 

"enquadramento" proposto pela presidente Patrícia Amorim, outra manchete em tom 

negativo: "Adriano foge até de pelada em Olaria". O texto citava que o Imperador 
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marcara uma "pelada" (partida amistosa normalmente disputada entre amigos, sem 

compromisso) em Olaria, mas acabou não comparecendo. Entretanto, o trecho de maior 

relevância aparece no início do texto: "Desde que foi para a Vila Cruzeiro, Adriano está 

evitando a imprensa" (EXTRA, 12/12/2009). O discurso adotado pelo jornal sugeria 

uma relação de causa e consequência entre os elementos Vila Cruzeiro e a abordagem 

negativa da à imprensa é como se o fato de frequentar a favela acabasse fazendo com 

que o jogador buscasse se afastar de repórteres, fotógrafos, evitasse entrevistas 

coletivas, dentre outras possíveis atitudes no sentido de ficar longe das lentes da 

imprensa. 

Para a discussão proposta nessa pesquisa, não é necessário investigar se essa 

relação de causa e consequência sugerida pelo jornal se confirma ou não. A simples 

existência de um incômodo da imprensa com a falta de conteúdo fornecido pelo jogador 

é indício do quanto os meios de comunicação de massa, especialmente os veículos 

ligados à imprensa esportiva, buscam, através dos grandes ídolos do esporte, tornar seus 

produtos mais atrativos para o público. Quando um jogador da importância de Adriano 

dentro da esfera púbica se recusa a fornecer material para a imprensa, podem vir a surgir 

pautas negativas sobre esse afastamento.  

O ano de 2009 terminava com um Adriano de contrato e ânimos renovados com 

o seu clube, mas com uma relação um tanto quanto estremecida com a imprensa 

esportiva que cobria sua vida esportiva e social. Três meses depois, em março de 2010, 

o casamento entre Adriano e a imprensa, principalmente com os colunistas do Extra e 

d'O Globo, viveria uma grande crise. Nem o herói, tampouco o "malandro" Adriano 

seria o centro dos holofotes, mas sim a polêmica celebridade do meio futebolístico. 

 

4.4 - O Imperador x "pessoas ruins": a celebridade Adriano tem sua imagem 

abalada. 

Março de 2010 iniciava-se para Adriano como um mês de confirmações. No dia 

1 a reportagem do Extra intitulada "A felicidade do Imperador" destacava seu bom 

momento futebolístico pelo Flamengo e sua trajetória positiva pela seleção. A matéria, 

que se referia ao amistoso do esquadrão nacional contra a Irlanda, destaca positivamente 

o imperador, afirmando que o atacante "chegou a Londres consciente de que 

praticamente garantirá sua vaga na Copa do Mundo se for bem contra a Irlanda" 

(EXTRA, 01/03/2010).  
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Após o jogo contra a Irlanda, em reportagem veiculada no Extra intitulada 

"Vigilância agora será severa", era dito que Dunga e a comissão técnica brasileira 

acompanharia os jogadores selecionáveis a fim de monitorar lesões, a forma física dos 

atletas, dentre outros fatores que poderiam prejudicar seu desempenho e, 

consequentemente, sua futura convocação. Enquanto que Robinho, Alexandre Pato e 

Ronaldinho Gaúcho apareciam no texto como atletas que seriam "vigiados", em nenhum 

momento é citado o nome de Adriano, o que sugere que o jogador não estava nessa lista 

de jogadores que necessitam de maior atenção do comando da seleção brasileira 

(EXTRA, 03/03/2010).  

O perfil "malandro" de Adriano, debatido em profundidade anteriormente, 

aparecia novamente em reportagem intitulada "'Em breve ele voltará para a Europa'". A 

manchete fazia referência a uma fala do empresário de Adriano, Gilmar Rinaldi. O 

empresário chegava a citar possíveis destinos para uma iminente transferência entre 

clubes na carreira do jogador: Roma (clube da primeira divisão italiana), Real Madrid 

ou Barcelona (clubes de ponta da Espanha). Mesmo fazendo referências aos privilégios 

do Imperador dentro do Flamengo, o tom da matéria era positivo e destacava a atuação 

do Imperador: 

Artilheiro do último Campeonato Brasileiro com 19 gols ao lado de 
Diego Tardelli, do Atlético Mineiro. Adriano vive na Gávea a vida 
que sempre quis. Ganha aproximadamente R$ 450 mil por mês e 
quase sempre falta aos treinos nos dias seguintes aos jogos. O que 
começou como indisciplina, já virou uma espécie de acordo com a 
diretoria, que publicamente confirma as regalias a seu camisa 10 
(EXTRA, 04/03/2010). 

Essa cobertura positiva sobre o jogador sofreu uma transformação drástica em 

virtude dos eventos ocorridos nos dias seguintes. Se nesse momento Adriano era o 

jogador que tinha privilégios, ele também era o atacante que correspondia ao que se 

esperava dele em campo e que tinha lugar quase garantido entre os 23 convocados para 

o mundial de 2010. Mas a partir do episódio da "confusão na Chatuba" os sentidos 

produzidos pela imprensa acerca da vida esportiva e principalmente vida social do 

jogador mudaram. Os principais agentes dessa mudança observada no material 

analisado foram os colunistas.  

Observando as estatísticas sobre o material recolhido já é possível observar 

mudanças no tratamento da imprensa sobre o jogador. Façamos uma comparação entre 

as capas, colunas e matérias de teor negativo entre dezembro de 2009 e março de 2010. 
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ESTATÍSTICAS DEZEMBRO 2009 - EXTRA 

TIPO DE 
REPORTAGEM 

DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

TOTAL (% 
REPORTAGENS 

TEOR NEGATIVO) 
CAPA 8 3 3 21,4% 

COLUNA 5 3 1 11% 
MATÉRIAS 14 22 7 16% 

 
Figura 19 - Tabela Teor Negativo das reportagens sobre Adriano - DEZEMBRO DE 2009 

(EXTRA). 
 

ESTATÍSTICAS MARÇO 2010 - EXTRA 

TIPO DE 
REPORTAGEM 

DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

TOTAL (% 
REPORTAGENS 

TEOR NEGATIVO) 
CAPA 6 1 12 62% 

COLUNA 2 1 11 78,5% 
MATÉRIAS 15 8 30 56,6% 

 
Figura 20 - Tabela Teor Negativo das reportagens sobre Adriano - MARÇO DE 2010 (EXTRA). 

 

ESTATÍSTICAS DEZEMBRO 2009 - GLOBO 

TIPO DE 
REPORTAGEM 

DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

TOTAL (% 
REPORTAGENS 

TEOR NEGATIVO) 
CAPA 3 2 0 0% 

COLUNA 5 1 1 14,28% 
MATÉRIAS 15 14 3 9,37% 

 
Figura 21 - Tabela Teor Negativo das reportagens sobre Adriano - DEZEMBRO DE 2009 

(GLOBO). 
 

 
ESTATÍSTICAS MARÇO DE 2010 - GLOBO 

TIPO DE 
REPORTAGEM 

DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

TOTAL (% 
REPORTAGENS 

TEOR NEGATIVO) 
CAPA 2 4 5 45,4% 

COLUNA 2 5 12 63,1% 
MATÉRIAS 10 10 15 42,8% 

 
Figura 22 - Gráfico Teor Negativo das reportagens sobre Adriano - MARÇO DE 2010 (GLOBO). 

 

Uma outra estatística pertinente referente à análise de conteúdo sobre as 

reportagens desse período diz respeito ao cruzamento entre as reportagens que tinham 

como enfoque aspectos comportamentais/sociais de Adriano e à qualidade do destaque 

dado ao jogador dentro desse corpus. Ao cruzarmos esses dados é possível perceber que 

na maior parte das reportagens com esse enfoque o jogador recebeu destaque negativo 

da imprensa: 
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ESTATÍSTICAS ENFOQUES COMPORTAMENTAIS/SOCIAIS X DESTAQUES - MARÇO 2010 

(EXTRA) 
Total de 

Reportagens 
Tipo de 

Reportagem 
Destaque 
Positivo 

Destaque 
Neutro 

Destaque 
Negativo 

% de destaques 
negativos 

12 Capas 1  0 11 91,60% 
10 Colunas  0 1 9 90% 
 27 Matérias 3 4 20 74% 
 

Figura 23 - Tabela reportagens Enfoques Comportamentais/Sociais x Destaque ao jogador Adriano 
- MARÇO DE 2010 (EXTRA). 

 
ESTATÍSTICAS ENFOQUES COMPORTAMENTAIS/SOCIAIS X DESTAQUES - MARÇO 2010 

(GLOBO) 
Total de 

Reportagens 
Tipo de 

Reportagem 
Destaque 
Positivo 

Destaque 
Neutro 

Destaque 
Negativo 

% de destaques 
negativos 

5 Capas 0 1 4 80% 
10 Colunas 0 0 10 100% 
 8 Matérias 1 2 5 62,50% 

 
Figura 24 - Tabela reportagens Enfoques Comportamentais/Sociais x Destaque ao jogador Adriano 

- MARÇO DE 2010 (O GLOBO). 
 

O episódio responsável por dar o pontapé inicial a esse processo ficou conhecido 

como "confusão na Chatuba". Esse acontecimento teve repercussão nas capas, colunas e 

reportagens veiculadas no Extra, e em menor escala, n'O Globo, durante o resto do mês. 

Abaixo será reproduzido grande parte do texto da reportagem "Quebra-quebra na 

favela", veiculada no Extra, pois as informações sobre o ocorrido nesse dia específico 

serão importantes para entender os desdobramentos realizados pela imprensa 

posteriormente: 

(...) entre os muros da Gávea falava-se abertamente dos motivos do 
afastamento do Imperador. Na última quinta-feira, os jogadores do 
Flamengo se juntaram a Adriano num jantar na Barra da Tijuca. De lá, 
Adriano, Vágner Love, Bruno, Álvaro e alguns jovens do elenco 
partiram para um churrasco movido a funk na Chatuba, comunidade 
do Complexo do Alemão. Os atletas não contavam, porém, que Joana 
Machado, noiva do atacante, fosse à favela atrás do craque. Revoltada, 
ela começou a apedrejar os carros de Vágner Love, Álvaro e Dênis 
Marques. Ao se dirigir para o do goleiro Bruno, foi contida e ofendida 
pelo capitão do time. "O meu carro você não quebra, sua p... - disse o 
goleiro, irritado. Adriano, então, interveio e foi agredido a socos por 
Joana. O jogador revidou, sob olhares do chefe do tráfico local, e 
pediu aos traficantes para que a expulsassem da favela. Caso ela se 
recusasse, deveria ser amarrada a uma árvore até o amanhecer, como 
castigo pela confusão aprontada (EXTRA, 06/03/2010). 
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A reportagem, mais do que noticiar o fato, produziu uma grande narrativa sobre 

o acontecimento. Todos os elementos de uma história estão ai: o cenário, as 

personagens, o clímax, a resolução do conflito... A "confusão na Chatuba" é promovida 

de briga a um espetáculo midiático que continuaria sendo reencenado em diversas 

reportagens durante o mês. 

É perceptível a influência do episódio da Chatuba, por exemplo, ao analisarmos 

a frequência das matérias que se referiram ao Adriano de maneira negativa após o 

acontecimento descrito:  

 

 
Figura 25 - Gráfico evolução dos destaques negativos à Adriano pelo mês - MARÇO DE 2010 

(EXTRA). 

 
 

Figura 26 - Gráfico evolução dos destaques negativos à Adriano pelo mês - MARÇO DE 2010 
(GLOBO). 

