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RESUMO 

 

 

Neste trabalho discute-se o consumo relacionado ao ―mundo da bola‖ e as construções 

midiáticas a partir da cultura do futebol no coletivo nacional. O tema da pesquisa é a 

construção midiática do ―corpo diferente‖ – caracterizado por estar fora do padrão para a 

função de jogador – e a análise concentra-se nas estratégias da mídia na produção de 

representações desse ―corpo dissonante‖ na interface entre comunicação e consumo. 

Delimitamos nossa análise na construção midiática de Ronaldo Luís Nazário de Lima, em 

duas fases de sua carreira: 1) no início, quando é apresentado como um fenômeno e 2) no 

momento que precede sua aposentadoria, caracterizado pela decadência física. Para tanto, os 

corpora são formados por matérias veiculadas na mídia impressa no período de 1996 a 2011. 

A análise do discurso de linha francesa é um dos principais embasamentos teóricos para 

investigarmos as estratégias de construção midiática, bem como os estudos de comunicação e 

consumo são fundamentais para aprofundarmos a compreensão desse fenômeno midiático na 

sociedade brasileira.  

 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; construção midiática; representação do corpo 

diferente; futebol. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This investigation aims at discussing the consumption related to the ―world of ball‖ and to the 

media constructions from the soccer culture perspective in the national collective thought. The 

theme of the research is the media construction of the ―different body‖ – characterized by 

being different from the known model of the player – and the analysis is focused on the media 

strategies for the construction of this ―dissonant body‖ representations in the interface 

between communication and consumption. The analysis was restricted by the construction of 

Ronaldo Luíz Nazário de Lima‘s image in the media, considering two phases of his carrier: 1) 

in the beginning, when he is presented as a phenomenon and 2) in the moment right after his 

retirement, characterized by his physical decadence. In order to pursue these phases, the 

corpora include the news found in the press media from 1996 to 2011. The French Approach 

Discourse Analysis is the most important theoretical assumption chosen to investigate the 

strategies for media constructions. The studies on communication and consumption were also 

considered for a better comprehension of this media phenomenon in Brazilian society.  

 

Keywords: communication and consumption; media construction; the different body 

representation; soccer. 
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INTRODUÇÃO  

O futebol hoje compreende tanto a esfera da mídia quanto a do consumo - 

material e simbólico – atuando no âmbito de negócios e na construção de identidade 

nacional. O Brasil serve como exemplo, pois o país ―para‖ quando a Canarinho entra em 

campo: um jogo da seleção brasileira de futebol é capaz de mobilizar milhões de 

pessoas que não saem da frente da TV até o juiz dar o apito final. Na última Copa do 

Mundo, ocorrida em junho e julho de 2010 na África do Sul, durante um jogo da 

seleção brasileira, a cidade de São Paulo, por exemplo, registrou trânsito zero depois de 

muitos engarrafamentos: grande parte da população estava em suas casas (ou em bares, 

restaurantes ou empresas onde trabalham) assistindo ao jogo
1
. O esporte ―nacional‖ é 

vivido e, consequentemente, gera consumo.  

É indubitável o papel do futebol na dinâmica social de uma nação. O esporte tem 

considerável penetrabilidade em todas as camadas sociais e tem seu papel na construção 

da identidade e cultura de um país. Essa visão é defendida por Ruben e Damo (2001): 

 

O futebol também pode ser visto como uma linguagem. Em alguns 

casos, é um código que todos os homens têm que ser capazes de 

utilizar. No país em que o futebol é um esporte popular, se parte do 

pressuposto que todos estão interessados nele, e, por conseguinte, 

podem e querem falar sobre ele. O futebol neste caso passa a ser uma 

forma de falar sobre o país ou sobre a identidade nacional (RUBEN e 

DAMO, 2001, pp.23-24 – tradução nossa). 

 

O esporte mobiliza esferas emotivas importantes do indivíduo. ―Um dos modos 

de explicar por que o futebol mobiliza sentimentos profundos, se deve ao fato de que as 

equipes em jogo são muito mais que onze jogadores e representam sentimentos 

coletivos daqueles que o apoiam‖ (RUBEN e DAMO, 2001, p.20 – tradução nossa). 

Para Villas (2007), estar em um estádio durante a disputa de uma partida de 

futebol não é um mero ato de recepção de um espetáculo esportivo, mas o que constitui 

uma arena da sociedade na qual é possível encontrar ―aspectos públicos de uma cultura‖ 

                                                 

1
 Jornal Nacional: Jogo do Brasil Provoca engarrafamentos pelo país.  Edição do dia 15/06/2010. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/06/jogo-do-brasil-provoca-

engarrafamentos-pelo-pais.html>. Acesso em 15 jun. 2010. 