 

O gráfico referente às análises sobre as matérias publicadas pelo viés do 

destaque positivo, neutro ou negativo recebido por Adriano em seu conteúdo revela o 

impacto do episódio da Chatuba na cobertura da imprensa esportiva. Especialmente no 

Extra, a cobertura sobre o ocorrido é intensa e produz distorções nítidas no gráfico: após 

os eventos ocorridos na favela da Chatuba,o jornal publica quatorze matérias nas quais 

Adriano é destacado de maneira negativa em sequência interrupta (ou seja, sem que 

qualquer matéria neutra ou  positiva se interpusesse). Já n'O Globo, o destaque negativo 

também se acentua após a "confusão", mas a influência da mesma parece ser menor do 

que no Extra.  
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Uma razão possível para explicar essa diferença encontrada pode ser a menor 

cobertura dada pelo jornal O Globo à conteúdos relacionados a aspectos 

comportamentais e à vida social do jogador, enquanto que no Extra existe um aparente 

maior interesse em trata sobre essas temáticas. As estatísticas relacionadas às capas, 

colunas e matérias publicadas pelos dois jornais que abordaram um outro enfoque 

específicos indicam essa diferença na cobertura da carreira de Adriano, nesse período 

em especial, entre os jornais:  

 
ESTATÍSTICAS MARÇO DE 2010 -  EXTRA 

TIPO DE 
REPORTAGEM 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL 

/SOCIAL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

TOTAL (% REPORTAGENS 
COM ENFOQUE 

COMPORTAMENTAL 
SOCIAL) 

CAPA 12 7 61,2% 
COLUNA 9 5 64,3% 

MATÉRIAS 31 22 48,5% 
 

Figura 27 - Tabela Enfoque Comportamental/Social ao jogador Adriano - MARÇO DE 2010 
(EXTRA). 

 

ESTATÍSTICAS MARÇO DE 2010 -  GLOBO 

TIPO DE 
REPORTAGEM 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL 

/SOCIAL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

TOTAL (% REPORTAGENS 
COM ENFOQUE 

COMPORTAMENTAL 
SOCIAL) 

CAPA 5 6 45,4% 
COLUNA 9 10 47,3% 

MATÉRIAS 8 27 29,7% 
 

Figura 28  - Tabela Enfoque Comportamental/Social ao jogador Adriano - MARÇO DE 2010 
(GLOBO). 

 

O Extra, por dar mais abertura dentro de sua cobertura sobre a carreira de 

Adriano durante o mês de março de 2010, acabou por analisar de maneira mais extensa 

e detalhada o episódio envolvendo a "confusão na Chatuba", o que rendeu mais matérias 

nas quais o atacante foi retratado de maneira negativa. 

Para aprofundar a discussão e assim buscar a compreensão de porque tais 

estatísticas puderam ser encontradas, cabe analisarmos os caminhos encontrados pela 

imprensa esportiva para abordar o baile funk da Chatuba, seja nas primeiras páginas dos 

jornais, colunas ou matérias. Destacar-se-ão alguns deles nessa pesquisa: o primeiro 

será os apontamentos feitos pela imprensa sobre a vida social do atacante; o segundo é o 

debate promovido nos jornais sobre a influência dos atos de indisciplina sobre sua 
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carreira esportiva; e uma terceira vertente será o enfoque dado pelos jornais às supostas 

dependências alcoólicas e de entorpecentes do jogador. 

A partir do ocorrido no baile funk da Chatuba, os jornais dedicariam parte de sua 

cobertura esportiva a levantar o passado conturbado do atacante, assim como a 

acompanhar sua vida social. Duas matérias do jornal O Extra podem ser considerados 

exemplos desse tipo de cobertura. A primeira, intitulada "Mais parece uma montanha 

russa", apresentava o histórico do relacionamento entre Adriano e Joana Machado, sua 

noiva e protagonista do episódio da Chatuba. O texto citava que o casal já havia 

enfrentado cinco separações e que mesmo após a confusão ocorrida na favela, eles 

"perceberam que um não vive sem o outro (...) foi tudo por amor" (EXTRA, 

10/03/2010). Em outra matéria, essa intitulada "Adriano diz que vai se casar", o jornal 

repercutia a declaração dada pelo jogador ao programa "Fantástico", da TV Globo, na 

qual manifestava seu desejo de casar com Joana Machado (EXTRA, 15/03/2010). 

Esse tipo de cobertura, a princípio, parece mais adequada a uma celebridade do 

que a um jogador de futebol. O fato da imprensa esportiva ter se debruçado sobre essas 

temáticas e ter dar espaço para temas como o relacionamento amorosos de um jogador 

de futebol mostra o quanto o ídolo esportivo contemporâneo pode ter influência sobre a 

sociedade e como os meios de comunicação de massa irão explorar sua imagem. 

Um segundo caminho seguido pela imprensa esportiva após o episódio da 

Chatuba foi a análise dos atos de indisciplina de Adriano e seus problemas extracampo 

em sua performance esportiva. Em reportagem intitulada "A coroa já está em risco", o 

jornal Extra debatia sobre o risco do Imperador não ir à copa por causa de sua conduta 

fora dos campos. Era dito na matéria que o comportamento de Adriano, principalmente 

seu costume de frequentar boates e não cuidar de seu peso estariam desagradando a 

cúpula da CBF e poderiam tirá-lo da convocação para o mundial (EXTRA, 11/03/2010). 

Em outra reportagem do jornal, intitulada "Entre o real e a fantasia", esse discurso era 

mantido: "Antes na rota certa, o Imperador se perdeu no labirinto dos excessos extra-

campo, envolvimento com álcool, barracos na favela, todos repudiados pelo técnico 

Dunga" (EXTRA, 14/03/2010). A reportagem também citava os jogadores Fred, 

Grafite, Hulk e Vágner Love como candidatos a tomar seu posto dentro da seleção. 

Ainda que seja natural que a imprensa esportiva se debruce sobre um tema como 

a convocação ou não de um atleta e os motivos que poderiam fazê-la se concretizar ou 

não, cabe apontar uma espécie de contradição no discurso do jornal. Como visto 

anteriormente, no início do mês, o Extra dava a convocação de Adriano como 



167 
 

praticamente assegurada para o mundial de 2010. No mesmo período, o jogador nem ao 

menos era citado em uma lista de jogadores a serem "vigiados" pela comissão técnica da 

seleção. Entretanto, após o episódio da Chatuba, o discurso parece sofrer uma virada e o 

jogador passou a ser um problema para o técnico do esquadrão nacional. Adriano teria 

então se desviado da tal "rota certa" sugerida pela imprensa em menos de duas semanas, 

após uma única noite na favela.  

Os percalços extracampo do atacante são destacados pela imprensa até mesmo 

quando ele não é o personagem principal da matéria. Em reportagem intitulada "Um 

problema após o outro", o Extra noticiava uma briga ocorrida entre um segurança e 

Willians, jogador do Flamengo. A reportagem aproveitava o assunto para lembrar da 

confusão na Chatuba, destacava que Adriano foi convocado pela polícia para explicar 

uma suposta compra de moto para a mãe de um traficante. Um detalhe interessante é 

que a foto que ilustra a matéria não é do Willians, mas sim do Imperador (EXTRA, 

20/03/10).  

 
 

Figura 29 - Matéria "Um problema atrás do outro" -  20 março de 2010 (EXTRA). 
 

Um dos elementos apontados pela imprensa como possível responsável pelo 

comportamento desviante de Adriano é o consumo supostamente exagerado de bebidas 

alcoólicas pelo atacante. A suposta dependência alcoólica do jogador será o centro de 

um terceiro tipo de cobertura realizada pela imprensa esportiva nesse período e essa será 

a mais relevante para essa pesquisa pelos sentidos produzidos por essas reportagens.  

O tema bebida alcóolica é recorrente nas reportagens após o episódio da 

Chatuba, assim como as menções à Adriano como tendo problemas de dependência da 

substância. Em reportagem do Extra intitulada "Depressão pós-barraco", era dito que "O 
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Imperador voltou a beber em doses exageradas e tem se enfurnado na favela" (EXTRA, 

07/03/2010). Em outra matéria veiculada pelo mesmo jornal, intitulada "Apareceu e não 

treinou", afirma-se que o jogador já confessou anteriormente seu problema com álcool, 

ainda que essa entrevista ou reportagem na qual tal confissão ocorreu não seja 

apresentada pelo jornal em nenhuma das reportagens recolhidas para análise. É possível 

que esse discurso de um "retorno" ao consumo de bebidas alcoólicas praticado pelo 

Extra seja uma referência a uma reportagem publicada em 2007 pelo periódico italiano 

Gazzetta dello Sport na qual o Imperador afirmava o envolvimento com o álcool. 

Segundo o atacante, à época, ""Dopo la morte di mio padre e la rottura con Daniela mi 

sono rifugiato nell'alcol" (GAZZETTA DELLO SPORT, 21/07/2007)18. Entretanto, 

mesmo nessa reportagem na qual o jogador admitia consumo dessa substância, não há 

menção à dependência da mesma, nem mesmo citação direta aos termos alcoólatra ou 

alcoolismo.  

Em outra reportagem do Extra, é dito sobre Adriano que, "consciente de que tem 

problemas com álcool, o que altera seu comportamento, o Imperador tem consulta 

marcada com uma psiquiatra" (EXTRA, 10/03/2010). Essa tal consulta com a psiquiatra 

é desmentida dias depois pelo próprio jogador e a reportagem destinada à cobertura 

desse episódio merece um destaque especial, pois é rica em produção de sentidos e 

pertinente para a discussão sobre os mecanismos de desconstrução de idolatria 

esportiva. A matéria "Drible no tratamento" apresenta, em tom negativo, a negativa do 

Imperador em iniciar o tratamento contra o suposto alcoolismo: 

Em conversa com a médica Adriana Fiszman, formada há 20 anos 
pela Universidade Federal do Rio (UFRJ) e pesquisadora sobre 
transtornos, o atacante aplicou um drible a um problema que, se não 
curado, tem histórico de ser implacável na marcação. "Eu não preciso 
do tratamento..." - afirmou. Na gávea, ele disse: "Fui a uma psi-có-lo-
ga" - soletrou - "não foi nesse negócio aí, não (psiquiatra)". Adriano, 
de fato, crê que não precisa se tratar. Ontem, numa rara aparição na 
sala de entrevista do Flamengo, o atacante negou a existência de 
qualquer problema - com álcool, drogas e de relacionamento - e muito 
menos que esteja abalado emocionalmente, com o desejo de parar de 
jogar futebol. (...) "Você acha que eu uso drogas? Se usasse, já teria 
aparecido num exame. Nunca usei, nem passei perto. Me preocupa ver 
isso no jornal, porque tenho família. Quanto à cerveja, eu posso tomar 
a minha. Todo mundo toma. Mas não estou com problemas com 
álcool" (EXTRA, 13/03/2010).  

                                                             
18 Tradução livre: "Após a morte do meu pai e o término com Daniela [namorada á época), me refugiei no 
álcool".  
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De início, há de se destacar o uso da palavra "drible" pelo jornal ao referir-se à 

recusa do jogador ao tratamento. Essa expressão remete ao arquétipo do malandro, de 

Roberto DaMatta (1997): o drible dentro do futebol brasileiro é o recurso do malandro 

dentro das quatro linhas para resolver seus problemas. Assim, o "malandro" Adriano 

teria dado um drible no tratamento psiquiátrico, que por si só carrega um caráter de 

ordem que remete ao “caxias”, outro arquétipo mencionado pela autor (1997).   

Entretanto, o principal sentido produzido não apenas nessa reportagem, mas 

principalmente a partir dessa notícia, é o de que Adriano era um alcoólatra e necessitava 

de tratamento antes que sua saúde se agravasse e o problema acabasse ocasionando sua 

morte - destino esse sugerido pela reportagem quando afirmava que esse tipo de 

transtorno é "implacável na marcação". A cobertura da imprensa era tão incisiva nesse 

aspecto que a opinião do jogador sobre sua própria saúde - física e mental - foi 

praticamente desconsiderada: quando é dito que "Adriano, de fato, crê que não precisa 

de tratamento", sugere-se de que a postura do jogador sobre seu problema é tão 

equivocada que o seu posicionamento sobre ele não deve ser levada em conta.  