 

file:///C:\Users\Paty\Desktop\Jornal%20Nacional:%20Jogo%20do%20Brasil%20Provoca%20engarrafamentos%20pelo%20pa�s.%20%20Edi��o%20do%20dia%2015\06\2010.%20Dispon�vel%20em:%20at�ria%20dispon�vel%20em:%20http:\g1.globo.com\jornal-nacional\noticia\2010\06\jogo-do-brasil-provoca-engarrafamentos-pelo-pais.html
file:///C:\Users\Paty\Desktop\Jornal%20Nacional:%20Jogo%20do%20Brasil%20Provoca%20engarrafamentos%20pelo%20pa�s.%20%20Edi��o%20do%20dia%2015\06\2010.%20Dispon�vel%20em:%20at�ria%20dispon�vel%20em:%20http:\g1.globo.com\jornal-nacional\noticia\2010\06\jogo-do-brasil-provoca-engarrafamentos-pelo-pais.html
file:///C:\Users\Paty\Desktop\Jornal%20Nacional:%20Jogo%20do%20Brasil%20Provoca%20engarrafamentos%20pelo%20pa�s.%20%20Edi��o%20do%20dia%2015\06\2010.%20Dispon�vel%20em:%20at�ria%20dispon�vel%20em:%20http:\g1.globo.com\jornal-nacional\noticia\2010\06\jogo-do-brasil-provoca-engarrafamentos-pelo-pais.html
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(Apud Arquetti 1985, p.2) e ―interpretar de maneira oblíqua e complexa as 

características de uma formação social através das práticas rituais que desenvolvem os 

torcedores de futebol nos estádios‖ (VILLAS, 2007, p.176, tradução nossa). Sobre o 

tema, o autor completa: 

 

O futebol constitui um espaço simbólico no que se desenvolvem 

múltiplos discursos, representações e práticas capazes de produzir 

imaginários e identidades que determinam e condicionam formas de 

socialização, modelos de conduta e diferentes usos e representações 

do corpo. O pertencimento a uma equipe cobra o mesmo valor para 

quem pertence e para quem o percebe como um ofício, uma filiação 

política ou o pertencimento a uma região (VILLAS, 2007, p.176, 

tradução nossa).  

 

O futebol faz parte de um ritual, um conteúdo com inúmeras capacidades de 

evidenciar a dramaticidade, a paixão e a história de um país. Os jogadores são mais que 

esportistas, eles são atores na arena da construção identitária de uma nação, de uma 

agremiação ou de um povo. 

A televisão, a internet, as revistas e jornais especializados tomam o esporte e 

propagam cada vez mais a sua cultura, produzindo resultados no campo do consumo. 

Cerca de 54% dos usuários de internet no Brasil consomem, pela rede, produtos 

relacionados aos clubes de futebol. Essa é a constatação de uma pesquisa realizada pelo 

Instituto QualiBest
2
, que entrevistou 1.627 internautas de todo o país, em janeiro de 

2010.  

Tomando como base o resultado da pesquisa, podemos notar que o futebol faz 

parte da cultura e das práticas de consumo nela desenvolvidas. Nesse contexto, é 

notável o esforço de empresas patrocinadoras de times – como FIAT, BMG, 

Hypermarcas e Seara, só para exemplificar os casos de times como Palmeiras, São 

Paulo, Corinthians e Santos, os quatro principais do Estado de São Paulo, em 2010 –, e 

agremiações para vender seus produtos, já que são várias as possibilidades de negócio: 

seja pela venda de camisas – modificadas a cada ano –, ingressos ou pela associação das 

                                                 

2
Infomoney: Mais de 50% dos usuários de internet consomem produtos relacionados ao futebol. 

Disponível em: 

<http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1848800&path=/suasfinancas/>. Acesso 

em 14 jun. 2010. 

 

http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1848800&path=/suasfinancas/
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marcas às carteirinhas de sócio-torcedores, dentre outras. O consumo se mostra como 

sedutor e planejado; aqui, ele possibilita o pertencimento do sujeito às agremiações.  

Na esfera do consumo no mundo do futebol, podemos entender o esporte (e 

consequentemente o consumo produzido e gerado por ele) como criador de estilos de 

vida, sendo, então, parte dos padrões capitalistas de nossa sociedade. Nessa mesma 

perspectiva, Giddens (2002) afirma: 

 

Na vida social moderna, a noção de estilo de vida assume um 

significado particular. Quanto mais a tradição perde seu domínio, e 

quanto mais a vida diária é reconstituída em termos do jogo dialético 

entre o local e o global, tanto mais os indivíduos são forçados a 

escolher um estilo de vida a partir da diversidade de opções. 

Certamente existem também influências padronizadoras – 

particularmente na forma da criação da mercadoria, pois a produção e 

a distribuição capitalistas são componentes centrais das instituições da 

modernidade. (...) a escolha do estilo de vida é cada vez mais 

importante na constituição da autoidentidade a da atividade diária 

(GIDDENS, 2002, pp.12-13). 

 

O consumo pode ser pensado de outra forma: além do ato de consumir 

(comprar/usar/descartar produtos) bens tangíveis. É possível abordá-lo como simbólico 

quando tomamos, por exemplo, as representações do corpo do jogador de futebol como 

parte do consumo estético ou ideal de corpo desejado. Nesse escopo teríamos, então, 

corpos considerados ―normais‖, isto é, dos jogadores em ―plena forma‖, os ―corpos 

diferentes‖, os ―fora de forma‖ (física indispensável para o exercício do esporte), mas 

que ainda possuem apelo mercadológico e esportivo, além de outros considerados 

―superdotados‖ (com talentos e capacidades superiores em relação aos demais 

jogadores).  

Ora, se as compras são motivadas não apenas pelas funcionalidades dos 

produtos, por que não procurar entender e discutir os outros processos que levam um 

indivíduo a comprar determinado objeto? Por que, num país como o Brasil – carente de 

recursos básicos para grande parte da população – o consumo de produtos relacionados 

à ―paixão nacional‖ é tão significativo? Qual o papel da mídia nesse contexto? 