Mas se Adriano “não parece ser capaz de se ajudar", a imprensa assumiria o 

papel de sugerir tratamentos eficazes para o jogador. Na matéria anteriormente citada na 

qual era dito que o jogador buscaria tratamento psiquiátrico, o jogador era retratado em 

frente a uma publicidade da qual só é possível ler os dizeres "Água Mineral, Natural e 

Sucos". A legenda comentava a foto e também aconselhava o Imperador: "Adriano 

sente o esforço do treino físico na Gávea: na inscrição no muro, um bom caminho para 

o Imperador reencontrar o rumo" (EXTRA, 10/03/2010). Assim, a imprensa sugeria que 

o caminho para Adriano ajeitar sua vida e se reencontrar na carreira era abandonar o 

álcool. 
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Figura 30 - Recorte de reportagem "Adriano recorre a um psiquiatra" - 10 mar. 2010. 
 

Gilmar Ferreira fazia coro com as reportagens. Em sua coluna no Extra, em texto 

intitulado "A saideira", publicado em 10/03/2010, ele conectava Adriano ao falecido 

jogador Garrincha, ambos, segundo ele, vítimas de problemas com o álcool:  

Vinte e seis anos após a morte de Mané Garrincha, gênio da bola que 
teve a carreira e a vida consumidas pelo álcool, o futebol brasileiro 
assiste à agonia de seus craques pós-modernos na luta contra o gole a 
mais que os afasta dos gramados. Três dos principais jogadores da 
seleção brasileira na última Copa poderão (e deverão!) ficar fora do 
Mundial deste ano por causa dos exageros nessa relação com o último 
gole: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Adriano (FERREIRA, 2010).  

Novamente o consumo de álcool e a possível morte em decorrência desse 

transtorno eram associados à Adriano. Também mais uma vez não é apresentado um 

laudo médico que aponte a dependência do jogador desse tipo de substância, ainda mais 

em um nível semelhante ao que levou Mané Garrincha a abreviar sua carreira e sua vida 

como é apontado pelo colunista. 

No jornal O Globo também havia menções, explícitas e implícitas, ao possível 

problema de Adriano com o álcool. Um exemplo é a coluna "Fator Messi", de Jorge 

Luiz Rodrigues e Maurício Fonseca, publicada em 20/03/2010, na qual os escritores 

sugeriam uma espécie de desafio ao imperador: 

Se for mesmo convocado para a Copa do Mundo, Adriano vai poder 
dar uma bela demonstração ao técnico Dunga de que decidiu mesmo 
mudar seu comportamento. A pouco mais de 100 metros do Hotel 
Fairway - QG da seleção brasileira no Mundial - funciona o bar do 
Randpark Golf Club. Um super bar, é bom avisar. Tem chope e as 
mais variadas marcas da gelada tão apreciada pelo atacante rubro-
negro. Ao contrário do que se imagina, o local não será fechado 
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durante a presença da seleção no hotel vizinho (...) A separar os dois 
lados haverá apenas uma cerca, de 3,20m de altura, que começará a 
ser montada no fim de abril. Os atletas poderão cruzá-la quando 
quiserem (RODRIGUES; FONSECA, 2010). 

O título do subtópico da coluna ao qual esse texto está associado era "Tentação". 

Um sentido é possível de ser depreendido tanto do título quando do texto: Adriano é um 

alcoólatra que devia resistir à tentação de consumir bebidas - principalmente suas 

preferidas, as cervejas - se quisesse confirmar perante o técnico Dunga seu 

compromisso com a seleção. A menção à cerca que separava o bar do hotel da seleção - 

detalhando até sua altura - sugeria que o local seria de alguma forma um local proibido 

para Adriano e reforçava que o atacante deve manter-se afastado do mesmo. Isso, é 

claro, se realmente estivesse disposto, pois ao final da coluna era lembrado que os 

jogadores poderiam cruzar a cerca se assim desejassem.  

No mesmo dia, o jornal veiculava uma matéria intitulada "Fla quer mostrar que 

curou 'dependências'" na qual a foto destaca um Adriano pensativo (O GLOBO, 

20/03/2010). Ainda que não fique explícita uma referência à possível dependência 

alcoólica do jogador, após a análise de diversas reportagens que afirmam que o jogador 

tem um histórico com a substância e até mesmo um transtorno relacionado à mesma, 

torna-se possível fazer uma leitura que associe imagem ao termo "dependência" 

utilizado na manchete.  

 
Figura 31 - Recorte da reportagem "Fla quer mostrar que curou 'dependências' " - 20 mar. 2010 

 

Não é um objetivo dessa pesquisa confirmar ou negar a dependência do jogador 

de álcool, drogas ou qualquer outro tipo de substância. É importante reafirmar que 

quando se refere a um transtorno do Imperador relacionado à bebidas alcoólicas como 

"suposto", por exemplo, é porque dentro do material recolhido dos dois jornais 
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pesquisados não aparece, em nenhuma reportagem, um laudo médico ou testemunho de 

um psiquiatra que tenha atendido Adriano e possa confirmar a existência de alguma 

dependência.  

Feita essa observação, é momento de analisar os discursos produzidos pela 

imprensa acerca dessa temática da possível dependência alcoólica. O que une essas 

reportagens destacadas é a possível interpretação do leitor, a partir da leitura dessas, de 

que Adriano é um alcoólatra e precisa de tratamentos. Esse tipo de discurso quando 

produzido e veiculado recorrentemente pela imprensa esportiva pode agir como 

mecanismo de desconstrução de uma idolatria. Um pai poderia deixar de comprar a 

camisa com o nome de Adriano para seu filho por considerá-lo um mau exemplo de 

conduta. Um jovem torcedor, ao perceber que o atacante é constantemente associado à 

confusões ou uso indiscriminado de substâncias alcoólicas, pode não sentir-se mais 

representado pelo atleta, enfraquecendo assim sua relação fã-ídolo com o jogador. 

É válido ressaltar que o uso de entorpecentes também foi sugerido pela imprensa 

durante esse mês. O colunista Eraldo Leite, em texto intitulado "Gols no Clássico", 

publicada logo após a chamada confusão da Chatuba, no dia 07/03/2010, comentava a 

forma com que o Flamengo lidou com a situação: "A farra de Adriano valeu folga no 

fim da semana. Como ele só volta a treinar amanhã, foi retirado do jogo da 

Libertadores, quarta. Que tem antidoping" (LEITE, 2010). A menção ao antidoping, 

feita de maneira solta e aparentemente apenas com intuito de registrar o fato, ao fim da 

frase, produzia um sentido. Três meses antes dessa coluna ser escrita, um jogador que 

atuava no futebol carioca havia sido flagrado em exame antidoping por uso de cocaína: 

o atacante Jobson, do Botafogo. O jogador alegou que a droga utilizada não teria sido 

cocaína, mas sim crack. Independente dessa ressalva, a pena aplicada pelo Supremo 

Tribunal de Justiça Desportiva foi de dois anos de afastamento do futebol 

(GLOBOESPORTE.COM, 2010). Com um precedente tão recente de jogador 

considerado usuário de entorpecentes, o colunista deixava em aberto a possibilidade de 

Adriano ter utilizado substâncias ilícitas e por isso teve de ser retirado da partida pela 

Libertadores. 

A mesma questão levantada na análise da cobertura esportiva em dezembro de 

2009, mês no qual a imprensa mudou o caráter da sua abordagem sobre o "malandro" 

Adriano após a ausência do jogador na festa da CBF, aparece durante o estudo sobre as 

reportagens veiculadas no mês de março de 2010: porque a imprensa apresentava, no 

geral, uma cobertura negativa sobre a vida esportiva e social de Adriano nesse período? 
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Novamente a questão do desempenho esportivo do atleta pode ser levantada 

como possível resposta para esse questionamento. Entretanto, as partidas disputadas 

nesse mês nas quais Adriano registrou boas atuações ou ao menos marcou gols não 

necessariamente incorreram em coberturas positivas sobre o desempenho do jogador. 

Um exemplo de cobertura positiva da imprensa após uma boa performance de 

Adriano foi repercussão depois da vitória do Flamengo sobre o Vasco, por 1 a 0, na qual 

o Imperador fez o gol da vitória. O resultado rendeu uma capa no Extra, na qual o 

atacante era destacado já na manchete: "Dodô dá mole e perde 2 pênaltis. Imperador, 

não" (EXTRA, 15/03/10). Na reportagem que analisava a partida em questão, intitulada 

"Dois heróis e um vilão", Adriano foi considerado um desses heróis citados na 

manchete, devido à autoria do gol da vitória. "A dose de competência do clássico contra 

o Vasco, no Maracanã, coube à dupla: o Imperador fez o gol da vitória - de pênalti 

inexistente - e o goleiro conseguiu a proeza de agarrar dois pênaltis cobrados por Dodô" 

(EXTRA, 15/03/10). 

Um exemplo de reportagem na qual o tom da imprensa não acompanha 

diretamente o desempenho esportivo do Adriano é a matéria intitulada "Império Contra-

Ataca", veiculada no Extra, que repercutia a vitória do Flamengo contra o Tigres, pelo 

campeonato carioca. Na partida em questão, Adriano fez dois gols. No quadro de notas 

e análise esportiva, o imperador recebeu a nota 7 e é dito sobre ele que "Errou a maioria 

das jogadas, mas acertou três que determinaram a vitória do time" (EXTRA, 25/03/10). 

Ainda que esse destaque possa ser considerado positivo, dentro da reportagem, era 

mencionado o fato de Adriano estar novamente "de cara feia" ao não comemorar seus 

gols com a torcida. O colunista Eraldo Leite também fez referência a essa postura do 

atacante em sua coluna "Efetivo ou Interino", publicada em 28/03/10, na qual destacava 

o jogador como "bola murcha" e sugeria que a atitude do Imperador de não comemorar 

seus gols denotava que "o momento mais importante do futebol é banal para o craque do 

flamengo" (LEITE, 2010). Logo, um bom desempenho dentro de campo de Adriano não 

garantia ao craque uma análise favorável dos jornalistas esportivos. 

Outro fator que já foi debatido na análise das reportagens de dezembro de 2009 e 

que nesse período tornou-se ainda mais importante para a discussão sobre a cobertura da 

imprensa sobre os jogadores de futebol é a relação desses atletas com os jornalistas. Se 

no período anterior analisado já havia uma queixa explícita da imprensa sobre a 

insistência do jogador em não dar entrevistas, o mesmo se repetiu nas reportagens 

veiculadas em março de 2010. Na reportagem já citada que noticiava a recusa do craque 
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ao Adriano em se consultar com a psiquiatra, era dito que "Novamente, Adriano não 

deu entrevistas, fato que já se tornou comum este ano. Desde janeiro, o jogador só 

concedeu entrevistas coletiva uma vez" (EXTRA, 10/03/10). Mas se havia de fato um 

ruído entre o jogador e os jornalistas que cobriam seu dia-dia, esse acaba se agravando 

ao tornar-se público após uma manifestação do jogador durante o clássico contra o 

Vasco. 

Na partida em questão, depois de fazer o gol da vitória, Adriano tirou o uniforme 

e exibiu uma camisa branca com os dizeres "Que Deus perdoe essas pessoas ruins". 

Ainda que não houvesse na camisa uma referência clara à imprensa, a repercussão na 

imprensa foi negativa e alguns colunistas que analisaram o episódio pareceram "acusar 

o golpe", pois reagiram imediatamente ao protesto do atacante.  