Entendemos que essa discussão é instigante e a pesquisa sobre o assunto pode 

ser reveladora ou servir como base para outros estudos sobre mídia-consumo-futebol e 

as particularidades brasileiras do tema. 

Defendemos que a mídia tem uma grande relevância no ato do consumo. Se é 

por meio do produto que o indivíduo se sente parte do grupo (mesmo que isso seja 
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apenas uma ilusão criada pela propaganda), o mundo futebolístico se torna ideal para 

explorar produtos ―exclusivos‖ (camisetas, por exemplo) feitos ―especialmente‖ para o 

―seleto‖ grupo de torcedores, ávidos por esses objetos (pois só de posse deles poderão 

seguir como membros do grupo) mantendo, assim, o desejo e o consumo, seguidos de 

novos desejos que exigem mais consumo, num ciclo vicioso e infinito. 

De forma complementar, também fundamentamos neste trabalho as concepções 

de como a mídia elabora suas construções tomando o corpo como um elemento 

fundamental.  

Esses conceitos (comunicação e consumo, futebol, representações do corpo) 

foram o ponto de partida para o tema da pesquisa, que é Construções Midiáticas: corpos 

diferentes no futebol. Assim, abordamos essas questões no decorrer desta dissertação.  

A análise do discurso de linha francesa é um dos principais embasamentos 

teóricos para investigarmos as estratégias de construção midiática, bem como os estudos 

de comunicação e consumo foram fundamentais para aprofundarmos a compreensão 

desse fenômeno midiático na sociedade brasileira. Entretanto, cremos que ainda falta-

nos explicar melhor o termo construções midiáticas.  

Ao fazermos ampla pesquisa e revisão bibliográfica acerca do tema construção 

midiática, observamos que a expressão é bastante utilizada em trabalhos do campo da 

comunicação, mas não observamos definições ou explicações desenvolvidas acerca do 

que significa e como esse processo é construído. Esse fato nos chamou bastante a 

atenção, pois ao fazermos a opção por discorrer sobre esse tema, poderíamos incidir 

num desafio para a pesquisa no campo da comunicação
3
. 

 Nosso objeto de estudo, então, buscou delimitar seu foco para além do olhar 

sobre esta prática, pois sabemos que, ao elaborarmos uma defesa teórica, colocamo-nos 

em nosso papel de estudiosos da comunicação, que objetivam trabalhar o conhecimento 

sobre as estratégias da mídia aliada aos pressupostos teóricos que regem este campo. 

Nesse cenário, colocamo-nos numa atitude de rompimento com o senso comum e de 

início de um processo de vigilância epistemológica que, por sua vez, pode trazer 

inteligibilidade de um fato analisado nesta dissertação por meio da pesquisa, estudo e 

conclusão de um assunto fazendo com que o campo evolua, por meio de novas 

descobertas e análises.  

                                                 

3
 A noção de campo aqui utilizada é a de Pierre Bourdieu (1983), na obra O Campo Científico. Para o 

autor, o conceito refere-se ao universo da ciência como um campo social, onde formas específicas são 

revestidas de relações de força e monopólio, lutas e estratégias, interesses e lucros. 
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Neste trabalho, também nos aliamos ao sentimento de Foucault sobre a trajetória 

e reflexão acerca de um tema de forma profunda, conforme o filósofo relata em aula de 

sete de janeiro de 1976, no Collége de France, intitulada ―Em defesa da sociedade‖:  

 

Eu me sentia um pouco como um cachalote que salta por cima da 

superfície da água, deixando nela um pequeno rastro provisório de 

espuma, e que deixa acreditar, faz acreditar, ou quer acreditar, ou 

talvez ele acredite efetivamente, que embaixo, onde não o vemos 

mais, onde não é mais percebido nem controlado por ninguém, ele 

segue uma trajetória profunda, coerente e refletida (FOUCAULT, 

1976, p.7). 

 

Devemos considerar, ainda, a visão de Foucault (1979) de que toda teoria é 

provisória, depende do estado de desenvolvimento da pesquisa, que aceita seus limites, 

seu estado inacabado e sua parcialidade, formulando conceitos que clarificam os dados 

– ―organizando-os, explicitando suas inter-relações, desenvolvendo implicações – mas 

que, em seguida, são revistos, reformulados, substituídos a partir de novo material 

trabalhado‖ (FOUCAULT, 1979, p.11).  

 A escolha por trabalhar nosso objeto de estudo a partir do tema ―futebol‖ não é 

por acaso, pois esse esporte consegue agregar diversas esferas importantes no 

sentimento e na vida de um sujeito. ―O futebol favorece o desenvolvimento de uma 

concepção de jogo para a própria vida, uma vez que o espírito de concorrência do 

cotidiano se vê expresso na essência de uma partida que se propõe ao formato 

competitivo‖ (PIEPER, 2010, pp.84-85). 

 

Em função do cenário apresentado até aqui, definimos o problema e os objetivos 

desta pesquisa:  

 

Problema 

 

Considerando as lógicas de produção do sistema da mídia, quais as estratégias 

para as construções midiáticas, em especial, a construção midiática do jogador de 

futebol, Ronaldo, cujo corpo é apresentado como marca da diferença/alteridade em um 

cenário de amplo desenvolvimento do futebol, das possibilidades de consumo e da 

atuação dos conglomerados midiáticos?  
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Objetivo principal 

 

 Analisar as estratégias utilizadas na construção midiática de corpos diferentes na 

esfera do futebol, tomando como exemplo o caso de Ronaldo Luís Nazário de 

Lima, em duas fases: 1) no início de sua carreira, quando é apresentado como 

um fenômeno e 2) no momento em que precede sua aposentadoria, caracterizado 

pela decadência física. 