Fernando Calazans, por exemplo, em sua coluna d’O Globo, publicada em 

15/03/2010, criticava a atitude do Imperador de mostrar sua camisa de protesto: 

Ao convertê-lo [o pênalti], Adriano tirou a camisa do Flamengo e 
exibiu, na de baixo, os dizeres: "Que Deus perdoe essas pessoas 
ruins". Por ter tirado a camisa, logo levou cartão amarelo, da forma 
mais tola. "Que Deus perdoe esses maus profissionais" (CALAZANS, 
15/03/2010). 

O colunista não apenas criticava a atitude do jogador no que se refere ao âmbito 

esportivo- o cartão amarelo obtido em resposta à atitude de tirar o uniforme - mas 

aproveitou o episódio para sugerir que Adriano era um mau profissional.  

Outro colunista que analisou o protesto do atacante e indiretamente se colocou 

como parte atingida pelo mesmo é Renato Maurício Prado. Em sua coluna "Bom 

aperitivo", publicada na véspera do jogo em questão, publicada em 14/03/2010, o 

jornalista fazia uma avaliação negativa sobre o atacante por uma entrevista dada na qual 

o jogador havia criticado a imprensa por sua cobertura negativa ao episódio da Chatuba.  

O Imperador deu entrevista, dizendo que a culpa de todo o bafafá que 
o envolveu, na semana passada, é da... imprensa!! Ué, a noiva dele é 
jornalista? Pensei que fosse personal trainer! Com desculpas 
esfarrapadas como essa, Adriano ainda acaba virando político... Mas 
enquanto não encarar seus problemas de frente, não os resolverá. 
Pena. (PRADO, 2010).  

Nota-se que o colunista não deixou explícito quais seriam esses problemas que o 

jogador deveria enfrentar. Juntando essa coluna com as outras reportagens analisadas, 

pode-se supor que Renato Maurício Prado fazia menção à possível dependência 

alcoólica do atacante. Após o protesto de Adriano - a exibição de sua camisa com 
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referência às "pessoas ruins" - o colunista escreveu um longo texto, publicado em 

16/03/2010, no qual refletia sobre o papel da imprensa na cobertura do episódio da 

Chatuba. Nesse texto o colunista até levantou a possibilidade de exageros terem 

ocorrido nesse processo, mas não defende Adriano: 

A tal camiseta de protesto que Adriano exibiu, após marcar, de 
pênalti, o gol da vitória sobre o Vasco, acabou provocando uma 
interessante discussão na imprensa: terá sido invasão de privacidade 
esmiuçar a intimidade, as particularidades e as extravagâncias da vida 
íntima do jogador e de sua noiva? Jornais e revistas fizeram isso, nas 
edições do último final de semana. Agiram mal? A tendência da 
maioria é responder que sim. Afinal, por mais que pessoa tenha vida 
pública, é justo que disponha de privacidade naquilo que não diz 
respeito às atividades que o tornam famoso. Seguindo este raciocínio, 
chega-se, de imediato, ao argumento usado por aqueles que 
consideraram as reportagens sobre Adriano e Joana um exagero, uma 
covardia até. O veredicto, porém, não me parece tão simples. Como 
atleta de ponta, o Imperador deveria ter como norma cuidar do físico e 
da imagem, para exercer, na plenitude, seu ofício e a função de ídolo e 
modelo para muitos jovens. Se não se preocupa com isso, mas ainda 
assim consegue bom rendimento (casos históricos de Romário e 
Renato Gaúcho, por exemplo), vá lá que se queixe, usando o surrado 
jargão "Me garanto no que faço, então, faço o que quero". Só que não 
é bem isso que tem acontecido com Adriano - que esteve ausente na 
metade dos treinos e jogos do Flamengo na atual temporada. E quando 
um rififi doméstico (uma briga de marido e mulher, em que não se 
deveria meter a colher, como lembrou o goleiro Bruno) envolve vários 
outros jogadores do elenco e se torna motivo de o artilheiro perder 
dois jogos consecutivos, em duas competições diferentes - uma delas, 
a mais importante do continente - a coisa começa a mudar de figura. O 
que a imprensa fez, a partir daí, foi noticiar o ocorrido e traçar um 
panorama e os perfis dos envolvidos na confusão: o Imperador e a 
"Imperatriz". Provavelmente, nessas diversas reportagens, alguns 
exageros e injustiças tenham ocorrido. E aí, sim, Adriano tem razão de 
se queixar e até, se quiser, procurar reparação na Justiça. Mas querer 
que um episódio turbulento como o da favela da Chatuba (mais um no 
longo histórico do craque, é fundamental registrar!) se encerre na 
entrevista em que foram, candidamente, negados e atenuados fatos 
notórios, como os rotineiros problemas com a bebida e a depressão, 
equivale a tapar o sol com a peneira ou varrer a poeira para debaixo do 
tapete. Jornalistas podem ser bons ou ruins - e há de todos os tipos, 
espalhados pelo mundo inteiro, não somente no Brasil. Mas que, se 
goste ou não, depois de mais esse fenomenal barraco, as vidas 
pessoais de Adriano e Joana viraram notícia, é indiscutível. E Deus 
não tem nada a ver com isso..." (PRADO, 2010). 

Renato Maurício Prado mostrava-se aberto ao debate sobre a liberdade de 

imprensa e a privacidade dos jogadores de futebol. Quando o colunista afirmava que há 

jornalistas ruins e que o jogador deve protestar contra aqueles que podem tê-lo 

prejudicado, o colunista indicava a Justiça como o caminho correto para esse protesto. 
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A frase final "e Deus não tem nada a ver com isso" pode ser analisada não como uma 

crítica ao uso de um ícone religioso em sua manifestação, mas sim como uma 

condenação ao episódio da camisa. É possível que ao terminar o texto dessa forma, o 

colunista tenha tido a intenção de reforçar que a atitude de Adriano não foi a mais 

correta para se lidar com a situação. 

Entretanto, em outra coluna, intitulada "Hora da Revanche", publicada em 

21/03/2010, Renato Maurício elevava o tom ao responder acusações de torcedores que 

protestam contra a cobertura extensa sobre os episódios extracampo envolvendo os 

jogadores: 

Alto lá! Por acaso, são os repórteres que protagonizam "barracos" na 
Favela da Chatuba, andam escoltados por bandidos armados, na 
Rocinha, dão motocicleta pra mãe de traficante e cometem toda a sorte 
de infrações no trânsito? (PRADO, 2010). 

O discurso produzido pelo colunista parece claro: Adriano é um jogador de 

conduta moral questionável, infringindo regras e até mesmo cometendo pequenos 

crimes. Portanto, não teria o direito de evitar que os jornalistas exercessem o seu 

trabalho de cobrir os excessos do atacante, já que esses jornalistas sim seriam figuras 

íntegras e corretas que não cometiam os mesmos erros do atacante. 

Mas é possível estabelecer um contra-argumento ao ponto de vista do colunista. 

Adriano pode realmente ser culpado de todas as "confusões" citadas por Renato 

Maurício Prado, mas se essas vieram a público e tiveram ampla repercussão da 

imprensa esportiva é porque os jornalistas se prestam a fazer esse tipo de cobertura. Os 

jogadores de futebol no Brasil, principalmente os grandes ídolos, são tratados como 

celebridade pela mídia, tendo sua vida esportiva e pessoal acompanhados por 

jornalistas. Entretanto, os jornalistas em si não tem sua vida privada acompanhada de 

perto e até mesmo exposta nos meios de comunicação de massa de maneira tão intensa 

ou frequente. Então, mesmo que um colunista esportivo acumule infrações de trânsito 

ou se envolva com o tráfico de drogas, por exemplo, existe a possibilidade que esses 

fatos não se tornem notícias dignas de primeira página de jornal - tal qual a "confusão 

da Chatuba"se tornou no jornal Extra, por exemplo. 

Além das variações no desempenho esportivo e a conturbada relação entre 

Adriano e os jornalistas, existe um terceiro fator que pode explicar a natureza da 

cobertura esportiva ao Imperador, principalmente nesse mês de março de 2010. Esse 

mesmo fator foi levantado inclusive pelo jogador durante uma das poucas entrevistas à 
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imprensa durante o período analisado: preconceito com os locais que Adriano 

frequentava em seu tempo livre. 

Em reportagem veiculada no Extra, intitulada " 'É preconceito, só pode ser' ", o 

jornal dava destaque às queixas de Adriano sobre o tratamento recebido pelos 

jornalistas: 

O atacante Adriano reclamou do tratamento que recebe por ter hábito 
de frequentar a Vila Cruzeiro, onde nasceu, e as favelas vizinhas, 
todas no Complexo do Alemão, na Penha. Ele saiu em defesa dos 
amigos: "Ficam falando esse negócio de drogas, de álcool e até que eu 
morri, quando estava na casa da minha mãe, porque vou na favela. É 
preconceito, só pode ser. Na favela, não tem só drogado, não. Tem 
gente de bem. Fui e vou continuar indo. Estive lá aquele dia porque os 
jogadores me pediram, queriam conhecer a minha comunidade" (...) O 
Imperador considerou-se um injustiçado e garantiu que é humilde e 
não costuma destratar ninguém. Ao ser lembrado que é o único do 
elenco que mal fala com os jornalistas e não dá entrevistas - 
diferentemente de Pet e Vágner Love - Adriano explicou o porquê, e 
logo depois prometeu mudar o comportamento para não ser mais 
"injustiçado": "Eu só falei a verdade aqui, poderia ter mentido. Mas 
não adianta vir, porque eu falo uma coisa e vocês sempre escrevem 
outra. Então, se vocês sabem tudo, porque eu tenho que vir?" 
(EXTRA, 13/03/10). 

Em sua fala, Adriano levantava algumas questões pertinentes para a discussão 

sobre os mecanismos de desconstrução midiática de idolatrias futebolísticas. Sobre a 

questão de um possível preconceito da imprensa, é difícil identificá-lo a nível de 

indivíduos. Cada repórter, fotógrafo, comentarista, tem suas próprias opiniões: alguns 

podem considerar a favela uma região como outra qualquer da cidade, enquanto que 

outros podem considerar esse tipo de local perigoso e que por isso deveria ser evitado, 

por exemplo. Entretanto, é possível debater se a mídia em geral, os meios de 

comunicação de massa e seus agente possuem essa resistência ou tendência a analisar 

negativamente fatos e episódios relacionados comunidades como a Vila Cruzeiro ou a 

Chatuba. 

É válido trazer de volta para essa discussão a reportagem de julho de 2004, na 

qual a trajetória de Adriano, "de favelado à Imperador em Milão" era tratada como um 

"conto-de-fadas" tipicamente brasileiro. Durante a análise desse material, chegamos à 

conclusão de que a favela era posta no lado negativo da história, enquanto que Milão era 

associado a um "final feliz" do conto de fadas. Essa construção de narrativa a partir de 

uma fórmula pronta (nesse caso, a de conto-de-fadas) é apreciada dentro das diretrizes 

da indústria cultural. 
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Entretanto, nessa fórmula dos conto-de-fadas, não está previsto o retorno ao 

estado inicial. Traçando novamente um paralelo com a história da Cinderela (a versão 

promovida pela Disney), seria como se a princesa se casasse com o príncipe, mas em 

seguida preferisse recomeçar a trabalhar para suas irmãs. É o que acontece com 

Adriano: aquele que tornou-se milionário, campeão e Imperador faz questão de retornar 

para a favela e conviver com seus amigos e familiares.  

O comportamento de Adriano destoa tanto das narrativas desenvolvidas sobre o 

jogador em outros momentos que a imprensa parece ter dificuldade de compreendê-las. 

Em reportagem já citada, intitulada "Adriano recorre a um psiquiatra", esse costume do 

atacante de frequentar a favela é tratada até como transtorno: "O atacante rubro-negro 

buscará na psiquiatria respostas para seu transtorno - milionário que se diz feliz na 

favela; ingestão de álcool; o impacto da morte do pai, em 2005, em suas alterações 

comportamentais" (EXTRA, 10/03/10).  

Os termos "milionários" e "favela" são colocados em lados opostos na 

reportagem,adotando posições praticamente excludentes entre si. A condição de 

milionário remete ao dinheiro, ao luxo, à estabilidade e até mesmo à felicidade, como 

no exemplo da reportagem de julho de 2004, analisada em outro momento. Em 

contrapartida, à favela são associados o barraco da Chatuba, os traficantes, o consumo 

de álcool, a "hibernação" de Adriano que irrita o técnico Dunga, entre outros elementos 

negativos. Esses são exemplos de tradução estereotipada alimentada pela indústria 

cultural e promovida pelos meios de comunicação de massa: associa-se a regiões de 

complexas dinâmicas sociais como a favela, por exemplo, poucos aspectos negativos. 

Logo, quando um milionário como o Imperador faz esse movimento de não evitar a 

presença em comunidades carentes, a imprensa esportiva parece ter dificuldade de 

encontrar a razão que consiga conectar elementos tão distintos. 

A saída encontrada é tratar atitude um transtorno psiquiátrico, afinal, não é 

"normal" um milionário ser feliz na favela. O sentido criado pela reportagem é a de que 

um indivíduo na posição do Adriano, em sã consciência, não deveria ter esse tipo de 

comportamento. 

Março de 2010 foi um mês conturbado para Adriano, no qual seu nome esteve 

estampado nos jornais e sua vida social e aspectos comportamentais foram mais 

analisados pela imprensa do que seu próprio desempenho esportivo. Mas se esse 

período foi o mais rico em quantidade de material recolhido dentro da pesquisa, o 

quarto e último mês seria aquele no qual o Imperador receberia o menor destaque. Seja 
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por falta de relevância esportiva ou por ausência de notícias sobre eventos sociais 

frequentados pelo Imperador, novembro de 2010 foi marcado por um brilho fugaz na 

cobertura esportiva sobre Adriano.  

 

4.5 - O ocaso de Adriano: o último feito do herói. 

Em novembro de 2011 o Campeonato Brasileiro se encaminhava para sua reta 

final. Um dos times postulantes ao título à época era o Corinthians, que contava com o 

Imperador em seu elenco. Entretanto, até o início do mês, Adriano não mostrava um 

bom desempenho esportivo, colecionando problemas - mas dessa vez, dentro de campo. 

A reportagem do Extra, intitulada "Sanches reclama: 'Chope engorda'" apresentava a 

trajetória ruim do jogador no campeonato:  

Contratado no fim de março para recuperar a forma física no 
Corinthians, Adriano rompeu logo depois o tendão de Aquiles do pé 
esquerdo, passou por cirurgia e até agora só ficou em campo por 42 
minutos, sem marcar nenhum gol. Jogou 12 minutos contra o Atlético-
GO e outros 30 contra o Botafogo (EXTRA, 03/11/11). 

Outros números negativos referentes ao desempenho esportivo do atacante 

apareceram na reportagem "Império do Jejum". A matéria lembrava que entre a 

passagem pelo Flamengo, encerrada em 2010, e a chegada ao Corinthians, Adriano 

passara pela Roma, da Itália, mas por esse disputou apenas 8 partidas e não marcou 

nenhum gol. O Imperador, inclusive, à época completava 535 dias sem marcar um gol. 

A reportagem também destacava aspectos relativos à vida social do jogador, como o 

"flagrante" de Adriano bebendo chope no Rio de Janeiro durante seu tratamento de uma 

lesão no ombro e a perda da sua carteira de motorista após ser parado em uma blitz, 

também no Rio (EXTRA, 06/11/11). É possível perceber através dessas duas 

reportagens que a relação do jogador com o álcool continua na pauta da imprensa 

esportiva.  

A relação custo-benefício econômico do atacante também gera pauta negativa 

dentro da imprensa. O Extra destacava em sua reportagem intitulada "Presença 

preciosa" que para o Corinthians "cada minuto do craque em campo, até agora, custou 

R$ 50 mil" (EXTRA, 13/11/11). O jornal também afirmava que "no total, [Adriano] 

embolsou R$ 2,1 milhões para atuar por apenas 42 minutos em dois jogos do 

Campeonato Brasileiro" (EXTRA, 13/11/11).   
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Adriano poderia ter sua passagem pelo Corinthians avaliada como negativa, seja 

em uma análise esportiva ou financeira, nesse mês e até no campeonato inteiro se não 

fosse pela partida contra o Atlético-MG, disputada no dia 21 de novembro. No jogo em 

questão, Adriano saiu do banco de reservas e fez um gol que garantiu três pontos 

importantes para a meta do Corinthians de ser campeão. E quando o Imperador voltou a 

fazer o que se espera dele - gols, e mais importantes, gols decisivos - a imprensa 

esportiva cresceu junto com ele. 

O Extra repercutiu o gol de Adriano em reportagem com título digno de 

destaque: "O Imperador está de volta". A matéria destacou os 547 dias de jejum de gols 

do atacante que chegaram ao fim "quando o atacante avançou como um tanque pela 

ponta esquerda do Corinthians e marcou o gol da vitória, por 2 a 1, de virada, sobre o 

Atlético-MG" (EXTRA, 21/11/11).  Nota-se que o adjetivo "tanque", utilizado ainda em 

2004 quando o jogador surgia como artilheiro e herói da seleção brasileira, reapareceu 

no discurso da imprensa brasileira. O Globo, em reportagem cuja manchete destaca a 

fala de Adriano, intitulada" 'É muito importante fazer um gol como esse' ", a matéria 

afirmava que o jogador deu a vitória ao seu clube e que "a estrela do craque brilhou" (O 

GLOBO, 21/03/11). Aparentemente, um único gol foi o necessário para que o mito e o 

herói Adriano renascesse e voltasse a ser exaltado pela imprensa.  

Antes de prosseguir a análises das reportagens desse mês, faz-se necessário 

observar como que dentro da imprensa duas manchetes quase idênticas às vezes podem 

carregar sentidos opostos. Nessa reportagem do Extra citada acima, o título "O 

Imperador está de volta" estava carregado de simbologias positivas:  o retorno do 

tanque, do herói, do artilheiro, do campeão, do "bom" malandro, daquele que fazia a 

diferença positivamente dentro de campo. Entretanto, em março de 2010, à época do 

episódio da Chatuba envolvendo Adriano, sua noiva Joana Machado e outros jogadores 

do Flamengo, um título semelhante foi escolhido como manchete d'O Globo para a 

matéria que cobriu o episódio: "O Imperador voltou..." (O GLOBO, 06/03/2010). 

Naquele caso, os símbolos produzidos pela manchete eram outros: era o retorno do 

jogador polêmico, a volta do craque que hibernava na favela, do atacante dos excessos, 

do "mau" malandro, dentre outros sentidos que podem ser depreendidos.  

Retornando ao último mês analisado, é possível afirmar, a partir dos dados 

recolhidos no estudo de caso, que o único gol do Imperador mudou a postura da 

cobertura esportiva sobre o atacante nos dias seguintes aos jogos. Em reportagem 

veiculada pelo Globo intitulada "Corinthians celebra a virada de Adriano", três dias 
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depois do único gol feito por Adriano na competição e da terceira partida do jogador em 

todo o campeonato, a imprensa afirmou que "ao sair do banco para entrar na história 

com mais um capítulo de volta por cima, o atacante foi tema de todos os assuntos ontem 

no clube" (O GLOBO, 24/11/11).  O Extra, por sua vez, em reportagem intitulada "A 

confiança é total para duelo no Sul", afirmava que "Adriano ganha novo ânimo da reta 

final" e que o jogador, mesmo longe da forma física ideal, estaria se empenhando nos 

treinos e que deveria jogar as partidas seguintes (EXTRA, 22/11/11).  

Entretanto, a cobertura positiva sobre o Imperador duraria pouco. A reportagem 

do Globo intitulada "Sincero, Tite diz que clássico será especial" destacava que o 

atacante não havia aparecido no cube e alegara infecção intestinal para justificar sua 

ausência. Entretanto, dois trechos da matéria sugerem um tom negativo sobre a postura 

do jogador nesse episódio. O primeiro depois falava que embora houvesse uma 

definição do clube sobre a permanência do treinador Tite após o fim da temporada, ele 

teria "problemas mais imediatos para resolver", referindo-se a ausência de Adriano. 

Logo em seguida, apresentava-se a justificativa utilizada pelo Imperador para a falta. 

Justificativa essa que não recebia muita credibilidade por parte do jornal, pois a 

reportagem afirmava que "Tite não gostou da desculpa" (O GLOBO, 30/11/11) 

No geral, se comparado com os outros meses analisados, novembro de 2011 

apresentou uma cobertura muito tímida dos jornais sobre Adriano. No Extra o atleta 

apareceu em 14 reportagens e em uma primeira página. No Globo, quase os mesmos 

índices: também uma primeira páginas e 15 reportagens. Em ambos os jornais os 

colunistas não abriram espaço para o Imperador.  

Alguns fatores podem explicar esse pequeno destaque ao jogador dentro do 

material recolhido. O primeiro deles e talvez o mais óbvio é o clube pelo qual Adriano 

estava jogando à época. O Globo e o Extra são jornais não restritos, mas muito 

comercializados em praças cariocas e destacam em seu noticiário esportivo o dia-dia 

dos grandes clubes cariocas.  O Imperador, por estar no Corinthians, naturalmente já 

receberia menos espaço nas páginas de ambos os jornais. 

A quase total ausência de atuações do jogador - apenas uma partida disputada no 

mês de novembro - também contribui decisivamente para uma cobertura pequena sobre 

o jogador. Entretanto, ao contrário dos meses de dezembro de 2009 e março de 2010 

nos quais a falta de atuações esportivas acabaram contribuindo para o surgimento de 

pautas diferentes (como as festas frequentadas pelo atacante, por exemplo), pouco 
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espaço foi dedicado, dentro da cobertura referente ao atacante Adriano, a aspectos 

comportamentais/pessoais: 

 

 
Figura 32 - Gráfico Enfoque Esportivo x Comportamental/Social - Novembro/2011 - (EXTRA). 

 

 
Figura 33 - Gráfico Enfoque Esportivo x Comportamental/Social - Novembro/2011 (O GLOBO). 

 

O que poderia explicar, então, esse pouco destaque à vida social do atacante? 

Talvez a ausência do jogador nas favelas do Rio de Janeiro. Como o Imperador estava 

morando e treinando em São Paulo, acabou se distanciando da Vila Cruzeiro e da 

Chatuba. Isso pode ter diminuído o interesse da imprensa esportiva em cobrir suas 

saídas noturnas.  

Independente dos fatores que levaram à tímida cobertura sobre o jogador 

Adriano, o resultado acaba sendo uma espécie de invisibilidade do atleta dentro do 

noticiário se comparado aos outros meses analisados. Esse ostracismo ao qual o jogador 

começa a ser relegado é extremamente nocivo ao ídolo se considerarmos sua faceta de 

celebridade. A celebridade precisa estar visível na mídia, ela precisa do auxílio dos 

meios de comunicação para manter sua influência (ROJEK, 2008). Quando Adriano 

começava a sumir do noticiário esportivo, sua condição de ídolo tendia a diminuir ou se 

desfazer. 
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4.6 De mito à nota de rodapé: sistematizando os mecanismos de construção e 

desconstrução midiática da idolatria à Adriano, o Imperador. 