 

Para alcançarmos esse resultado, teremos como linhas mestras dessa 

investigação: a) abordar as transformações ocorridas na sociedade de consumo, 

associando-as ao desenvolvimento do futebol a fim de revelar como este esporte 

acompanha e insere-se nas lógicas de produção das culturas de consumo; b) estabelecer 

relações entre os aspectos corporais no âmbito da História, das ciências sociais, do 

futebol, da mídia e também do consumo; e c) identificar os procedimentos adotados 

para a construção midiática nas duas fases de Ronaldo: a de sucesso de marketing e 

desempenho nos campos, e a de decadência física. 

 

Metodologia 

 

   Entendemos a etapa de metodologia como a construção consciente do 

pesquisador, norteada por uma sustentação teórica factível no campo e pelas 

especificidades do objeto a ser estudado. Todavia, também sabemos que toda 

metodologia e objeto de estudo devam estar devidamente justificados.  

Concordamos com Bonin (2005) sobre essa questão. Para essa autora, a 

operação de justificar está longe de ser uma atitude retórica de convencimento sobre a 

importância de uma pesquisa, pois  

 
seu sentido se inscreve no compromisso que temos como 

pesquisadores com o campo de conhecimento científico ao qual nos 

filiamos, a comunicação, no sentido de dominar o melhor possível o 

reservatório de conhecimento disponível sobre o tema/objeto que 

estamos investigando e fazer avançar este corpo de conhecimento 

(seja em nível epistemológico, teórico, metódico e/ou técnico) 

(BONIN, 2006, p.25). 
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Sob esse prisma de avanço de um corpo de conhecimento, também concordamos 

que ao escolhermos uma gama de assuntos a serem abordamos nesta dissertação, muitos 

outros deixaram de ser contemplados, ou mesmo foram ―apagados‖ de nossa mente, 

pois sabemos da necessidade de focar as especificidades e a complexidade de cada 

tema. Portanto, nosso tema de análise é, sobretudo, uma questão de interesse legitimado 

pela linha de pesquisa e pelas particularidades do programa, pois ―só verei as coisas na 

medida em que elas corresponderem a determinado interesse. Quase de maneira 

automática, eliminarei de meu campo de visão os elementos ‗que não fazem parte 

daquilo que observo‘‖ (FOUREZ, 1995, p.40). 

Partilhamos a visão de Marin (2006) sobre a importância da pesquisa e suas 

possibilidade de reestruturação, pois ―como parte da vida, a pesquisa imita a vida, com 

seus avanços, recuos e reestruturações‖ (MARIN, 2006, pp.66-67). Dessa forma, 

sabemos que essa pesquisa tenderá a explicitar alguns limites, normais em cada etapa de 

aprimoramento de uma obra. Entretanto, não nos renunciamos das possibilidades de 

avançar em busca de uma almejada consistência acadêmica e científica.  

Ainda sob a linha de defesa de Marin, entendemos que qualquer pesquisa não é 

um dado acabado, inerte, pois é antes de tudo um trabalho de artesão, realizado pouco a 

pouco com sucessivos retoques. Para ela, os problemas de pesquisa não são estaques, 

fechados. ―Modificam-se, entrecruzam-se com outras questões, desafiam e solicitam 

paciência, perseverança, olhares sensíveis e atentos para a construção de novos 

caminhos e novos conhecimentos‖ (MARIN, 2006, p.68).  

Tendo desenhado esse parâmetro de necessidade de avanços constantes e de 

sentidos não acabados de um objeto científico, passaremos a revelar as etapas de 

construção do nosso problema e resultados desta pesquisa.  

Essa construção se deu via problematização de assuntos conhecidos e novos na 

academia, das proposições de autores que escreveram sobre os temas citados em nosso 

texto, além da linha de pesquisa deste programa e de nossa orientadora. Também 

norteamos nosso caminhar acadêmico na verificação de alguns resultados de 

dissertações já realizadas, de eixos possíveis e de recuos, pois sabemos que a ―pesquisa 

vai muito além das regras e das receitas, convoca a alma e se constrói no processo, no 

caminho, a cada passo‖ (MARIN, 2006, p.70). 
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Entendemos qualquer método como uma forma de rigor necessário para que um 

percurso metodológico seja elaborado em consonância com as matrizes teóricas e os 

conceitos que sustentam toda a produção acadêmica.  

Nesta pesquisa, analisamos as reportagens de revistas especializadas a partir de 

uma perspectiva crítica e orientada por metodologias próximas: a Análise do Discurso, 

de linha Francesa, bem como os estudos de comunicação e consumo. Essa escolha 

metodológica fez parte da construção do objeto desde o início da investigação.  

Todo o nosso recorte empírico resultou de uma seleção feita no tempo e no 

espaço da carreira de Ronaldo, de acordo com os propósitos e as condições de 

viabilidade de nossa pesquisa.  

Entendemos que qualquer recorte realizado não deve anular a perspectiva 

histórica. Entretanto, definimos esse período buscando evidenciar diferentes 

perspectivas acerca deste jogador. Essas perspectivas estarão divididas conforme 

parâmetros de análises que compreenderam o início de sua carreira, quando foi 

apontado como um novo Pelé; a sua fase de transição de desempenho esportivo, quando 

começaram as primeiras indagações acerca de seu excesso de peso; e o final de sua 

carreira, quando a mídia já preparou o seu ―fim‖, antes mesmo dele ter decidido 

aposentar-se. 

Delimitado o recorte temporal, descrevemos e justificamos a seguir nossa opção 

pelo meio em que foi coletada a empiria.  

A escolha pelo meio revista deveu-se principalmente à importância econômica e 

simbólica dessa mídia no Brasil. Em nosso estudo inicial, chegamos a considerar outros 

meios, tais como jornais e eletrônicas, mas optamos por não continuar, pois os 

conteúdos elaborados sobre o jogador que escolhemos eram, em sua maioria, pontuais, 

com muitas variações de linhas editoriais e não representavam o que chamamos de 

construção permanente. 

Para Sissors e Bumba (2001), existem diferenças entre a mídia impressa e a 

eletrônica que devem ser consideradas. Para esses autores, na mídia impressa, a 

mensagem precisa ser lida ou vista, ela pode ser vista conforme a conveniência do 

leitor, as mensagens podem ser relidas quantas vezes o leitor quiser, o meio pode ser 

lido em qualquer local etc. Já na mídia eletrônica, a mensagem precisa ser ouvida, lida 

ou vista, a mensagem costuma interromper o editorial ou o conteúdo de entretenimento, 
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de forma que a mensagem aparece uma vez e o espectador não tem ideia quando a 

mesma mensagem irá ao ar novamente. 

Esses mesmos autores expressam sua opinião sobre o meio jornal. ―os leitores 

tendem a perceber os jornais como sendo o meio mais imediato do mercado. Todo dia 

um jornal contém algo novo (...) tendo a qualidade do aqui e agora a toda hora‖ 

(SISSORS e BUMBA, 2001, p.268).  

Também chegamos a avaliar os meios radiofônico e televisivo, com seu alto 

consumo e penetração, chegando a 99% de cobertura nacional, por exemplo. Sabemos 

que é um meio rápido de possibilidades audiovisuais de apelos emocionais e racionais, 

que pode ditar modas e comportamentos por atingir diferentes segmentos de públicos, 

além de ter uma flexibilidade geográfica e o mais baixo custo relativo, já que seu 

alcance de público é alto e rápido. Entretanto, faltavam-nos exemplos de linhas 

editoriais e programas que fizessem os caminhos que precisávamos.  

Dessa forma, considerando todos os cenários e possibilidades existentes, 

entendemos que o ―meio‖ revista seja o suporte ideal para esse tipo de análise, pois 

estamos tratando de um meio que tem condições de expressar e manter uma reportagem 

acessível para leitura por maior período de tempo que os demais, além disso, existem 

outros aspectos a serem considerados como circulação, abrangência e credibilidade. 

A ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas cita em seu site
4
 a 

Magazine Handbook 2004/2005, que define 10 razões para se anunciar em revista. 

Dentre os quais se destacam o amplo alcance desse tipo de mídia, pois as revistas mais 

lidas atingem um número maior de público do que os programas de TV mais assistidos; 

a sua eficiência em atingir públicos específicos; a experiência única, pois segundo essa 

reportagem, ao ler uma revista, o leitor sente que o tempo e o dinheiro investidos 

realmente valem a pena, pois o tornam mais inteligente e aumentam o seu poder de 

reflexão; o total envolvimento do leitor, já que se trata de uma leitura que requer alta 

concentração; seu alto impacto dos anúncios; a maior longevidade das mensagens, uma 

vez que os leitores consultam as revistas diversas vezes, repassam para outras pessoas, 

além do que muitos deles as colecionam, propiciando exposições adicionais aos 

anúncios. 

                                                 

4
 10 razões para se anunciar em revista. Site da Aner – Associação Nacional de editores de Revista. 

Disponível em: http://www.emrevista.com/edicoes/7/artigo4308-1.asp?o=r. Acesso em 12 mar. 2011.  

http://www.emrevista.com/edicoes/7/artigo4308-1.asp?o=r


23 

 

 

 

Justifica-se nossa opção por selecionar reportagens de uma mesma empresa, a 

Editora Abril, por isso faz-se necessário considerar as características numéricas, 

específicas e distintivas das duas publicações: 

 

1. A revista Veja é uma publicação semanal, que aborda temas gerais, não é 

segmentada no assunto esporte, possui circulação nacional e com tiragem na 

ordem de 1.211.947 unidades
5
, sendo sua circulação líquida: 1.055.048. Ela 

possui uma base de assinaturas na ordem de 919.907 unidades; sendo 

vendidas de forma avulsa 135.141 unidades. Se considerarmos a 

possibilidade de leitura expandida de um mesmo exemplar, chegamos ao 

total de leitores na casa de 8.669.000
6
. 

 

2. A revista Placar é uma importante publicação esportiva, com circulação 

nacional e tiragem na ordem de 108.213 unidades
7
, sendo sua circulação 

líquida: 73.365. Ela possui uma base de assinaturas na ordem de 53.256 

pessoas; sendo vendidas de forma avulsa 20.109. Se também considerarmos 

a possibilidade de leitura expandida de um mesmo exemplar, chegamos ao 

total de leitores na casa de 1.634.000
8
. 