O estudo de caso realizado a partir das reportagens recolhidas nos jornais O 

Globo e O Extra tinha como intuito compreender os mecanismos utilizados pela mídia 

em suas narrativas de construção e desconstrução de idolatrias acerca de um 

determinado jogador de futebol - no caso dessa pesquisa sobre o atacante Adriano, o 

Imperador. Ao fim da análise das primeiras páginas, colunas e reportagens recolhidas 

referentes a quatro meses distintos da carreira do jogador, pode-se apontar alguns desses 

mecanismos aos quais a imprensa recorre ao desenvolver suas narrativas. 

Pôde-se observar no estudo de caso que uma estratégia geral muito utilizadas 

pela imprensa para começar a construir uma narrativa de idolatria é desenvolver uma 

cobertura de caráter positivo sobre o jogador em questão. O mês de julho de 2004 traz 

vários exemplos dessa tática colocada em prática: tanto O Extra quanto O Globo, em 

suas colunas e reportagens, deram destaque positivo a Adriano na maior parte do tempo. 

Outro recurso utilizado pela imprensa durante esse mês analisado e que 

gradualmente contribui para o desenvolvimento de uma idolatria ao jogador é o 

aumento gradual do papel do jogador dentro das capas, colunas e reportagens veiculadas 

nos cadernos esportivos.Principalmente a partir da reta final da competição, o número 

de reportagens nas quais Adriano apresentava um grande papel crescia em relação às 

outras categorias. 

Esse destaque positivo a Adriano encontrado nas reportagens desse período não 

só o caracterizavam como um bom jogador mas, em suas narrativas, a mídia também o 

aproximou dos arquétipos de mito e herói. O mito, na perspectiva de Elíade (2011), é 

um ente sobrenatural responsável, em tempos distantes do nosso cotidiano, por façanhas 

ímpares que deram início a uma realidade específica. Adriano aproxima-se dessa 

configuração quando a imprensa esportiva o coloca como um representante de uma 

espécie de "futebol-força" inédito e vitorioso dentro do futebol brasileiro.  

Os discursos midiáticos sobre o Imperador também o aproximam do arquétipo 

do herói pelas perspectivas de Brandão (1987) e Campbell (2007). Em linhas gerais, o 

herói seguiria um modelo de separação-iniciação-retorno(Campbell, 2007),que prevê 

que o herói, após um nascimento difícil, deve sair de sua comunidade de origem, 

aventurar-se no mundo sobrenatural no qual irá passar por provações e de onde tirará 

uma força ou poder especial capaz de trazer benefícios a sua comunidade em seu 

retorno. A trajetória pessoal e profissional de "tanque" Adriano se encaixam dentro 
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desse modelo, após superar a pobreza e as dificuldades da Vila Cruzeiro, o jogador se 

lança no continente europeu e passa por diversos desafios futebolísticos pelos clubes 

onde jogou,conquista a felicidade (leia-se aqui, dinheiro e posses) através de seu 

desempenho esportivo e depois traz benefícios ao seu país (através da seleção brasileira) 

graças ao seu talento. Esse é um discurso muito popular e recorrente dentro da cultura 

brasileira: o indivíduo pobre e desfavorecido que graças ao futebol encontra a felicidade 

e seu lugar no mundo. 

 Dessa forma, a carreira profissional e trajetória pessoal de Adriano ganham os 

contornos de um conto-de-fadas com o qual a imprensa contribui para promoção. O 

testemunho positivo de um ídolo consagrado como Ronaldo "O Fenômeno" também 

ajuda a legitimar o talento e caráter mítico de Adriano.  

Entretanto, esses discursos midiáticos dificilmente poderiam se sustentar se não 

houvesse, anteriormente a eles, um desempenho esportivo que os sustentasse. Caso 

Adriano não tivesse tido uma boa performance esportiva durante a Copa América 

ocorrida naquele mês, chegando até mesmo a ser campeão e artilheiro do torneio, a 

cobertura sobre sua participação no torneio e até sobre sua carreira provavelmente teria 

sido tão discreta quanto o era no início do mês.  

No segundo mês analisado, dezembro de 2009, outros mecanismos de 

construção e agora também de desconstrução de idolatria entram em cena. O 

interessante é que ambos remetem à figura do malandro. Enquanto o foco é esportivo e 

está voltado para a conclusão do campeonato brasileiro de 2009, no qual Adriano 

novamente é artilheiro e campeão, as indisciplinas e excessos do Imperador são apenas 

atributos marcantes do personagem campeão. Mas após o término do campeonato e 

alguns ruídos entre jogador e jornalistas, os discursos produzidos a partir desses 

mesmos elementos sugerem que o jogador é privilegiado e irresponsável. Pode-se 

observar nesse momento o início de um processo de desconstrução de idolatria, 

especialmente no jornal O Extra.  

Alguns fatores podem explicar porque esse processo tem início nesse momento e 

esses serão encontrados nas diretrizes dos meios de comunicação de massa. Segundo a 

lógica da indústria cultural (1985), os produtos culturais são desenvolvidos mediante 

sua possibilidade de obter um retorno financeiro. Logo, enquanto Adriano oferecesse 

essa possibilidade de retorno - seja ela através de audiência que futuramente pode se 

converter em lucro - a mídia tenderia a realizar uma cobertura positiva sobre sua 

carreira. Entretanto, nesse mês o Imperador contraria essa lógica: ao evitar a imprensa e 
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até mesmo um evento oficial da CBF na qual os jornalistas teriam a oportunidade de 

produzir uma grande quantidade de material envolvendo seu nome e imagem, o jogador 

dificulta o trabalho da imprensa em produzir materiais sobre ele e, indiretamente, pode 

prejudicar os índices de audiência dos veículos que cobrem seu cotidiano esportivo. 

Esse comportamento de Adriano de evitar contato com a imprensa prejudica a 

criação estereotipada da indústria cultural e o desenvolvimento dos espetáculos 

midiáticos, no sentido proposto por Debord (1967). Se o espetáculo é representação, 

significações, simbologias, para além da frieza dos fatos, enfim, o mundo transformado 

em imagens, que poderão privilegiar a visão e estimular o comportamento hipnótico, o 

quanto a imprensa perde, então, quando o Imperador se recusa a receber seus prêmios 

na festa oficial da CBF? As centenas de fotos que seriam feitas com o jogador 

segurando seu troféu, os planos fechados das câmeras em suas expressões, por exemplo, 

passam a não existir. A reportagem que poderia ser escrita a partir de um fórmula já pré-

estabelecida: lembrando as dificuldades pelas quais o jogador passou no início do 

campeonato, a superação do atleta e, por fim, a conquista dos prêmios como prova de 

sua volta por cima -precisa sofrer alterações mediante a atitude do jogador de não 

colaborar com o roteiro que a mídia desenvolveu para ele. O desenvolvimento do 

espetáculo midiático sai prejudicado pois o único material visual que se tem daquela 

noite torna-se uma foto de Adriano em meio a uma multidão de desconhecidos em uma 

"noite" na favela. 

Um mecanismo geral foi observado como ativador de uma desconstrução 

midiática de sua idolatria: o crescimento acentuado, principalmente no jornal o Extra, de 

uma cobertura que coloque Adriano de maneira negativa, especialmente a partir do 

episódio da ausência na festa da CBF. O mesmo crescimento ocorreu no jornal O 

Globo, ainda que de maneira mais discreta. 

Quando a cobertura da imprensa extrapola o campo e começa a abordar de 

maneira crescente aspectos extracampo da vida de Adriano - como pôde ser observado 

nesse dezembro de 2009 nos jornais analisados - tais quais seus relacionamentos 

amorosos e sua presença em eventos sem relação com a sua atividade profissional, 

sugere-se uma faceta de celebridade na figura do Imperador. Esse é o caráter plural do 

ídolo futebolístico contemporâneo: ele pode ser mito, herói e celebridade, até mesmo 

simultaneamente. 

No terceiro mês analisado, março de 2010, a desconstrução de idolatria é mais 

acentuada. Alguns dos mecanismos observados no mês anterior se repetem aqui, como 
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as reportagens de enfoque comportamental/esportivo sobre Adriano. A exemplo das 

reportagens analisadas referentes a dezembro de 2009, essa cobertura 

comportamental/social deu grande destaque negativo ao Imperador.  

Analisando os números, é possível ver alguns padrões retóricos nas coberturas 

dos dois jornais. No Extra, não apenas as capas do periódico dão foco na cobertura 

comportamental/social do jogador: são ao todo 27 reportagens, quase uma por dia do 

mês, que abordam aspectos extracampo da carreira do jogador em detrimento de 

atributos técnicos e esportivos. O Globo, por sua vez, prioriza a cobertura 

comportamental/social sobre o atacante em suas colunas, as quais apresentam um índice 

de 100% de destaque negativo ao Imperador quando o abordam por essa perspectiva.  

É importante ressaltar que após a confusão da Chatuba, ocorrida no dia 5 de 

dezembro e noticiada a partir do dia 6, houve um aumento nas matérias que destacam 

Adriano de maneira negativa. Relacionado a esses números é possível observar outro 

mecanismo responsável por contribuir com a desconstrução da idolatria de Adriano. A 

sugestão de Adriano como sendo dependente químico e ou alcoólatra atribui ao jogador 

deficiências psiquiátricas e de caráter no atleta que podem vir a afastá-lo dos fãs e do 

próprio caráter de mito e herói.  

Essas dependências inclusive, principalmente a alcoólica, são associadas ao 

hábito de Adriano de frequentar favelas cariocas, levantando a hipótese da existência de 

preconceito por parte da imprensa com essas comunidades e as pessoas que as 

frequentam.  

Essa questão é importante para essa pesquisa porque diz respeito às diretrizes 

pelas quais os meios de comunicação de massa desenvolvem seus conteúdos. Partindo 

do pressuposto que a mídia tradicional veicula produtos que estejam ao menos 

parcialmente de acordo com os valores das classes dominantes, uma série de 

posicionamentos sobre os mais diversos campos (política, cultura, religião, entre outros) 

podem estar carregados de preconceitos, no intuito de favorecer os grupos que 

compõem mais compõem o target dos jornais. 

 Trazendo essa discussão para o objeto da pesquisa, os veículos esportivos e seus 

agentes poderiam, então, incorporar em suas reportagens, matérias, colunas, valores 

hegemônicos que refletem o olhar de seu público-alvo ao cobrir o cotidiano de um ídolo 

de futebol. Assim, Adriano, por exemplo, poderia receber uma cobertura de teor 

negativo por parte da imprensa tradicional por se envolver com elementos (tais quais a 

favela e seus baile funk, por exemplo) que não pertencem ao universo considerado 
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positivo segundo os valores das classes dominantes. A partir desse cenário é possível 

levantar uma questão: se o Imperador, durante sua carreira, frequentasse um círculo 

social no qual os indivíduos envolvidos pertencessem a uma classe socioeconômica 

mais privilegiada e também se envolvesse com episódios ligados ao uso do álcool, 

poderia o jogador ter recebido uma cobertura mais positiva por parte dos jornalistas?  

No último mês analisado, Adriano já não recebia tanto destaque dentro dos 

jornais pesquisados quanto em nos outros períodos estudados. Por alguns fatores, tais 

como sua ausência da praça futebolístico carioca, seu desempenho esportivo muito 

abaixo do que no auge de sua carreira e até mesmo a baixa cobertura sobre sua vida 

social se comparada à época em que o atacante frequentava comunidades como a Vila 

Cruzeiro ou a Chatuba, o Imperador figurou em poucas reportagens em novembro de 

2011. Também quase não esteve presente nas primeiras páginas e nenhum colunista de 

Extra e Globo tornou Adriano objeto de seus textos.  