 

Entendemos que somados esses aspectos de produção editorial e de distribuição, 

encontram-se intrinsecamente ligados aos modos de recepção, assim como condicionam 

e interferem nos processos de significação. Entretanto, optamos por usar esses veículos 

em função de sua representatividade no cenário nacional. Além disso, pensamos em sua 

seletividade, já que as revistas obtêm grande sucesso ao alcançar certos tipos de 

audiência seletiva. ―Com uma reprodução colorida de qualidade, longa vida, elas 

conseguem uma audiência de segunda mão. Onde os exemplares circulam por mais 

pessoas que incrementam o alcance‖ (SISSORS e BUMBA, 2001, p.269).   

 

Esta dissertação é composta, além desta introdução, de quatro capítulos e de uma 

última parte, que intitulamos Considerações Finais.  

                                                 

5
 Estudo do IVC – Índice Verificador de Circulação. Edição de jan. 2011.  

6
 Projeção Brasil de Leitores. Consolidado 2010. 

7
 Idem. 

8
 Idem. 
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No Capítulo 1, trouxemos a discussão a respeito dos principais conceitos sobre 

consumo e futebol que utilizamos em nossa pesquisa, abordando as transformações 

ocorridas na sociedade de consumo desde o século XIX até o estágio atual, associando-

as ao desenvolvimento do futebol a fim de revelar como este esporte acompanha e 

insere-se nas lógicas de produção das culturas de consumo. Definimos seu título como: 

As transformações da sociedade de consumo à luz do futebol.  

 

No Capítulo 2, abordamos o corpo como linguagem, representação e passível de 

análise sob uma perspectiva da diferença. Entendemos ainda que o corpo tenha uma 

condição de visibilidade, sendo objeto de luta simbólica e distinção social. Atribuímos 

seu título como O corpo como linguagem, representação e diferença.  

 

 No Capítulo 3, intitulado Linguagem e discurso na produção de sentidos no 

mundo, iniciamos nossa argumentação evidenciando o processo de formação da 

linguagem e sua importância. Defendemos que a sociedade possui um diálogo 

permanente entre os discursos e que os sentidos sociais se constroem o tempo todo. 

Concluímos que é a partir desse processo discursivo que se constitui a subjetividade dos 

sujeitos. Todas essas representações formaram a base para o estudo do discurso e a 

análise desta dissertação. 

 

No Capítulo 4, denominado As várias faces da mídia, abordamos a importância 

da mídia, suas principais características e seu papel no cenário atual, imbricado com a 

cultura do consumo, além de analisarmos como se desenvolveram as estratégias 

midiáticas no caso do jogador Ronaldo, visando desenvolver uma discussão sobre como 

a mídia opera para a construção de fatos, eventos e imagens midiáticas.  

  



25 

 

 

 

CAPÍTULO 1. AS TRANSFORMAÇÕES DA SOCIEDADE DE CONSUMO À 

LUZ DO FUTEBOL 

Neste capítulo, abordamos as transformações ocorridas na sociedade de 

consumo desde o século XIX até o estágio atual, associando-as ao desenvolvimento do 

futebol a fim de revelar como este esporte acompanha e insere-se nas lógicas de 

produção das culturas de consumo. 

Em nível teórico, nos apoiamos basicamente em autores como Morin (1970), 

Benjamin (1991), Featherstone (1995), Simmel (1998) e Bourdieu (2007). Também 

dialogamos com autores que tratam sobre futebol como Vigarello (2002) e Franco 

Júnior (2007).  

Sobre as perspectivas da sociedade de consumo, faremos nossa defesa - de forma 

prioritária – a partir de Featherstone (1995). Para quem existem três perspectivas 

fundamentais para entendermos a cultura de consumo:  

1. Desenvolvimento das lógicas do consumo com ênfase na produção. Esse 

ponto nos ajuda a defender o estágio inicial do consumo, no qual destacamos a 

concepção de que por trás da cultura de consumo existe a premissa da expansão da 

produção capitalista de mercadoria, que deu origem a uma vasta acumulação de material 

na forma de bens e locais de compra e consumo – o que resultou na proeminência cada 

vez maior do lazer e das atividades de compra nas sociedades ocidentais.  

2. Consolidação das práticas de consumo, marcando as diferenças sociais. Nessa 

perspectiva, há a concepção de que a relação entre as compras, as mercadorias e o status 

depende da exibição e da conservação das diferenças sociais. Nesse caso, focaliza-se o 

ponto em que as pessoas usam as mercadorias de forma a criar vínculos ou estabelecer 

distinções sociais.  

3. Intensificação das práticas de consumo que se identificam com o 

entretenimento e o prazer. Nessa linha, existe a dimensão emocional, os prazeres do 

consumo, os sonhos e os desejos celebrados no imaginário cultural consumista e em 

locais específicos de consumo que produzem diversos tipos de excitação física e 

prazeres estéticos.  

Entendemos que essas três perspectivas nos ajudam a explicar o processo que 

estruturou a história do consumo, seu desenvolvimento e seu estágio em nossa 

sociedade atual. Escolhemos esse caminho por entender que as perspectivas apontadas 
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por Featherstone sinalizam as rupturas e passagens dos costumes da sociedade e dos 

períodos localizados na história como forma de melhor contextualizarmos o assunto. 

Entretanto, não podemos indicar que essas perspectivas são formas rígidas de separação 

da sociedade e seus costumes no decorrer das décadas, pois consideramos nessas três 

diferentes explicações, diferentes ênfases, tendo a possibilidade da coexistência entre 

elas. 

Na nossa visão, o futebol acompanhou essas mudanças. No estágio inicial de seu 

desenvolvimento e também na segunda metade do século XIX, ele veio responder a 

anseios populares, servindo como entretenimento e lazer na época da Revolução 

Industrial, regulando-se ao tempo da produção e dando um caráter organizado do tempo 

livre. Em um segundo momento, houve a organização de entidades, clubes e 

campeonatos, no qual o esporte se apresenta como um produto cultural e de competição, 

ressaltando diferenças sociais e vínculos de torcidas aos times, sendo o estágio de 

amadorismo esportivo, consolidando-se também como uma forma de distinção entre as 

classes. A partir da década de 1970, contudo, o futebol torna-se altamente profissional, 

com uma gestão econômica, intensificada, agendada e também identificada como uma 

prática de consumo altamente especializada e celebrada a partir de um imaginário 

cultural consumista. Dessa forma, em nossa argumentação, essa prática esportiva 

concomitantemente com o fenômeno do consumo evolui historicamente, 

transformando-se em uma das principais indústrias da contemporaneidade. 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO DAS LÓGICAS DE CONSUMO COM ÊNFASE NA 

PRODUÇÃO 

 Na perspectiva da origem do consumo, remetemo-nos ao século XIX, 

principalmente em sua segunda metade – a partir da década de 1850. A sociedade da 

época foi marcada por inúmeras transformações que impactaram o modo de vida e de 

relação entre os indivíduos. Parte dessas transformações foi alicerçada pela Revolução 

Industrial e pelo início das exposições universais de produtos.  

A criação desses eventos foi um acontecimento considerável no 

desenvolvimento de muitos países ocidentais e na definição do que se conhece por Era 
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Moderna – resultado da industrialização e da expansão da produção das mercadorias, as 

quais criaram novos locais de consumo e novas experiências para os sujeitos.  

Londres, na década de 1850, sediou a primeira de uma série de exposições que 

passaram a acontecer em média a cada cinco anos – com cerca de seis meses de duração 

cada. Essa expansão das formas de escoamento e venda da produção causava uma 

ruptura dos costumes da época. Podemos também afirmar que as exposições universais 

contribuíram de forma definitiva para o desenvolvimento e exibição dos novos sistemas 

de produção, de inovação tecnológica e de construção. De forma marcante, elas 

apresentavam as inovações e conquistas de âmbito científico, produtivo e tecnológico, 

tornando-se a afirmação do progresso das cidades e nações. Elas também foram um 

meio de exposição de novas concepções e novos sistemas arquitetônicos, uma definitiva 

marca do valor estético, que inaugurava novos padrões de exibição e do uso de 

materiais como ferro e vidro. Prova disso, podemos citar o acontecimento em Londres, 

no ano de 1851, quando o arquiteto Joseph Paxton, projetou o Palácio de Cristal para 

acolher a primeira Exposição Universal. Essa construção marcou uma nova era na 

história da construção arquitetônica, tornando-se o ‗espelho do mundo‘.  

Para Franco Júnior (2007), também foi na Inglaterra, no século XIX, que nasceu 

o futebol moderno. Para esse autor, não seria casual que a Inglaterra tenha sido o berço 

da Revolução Industrial e do futebol, pois ambos os fenômenos pressupõem 

competição, supremacia do mais hábil, fixação de regras etc.  

Os indivíduos dessa época trabalhavam muitas horas diariamente, seis dias por 

semana. Além disso, aos domingos, ainda precisavam comparecer às atividades 

comunitárias e religiosas. Se levarmos em conta que o trabalho nas fábricas era 

extremamente repetitivo, é de se considerar que os sujeitos precisavam de atividades 

mínimas de lazer durante a semana. Dessa forma, o futebol poderia apresentar-se como 

uma saída ideal.  

Franco Júnior (2007) também cita que, em 1848, em Cambridge, escolas 

reuniram-se para uniformizar as regras do esporte, sendo que, ―finalmente, a 26 de 

outubro de 1863 representantes de várias escolas e clubes encontraram-se na 

Freemanson‘s Tavern, no centro de Londres, para criar a Football Association e um 

comitê que uniformizasse as regras‖ (FRANCO JÚNIOR, 2007, p.28).  

Podemos entender esse acontecimento como a normatização do futebol 

moderno, que passou a submeter o esporte a regras. Ainda para Franco Júnior (2007), a 
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criação dessa Associação foi fator importante na divulgação do futebol, sobretudo com 

o surgimento, em 1871, da Copa da Inglaterra, a F.A. Cup, cujo número de clubes 

participantes da competição sobe exponencialmente, sendo 15 em 1871, 43 em 1878-9 e 

100 em 1883-4.  

 

Consequentemente acompanha em igual escala o crescimento 

vertiginoso do público nas finais da Copa da Inglaterra, sendo duas 

mil pessoas em 1872, na primeira decisão, e cento e vinte e cinco mil 

em 1923, na inauguração estádio de Wembley (FRANCO JÚNIOR, 

2007, p.34). 

 

Para esse autor, com a criação da Liga Inglesa – Football League – inicia-se o 

chamado campeonato inglês, quando em março de 1888, doze clubes passaram a jogar 

entre si um campeonato de pontos corridos, cujo público médio também cresce 

rapidamente. O futebol passara, dessa forma, a atrair multidões, com os comerciantes 

dirigindo e financiando as equipes e contratando os melhores jogadores em um esquema 

pré-profissional, ganhando adeptos de todas as classes sociais. 