Essa espécie de "invisibilidade midiática" promovida pela imprensa esportiva à 

Adriano, ainda que não seja total e tenha diversos fatores que possam justificá-la - como 

os mencionados acima - contribuem para a desconstrução da idolatria do jogador. Pois, 

como jogador, Adriano precisa que a imprensa esportiva noticie, comente e analise seu 

desempenho e feitos esportivos. Enquanto celebridade em tempos midiáticos, precisa da 

colaboração dos meios de comunicação de massa para se manter influente na sociedade. 

Dentro dessa análise,a cobertura de Adriano pela imprensa segue a lógica da sociedade 

do espetáculo apontada por Debord: "o que é bom aparece, o que aparece é bom" 

(DEBORD, 1997, p. 16-17). Assim, o fato de Adriano começar a desaparecer da mídia 

pode significar, aos olhos dos espectadores, que o jogador já não bom, uma vez que não 

é mais interessante para o espetáculo midiático.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 
 

CONCLUSÃO 

Ao fim da revisão bibliográfica e do estudo de caso propostos para essa pesquisa 

é possível realizar algumas considerações finais sobre o problema de pesquisa 

investigado, alcançando os objetivos estabelecidos para essa dissertação.   

Ainda no início da pesquisa, definiu-se que o problema a ser investigado seria O 

compreender se e de que maneira discursiva em termos, portanto,de recursos de 

significação específicos de linguagem e do jornalismo, a imprensa esportiva contribui 

com e desconstrução de narrativas de idolatria no futebol. Após o estudo de caso sobre 

os discursos produzidos e veiculados pela imprensa esportiva carioca (mais 

precisamente os jornais Extra e O Globo) em momentos chave da sua carreira, é 

possível apontar alguns mecanismos pelos quais a mídia constrói e desconstrói essas 

narrativas de idolatria ao jogador.   

No sentido de construção de idolatria, é importante destacar que o maior espaço 

cedido ao jogador dentro do noticiário esportivo, por si só, já contribui para esse 

processo. Durante o estudo de caso foi visto que no primeiro mês analisado o jogador 

era um mero coadjuvante no começo da Copa América, disputada em julho de 2004, 

mas que durante a competição o jogador foi ganhando importância dentro do noticiário, 

terminando o torneio como um dos protagonistas dentro da cobertura esportiva (ainda 

que não o único) sobre aquela conquista.  

Não apenas em termos quantitativos, mas o destaque qualitativo também pôde 

ser observado como um recurso utilizado pela imprensa esportiva que pode contribuir 

para a idolatria do jogador de futebol. Dentro dos discursos produzidos sobre Adriano 

durante sua carreira, especialmente nas reportagens recolhidas referentes ao mês na qual 

a Copa América ocorreu, foi possível notar o desenvolvimento de um perfil para o 

atacante que o aproximou de dois conceitos importantes para a pesquisa: o mito e o 

herói.  

Ao destacar Adriano como um jogador forte, e não habilidoso, contrariando uma 

suposta "escola" brasileira que se orgulhava de craques como Romário e Bebeto (mais 

baixinhos e menos encorpados), o Imperador seria um dos responsáveis por iniciar uma 

nova fase do futebol brasileiro, tal qual um mito é capaz de dar início a novas 

realidades, na perspectiva de Elíade (2011).  

A trajetória pessoal e profissional de Adriano, ainda nesse primeiro mês 

analisado, recebe um discurso positivo e que o insere na trajetória do herói clássico, 
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segundo os estudos de Brandão (1987) e Campbell (2007). A infância difícil na favela, 

o início de carreira conturbado no Flamengo, a ida para a Europa e o futebol italiano, as 

provações que o jogador enfrentou até conseguir tornar-se o Imperador pela exibição de 

seu talento nato na Inter de Milão, até o seu retorno ao Brasil (naquele caso, a seleção 

brasileira) trazendo benefícios a sua nação. 

Aliado a esse caráter heroico que a imprensa esportiva ajudava a produzir sobre 

a figura de Adriano, foi possível perceber um outro recurso midiático utilizado pelos 

jornais à época para destacar positivamente o jogador: a construção de um chamado 

"conto-de-fadas" do Imperador. Essa tática de construir esse discurso sobre a trajetória 

pessoal e profissional do atleta pode ser relacionada a uma diretriz da indústria cultural 

que busca produzir ou adaptar conteúdos a estereótipos e fórmulas prontas que possam 

gerar um retorno financeiro. Esses jornais analisados então, seguindo essa lógica da 

indústria cultural, podem construir e veicular esse "conto-de-fadas" do Imperador por 

entender que essa é uma narrativa interessante a ser desenvolvida e com alto potencial 

de retorno em audiência.  

É importante ressaltar que essa construção desenvolvida sobre a carreira de 

Adriano, que sugere a superação das dificuldades e conquista de melhores condições de 

vida através do futebol, segue uma fórmula recorrente na cultura brasileira. O futebol, 

principalmente nas décadas de 20 e 30, tornou-se um esporte popular e um espaço no 

qual uma parcela de indivíduos marginalizados, como operários, negros, podiam 

ascender econômica e socialmente graças ao seu talento. Adriano seria então mais um 

representante desse grupo de indivíduos desfavorecidos socialmente e economicamente 

que devido ao seu talento para o futebol conseguiu "subir" de vida.  

No sentido contrário ao das narrativas que podem contribuir para a construção 

de idolatria futebolística, encontram-se as que facilitam um processo de desconstrução 

do prestígio do jogador. Com relação a esse processo alguns mecanismos puderam ser 

observados a partir do estudo de caso. 

O primeiro recurso utilizado pela mídia que contribuiria com essa desconstrução 

de idolatria seria a perda de espaço cedido ao jogador na mídia. Isso pôde ser observado 

no último mês de reportagens, no qual Adriano não foi mencionado, por exemplo, por 

nenhum dos colunistas dos dois jornais. Ainda que seja possível fazer a ressalva sobre o 

jogador à época estar atuando por um clube paulista (o Corinthians) e por isso 

naturalmente haveria uma redução do espaço do jogador dentro de veículos cariocas, é 

importante ressaltar que esse "ostracismo" ao qual o Imperador começava a ser relegado 
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tem influência sobre sua condição de ídolo. Não só o jogador precisa ter sua história 

recontada para seus seguidores (nesse caso específico, os leitores desses jornais) a fim 

de manter sua condição de mito e herói, mas o seu caráter de celebridade também se 

abala com essa perda de destaque na mídia, pois sua influência dentro do mundo 

futebolístico e da sociedade em geral diminui à medida que os meios de comunicação de 

massa deixam de agir como um intermediário cultural (ROJEK, 2008) positivo.  

Outro mecanismo utilizado pela imprensa esportiva no estudo de caso realizado 

é destacar com mais frequência e de maneira mais negativa aspectos da vida 

comportamental e social do jogador. As supostas indisciplinas cometidas por Adriano e 

seus "privilégios" dentro do Flamengo, por exemplo, começavam a ser abordados de 

maneira negativa pelos jornais cariocas principalmente a partir do segundo mês de 

reportagens recolhidas, quando o Imperador se ausenta da festa oficial de premiação dos 

melhores do campeonato brasileiro de 2009. O discurso produzido à época pela mídia 

afastava o atacante da categoria de herói a ser idolatrado e o aproximava da figura do 

malandro, tal qual o arquétipo descrito por DaMatta (1997): Adriano adquiria os 

contornos de um jogador que não obedecia as mesmas regras que os outros, não tinha 

grande estima pelas instituições oficiais (tais quais a CBF) e que por isso precisava de 

sanções da presidente do Flamengo à época, Patrícia Amorim, personalidade essa que 

assumia o papel de “caxias”, seguindo os atributos de outro arquétipo de DaMatta. 

Sobre esse mecanismo é relevante ressaltar que essa abordagem crescente dos 

veículos analisados sobre aspectos extracampo revela a faceta celebridade de Adriano. 

Quando a imprensa esportiva começa a dar menos enfoque a elementos como 

treinamento, desempenho técnico e tático e mais a, por exemplo, como anda o 

relacionamento amoroso do jogador ou qual a natureza das festas que ele tem 

frequentado – e, no estudo de caso de Adriano, reportagens com essa temática 

efetivamente foram publicadas - sugere-se que, mais do um jogador de futebol, ou 

melhor, um mito ou heroi, o Imperador é uma personalidade famosa como qualquer 

outra de outro ramo.  

A cobertura da imprensa sobre a vida social do atacante, especialmente sobre a 

chamada "confusão da Chatuba", recebe contornos espetaculares. As notícias, 

especialmente as veiculadas pelo jornal Extra, narraram o episódio nos mínimos 

detalhes, citando personagens envolvidos, reações e por vezes até diálogos. O histórico 

de separações do casal envolvido - Adriano e sua noiva Joana Machado - foi levantado 

pelo mesmo jornal. As consequências sociais para os envolvidos foram investigadas. O 
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que antes era um episódio isolado em uma festa tornou-se uma narrativa explorada pela 

imprensa, um espetáculo midiático, no sentido proposto por Debord (1967), na qual as 

representações tornaram-se mais impactantes do que o fato em si. Espetáculo esse 

alinhado a um jornalismo de sensações (BARBOSA, 2003) que poderia tornar-se 

responsável por produzir emoções - surpresa, reprovação, interesse em querer saber 

mais sobre o que ocorreu naquela noite, apenas para citar alguns exemplos possíveis - e 

dificultar o debate racional sobre as consequências do ocorrido para a carreira atleta 

(por mais que tal associação seja bastante discutível em termos esportivos.  

O recurso utilizado pela imprensa esportiva que possivelmente mais contribuiu 

para uma desconstrução da idolatria do jogador do Adriano nesse estudo de caso, 

especialmente dentro do terceiro mês de reportagens recolhidas, foi uma recorrente 

sugestão de que o atleta teria transtornos psiquiátricos relacionados à dependência 

alcoólica. Em menor escala e com menos frequência, também foi sugerido que o atleta 

poderia ser usuário de entorpecentes. Independente da natureza dessa dependência, a 

imputação dessa condição ao atleta sugerida por veículos oficiais da imprensa 

contribuíram de maneira decisiva para a perda de prestígio do atleta com relação aos 

torcedores e seus fãs.  

Com relação aos objetivos específicos estabelecidos no início da pesquisa, pode-

se dizer que todos foram alcançados. A relação entre os meios de comunicação de 

massa e a exploração dos indivíduos pelos mesmos em seus produtos midiáticos foi 

investigada no primeiro capítulo, através do levantamento bibliográfico sobre as 

características da sociedade de massa, dos meios de comunicação de massa, do debate 

sobre a lógica da indústria cultural e as características da sociedade do espetáculo e 

como ambos influenciam na produção dos conteúdos midiáticos e sentidos. Os 

indivíduos da sociedade de massa sofrem influência dessas variáveis nos dois opostos 

do processo comunicativo.  

Na produção, as celebridades ou personagens de reportagens, por exemplo, 

podem ter sua personalidade, histórias, seus relatos, dentre outros elementos adaptados 

para se encaixar na lógica que permeia o desenvolvimento dos conteúdos midiáticos. Na 

recepção, esses indivíduos podem ser incentivados a consumir os produtos midiáticos – 

e, em um cenário de profusão de espetáculos, isso pode ocorrer inclusive mediante 

atrofia, em algum nível, de seu poder de reflexão sob o receio de não encontrarem na 

mídia outro tipo de conteúdo. 
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Com relação ao objetivo de traçar o perfil do ídolo futebolístico contemporâneo, 

confirmou-se a hipótese estabelecida no início da pesquisa de que os arquétipos de mito, 

herói e celebridade têm relação direta com esse perfil. Não apenas o levantamento 

bibliográfico sobre o tema realizado no segundo capítulo já forneceu indícios nesse 

sentido mas o estudo de caso sobre o Adriano relevou que o jogador, enquanto ídolo 

futebolístico, apresentou em diferentes momentos de sua carreira elementos que o 

aproximavam ou do conceito de mito, herói ou celebridade.  

O terceiro objetivo específico, referente ao estudo sobre as especificidades do 

futebol e sua relação com o Brasil, foi desenvolvido durante o terceiro capítulo e 

mostrou-se proveitoso para a pesquisa. O futebol é um esporte único hoje não só por 

seus elementos técnicos ou pela quantidade de dinheiro e audiência que consegue atrair 

para clubes, federações e patrocinadores, mas também pela relação entre o futebol e a 

identidade nacional brasileira. O futebol desenvolveu-se em território nacional durante o 

século XX, influenciando e sendo influenciado pelo paradigma social e econômico do 

país, tornando-se mais do que um esporte, mas também um sinônimo de brasilidade: nos 

tornamos o "país do futebol". Ainda que hoje se questione se a relação entre identidade 

e esporte ainda se mantém forte , esse debate foi importante para a compreensão do que 

torna um ídolo futebolístico tão diferente de um cantor ou ator famoso, por exemplo, 

dentro do Brasil e como a imprensa esportiva pode vir a refletir esses contornos 

distintos.  

O último objetivo específico, relativo à investigação dos critérios estabelecidos 

pela imprensa esportiva ao desenvolver as narrativas que contribuiriam para a 

construção ou desconstrução da idolatria de um jogador, foi alcançado durante o estudo 

de caso. No início da pesquisa foi levantada a hipótese de que dois critérios eram 

decisivos nesse processo: a adequação ou não de determinado atleta às diretrizes 

midiáticas da imprensa no geral ou de um veículo em especial e o desempenho 

esportivo desse jogador. Ainda que ambas as condições tenham sido comprovadas 

empiricamente durante o estudo das reportagens recolhidas sobre o jogador Adriano, é 

importante ressaltar que pôde ser observada uma inversão na ordem de importância 

dessas condições. 

O desempenho esportivo apareceu no estudo de caso como o fator mais decisivo 

na decisão dos agentes da imprensa esportiva sobre qual será o tom das análises feitas 

sobre o jogador.  Em 2004, quando Adriano apresentava boa performance técnica em 

seu clube (Inter de Milão) e na seleção brasileira, ele era um jovem e promissor atleta. 
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Em 2009, quando foi artilheiro e campeão do Brasileirão de 2009 atuando pelo 

Flamengo, sua indisciplina no terreno esportivo foram, em parte, postas em segundo 

plano porque o Imperador conquistara mais um título. Já em 2010, quando não se 

mostrava capaz de repetir as boas atuações tão frequentemente quanto em outros tempos 

- e nem em mesmo número, haja visto que o atleta ficou fora de alguns jogos por 

aspectos extracampo - e em 2011, quando disputou apenas uma partida durante todo o 

mês analisado, os discursos da imprensa tendem se modificar, e principalmente os 

colunistas dos jornais ou analisavam de maneira negativa o jogador ou optavam por não 

dar espaço ao atleta em seus textos.  

Também de maneira decisiva para o desenvolvimento de construção e 

desconstrução de narrativas de idolatria do jogador Adriano, aparece justamente essa 

capacidade do atacante de se adequar às diretrizes da imprensa esportiva para a 

produção de suas matérias, reportagens, dentre outros formatos.  

Enquanto a carreira e trajetória pessoal de Adriano se encaixavam em uma 

espécie de "conto-de-fadas" do indivíduo brasileiro que ganha a vida pelo futebol, a 

análise da imprensa sobre o jogador tendia a ser positiva. Entretanto, quando o jogador 

começa a fugir dessa fórmula, por exemplo evitando o contato com a imprensa, se 

ausentando de uma festa oficial na qual seria o maior homenageado e preferindo 

comparecer a um evento fechado no qual repórteres não teriam credencial, ou mesmo 

mantendo o hábito de frequentar a Vila Cruzeiro ou a Chatuba, locais os quais, segundo 

a narrativa clássica de um "conto-de-fadas" deveria ter abandonado pois remetem a um 

início de vida difícil que já teria sido superado, o Imperador foge dos discursos 

estereotipados e das fórmulas prontas às quais a mídia tenderia a recorrer.  

Esse ruído entre atleta e jornalistas aumenta quando Adriano exibiu 

publicamente, no meio de uma partida de março de 2010, uma camisa que, 

implicitamente, acusava aqueles profissionais que cobriam seu cotidiano e produziam 

reportagens sobre sua vida profissional e pessoal de serem "pessoas ruins". A partir 

desse momento foi possível notar uma espécie de racha na relação entre o jogador e a 

imprensa, uma crise que nem mesmo um crescimento positivo de seu desempenho 

esportivo à época mostrou-se capaz de resolver por completo.   

Ao fim dessa pesquisa, mesmo considerando que os objetivos foram alcançados 

e o problema de pesquisa, investigado em profundidade, algumas questões ficam em 

aberto para estudos futuros. Não foi possível, dentro dessa dissertação, principalmente 

pela falta de recursos como tempo para desenvolver grupos focais e aplicação de 
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questionários, realizar estudos de recepção com intuito de aferir como esses discursos 

midiáticos são recebidos por torcedores ou fãs, ou seja, se essas reportagens eram 

capazes de influenciar na percepção que esses indivíduos tinham sobre o jogador e se 

isso afetaria sua condição de ídolo. Em um estudo posterior, espera-se que seja possível 

ampliar a investigação nesse sentido. 

Outra questão que merece ser debatida em estudos futuros diz respeito à relação 

entre essas narrativas midiáticas de construção e desconstrução de idolatria e discursos 

hegemônicos. É pertinente aprofundar a discussão sobre, por exemplo, o quanto um 

atleta que não pertence a alguma minoria social pode receber avaliações negativas ou 

não por algum comportamento comumente reprovável.  

Ao fim desse estudo, podemos sugerir que os meios de comunicação de massa, 

e, no caso dessa pesquisa, especificamente a imprensa esportiva, não detém poder 

suficiente para inventar por completo um ídolo futebolístico, muito menos um que tenha 

o perfil de um herói ou um mito. Mas ela é capaz de alimentar essa idolatria e, com isso, 

prolongar o tempo de culto, através de suas narrativas, seja através de reportagens 

especiais, dos elogios de colunistas especializados ou da exaltação recorrente às 

conquistas do atleta. O processo inverso também mostrou-se verdadeiro: a imprensa não 

parece ser a única responsável pelo ostracismo de um jogador, mas pode acelerar a sua 

queda e dificultar ou impedir sua retomada, principalmente porque o que ela ecoa pode 

ser introjetado pelo seu personagem e intimidá-lo. Tudo isso, claro, sempre respeitando 

o critério do desempenho do atleta dentro de campo. Se dentro das quatro linhas o 

jogador apresenta uma performance admirável, será mais difícil desconstruir sua 

idolatria, mesmo nas incontáveis linhas de um jornal impresso ou nas entrelinhas da 

imprensa eletrônica. 
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ANEXO I - ESTATÍSTICAS JULHO DE 2004 (EXTRA E O GLOBO) 

 

 

ESTATÍSTICAS (O GLOBO) - JULHO DE 2004 
TIPO DE 

REPORTAGEM 
DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

GRANDE 
PAPEL 

MÉDIO 
PAPEL 

PEQUENO 
PAPEL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL/SOCIAL TOTAL 

CAPA 4 1 0 3 1 1 5 0 5 
COLUNA 9 0 5 2 5 7 13 1 14 

MATÉRIAS 16 8 2 8 7 11 24 2 26 
  29 9 7 13 13 19 42 3 45 

 

 

 

 

 

ESTATÍSTICAS (EXTRA) - JULHO DE 2004 
TIPO DE 

REPORTAGEM 
DESTAQUE  
POSITIVO 

DESTAQUE  
NEUTRO 

DESTAQUE 
 NEGATIVO 

GRANDE 
 PAPEL 

MÉDIO  
PAPEL 

PEQUENO  
PAPEL 

ENFOQUE  
ESPORTIVO 

ENFOQUE  
COMPORTAMENTAL/SOCIAL TOTAL 

CAPA 4 0 0 1 2 1 3 1 4 

COLUNA 4 2 0 0 1 5 6 0 6 

MATÉRIAS 29 8 1 14 12 12 34 4 38 

  37 10 1 15 15 18 43 5 48 
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ANEXO II - ESTATÍSTICAS DEZEMBRO DE 2009 (EXTRA E GLOBO) 

ESTATÍSTICAS (EXTRA) - DEZEMBRO DE 2009 
TIPO DE 

REPORTAGEM 
DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

GRANDE 
PAPEL 

MÉDIO 
PAPEL 

PEQUENO 
PAPEL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL/SOCIAL TOTAL 

CAPA 8 3 3 10 4   6 8 14 
COLUNA 5 3 1 1 4 4 6 3 9 

MATÉRIAS 14 22 7 19 13 11 29 14 43 
  27 28 11 30 21 15 41 25 66 

 

ESTATÍSTICAS (O GLOBO) - DEZEMBRO DE 2009 
TIPO DE 

REPORTAGEM 
DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

GRANDE 
PAPEL 

MÉDIO 
PAPEL 

PEQUENO 
PAPEL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL/SOCIAL TOTAL 

CAPA 3 2 0 2 2 1 4 1 5 
COLUNA 5 1 1 3 1 3 7 0 7 

MATÉRIAS 15 14 3 12 8 12 26 6 32 
  23 17 4 17 11 16 37 7 46 
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ANEXO III - ESTATÍSTICAS  MARÇO DE 2010 (EXTRA E GLOBO) 

ESTATÍSTICAS (EXTRA) - MARÇO DE 2010 
TIPO DE 

REPORTAGEM 
DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

GRANDE 
PAPEL 

MÉDIO 
PAPEL 

PEQUENO 
PAPEL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL/SOCIAL TOTAL 

CAPA 6 1 12 13 6 0 7 12 19 
COLUNA 2 1 11 3 3 8 5 9 14 

MATÉRIAS 15 8 30 32 12 9 22 31 53 
  23 10 53 48 21 17 34 52 86 

 

ESTATÍSTICAS (O GLOBO) -  MARÇO DE 2010 
TIPO DE 

REPORTAGEM 
DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

GRANDE 
PAPEL 

MÉDIO 
PAPEL 

PEQUENO 
PAPEL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL/SOCIAL TOTAL 

CAPA 2 4 5 7 1 3 6 5 11 
COLUNA 2 5 12 3 6 10 10 9 19 

MATÉRIAS 10 10 15 15 5 15 27 8 35 
  14 19 32 25 12 28 43 22 65 
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ANEXO IV - ESTATÍSTICAS NOVEMBRO DE 2011 (EXTRA E GLOBO) 

ESTATÍSTICAS (EXTRA) - NOVEMBRO DE 2011 
TIPO DE 

REPORTAGEM 
DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

GRANDE 
PAPEL 

MÉDIO 
PAPEL 

PEQUENO 
PAPEL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL/SOCIAL TOTAL 

CAPA 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
COLUNA 0 0 0 0 0 0 0 0   

MATÉRIAS 5 1 7 9 4 0 11 2 13 
  6 1 7 10 4 0 12 2 14 

 

ESTATÍSTICAS (O GLOBO) -  NOVEMBRO DE 2011 
TIPO DE 

REPORTAGEM 
DESTAQUE 
POSITIVO 

DESTAQUE 
NEUTRO 

DESTAQUE 
NEGATIVO 

GRANDE 
PAPEL 

MÉDIO 
PAPEL 

PEQUENO 
PAPEL 

ENFOQUE 
ESPORTIVO 

ENFOQUE 
COMPORTAMENTAL/SOCIAL TOTAL 

CAPA 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
COLUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MATÉRIAS 7 2 6 4 5 6 14 1 15 
  8 2 6 5 5 6 15 1 16 

 

 

 

 

 

 