Já na França, no final do século XIX, o futebol não tinha grande adesão das 

pessoas e não havia nenhuma organização, como ocorria na Inglaterra. Para Vigarello 

(2002), os espectadores daquele país se misturavam aos jogadores nos primeiros 

encontros entre estudantes ingleses e franceses. Para esse autor, o início dessa prática 

esportiva na França não acontecia de forma espetacular. Viam-se algumas dezenas de 

homens de cartola, na companhia de umas duas ou três mulheres. Cenário que 

começaria a mudar depois de 1900: 

 

No coração dos primeiros esportes não se acha o espetáculo. O espaço 

do estádio continua sendo, durante muito tempo, contingente, 

atravancado, no meio de árvores ou de auxiliares diversos, cercado de 

linhas mal definidas, de natureza indeterminada. No entanto, a partir 

dos anos 1900 começa a se impor uma ordem: locais geometrizados, 

tribunas calibradas, materiais sólidos. Cercados e cálculos orientam a 

olhar. Cartazes e cerimônias enobrecem o lugar. Com o avanço dos 

anos se difunde a forma unificada de grandes anéis maciços. Também 

se afirma um gosto em que a festa se mistura com as velhas predicas 

morais (VIGARELLO, 2002, p.445). 

 

Com um misto de espetáculo e exibição, o futebol começa a se desenvolver na 

França. A massa, ávida por lazer, fez do futebol uma ―paixão imprevisível, um 

amontoado confuso: o contrário da distinção individualista que a burguesia 
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‗competitiva‘ do fim do século XIX tendia a valorizar‖ (VIGARELLO, 2002, p.447). 

Para esse autor, essa multidão vai conquistando os espaços do lazer urbano, movendo 

insensivelmente com o século, que resultavam em novos princípios de comunicação e 

de internacionalização.  

Essa paixão pelo esporte em desenvolvimento pode ser considerada importante 

ruptura dos costumes franceses da época, pois simboliza definitivamente o fim dos 

terrenos desocupados, ampliando os lugares para a prática do futebol. Naqueles locais, 

aceleravam-se os encontros esportivos, com regulamentos ainda precários. Valia o 

interesse no esporte e o acesso ao tempo livre como forma de escapar do trabalho árduo 

e repetitivo da época: 

 

O esporte materializa o progresso da viagem dos seres humanos, o que 

fora iniciado com as exposições universais e com os congressos 

científicos da segunda metade do século XIX: ‗As grandes invenções, 

a estrada de ferro e o telégrafo encurtaram as distâncias e os seres 

humanos começaram a viver uma nova existência‘, constatam os 

inventores dos primeiros jogos olímpicos modernos. O esporte 

materializa igualmente o lento acesso ao tempo livre (VIGARELLO, 

2002, p.451). 

 

Ainda para Vigarello (2002), o esporte da época também pretendia alcançar uma 

moral que promovia a competição e, ao mesmo tempo, o respeito ao outro, a auto-

afirmação na solidariedade universal. ―Jogar significaria ser moral, competir significaria 

ser exemplar, diferente para com o outro em particular, tanto quanto enérgico ou 

apaixonado‖ (VIGARELLO, 2002, p.203).  Somando esses aspectos, segundo o autor, o 

número de inscritos nas federações de atletismo de futebol francês cresceu 

exponencialmente. Em 1921, eram 35.000; já em 1939, eram 188.664.  

Seguindo as ideias defendidas por Vigarello (2002), o imperialismo inglês que 

exportava não só produtos, como também fenômenos sociais e culturais, mesmo sem 

premeditação, também o futebol foi exportado para diversos países, inclusive para o 

Brasil – aspecto que será abordado mais adiante. Os britânicos que iam estudar em 

outros países levavam consigo o hábito da prática do futebol, o mesmo acontecia com 

pessoas que iam estudar na Inglaterra, pois eram submetidos à prática do esporte e por 

ela se interessavam, trazendo-a na bagagem ao regressarem aos seus países de origem. 

Dessa forma, o futebol conseguiu êxito na época, sendo um importante acontecimento 

social, alastrado em um cenário de efervescência social, fruto da Revolução Industrial. 
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Muito dessa revolução no referido período pode ser explicado pela importância 

que o dinheiro passou a ter na cultura europeia, predominantemente na inglesa. Para 

Simmel (1998), na Idade Média, o homem encontrava-se vinculado numa relação com 

uma comunidade ou com uma propriedade feudal, com uma associação ou com uma 

corporação; sua personalidade era delineada nos círculos de interesses práticos ou 

sociais, formados por pessoas muito próximas umas das outras que os constituíam de 

maneira imediata por relações de parentesco ou amizade. Para esse autor, tal unidade foi 

destruída pela época moderna, já que se, por um lado, ela possibilitou a autonomia da 

personalidade (e deu a ela uma liberdade de movimentos até então desconhecida), por 

outro lado, em compensação, a Idade Moderna estabeleceu um caráter objetivado 

incomensurável aos conteúdos práticos de vida. Sobre o tema, esse autor completa: 

 

Na técnica, nas organizações de trabalho, nas empresas e nas 

profissões impunha-se cada vez mais o domínio das próprias leis das 

atividades, que separam tudo isso das nuances de personalidades 

singulares em favor de uma legislação objetiva. Assim, a época 

moderna conseguiu separar e autonomizar o sujeito e o objeto, para 

que ambos realizassem o próprio desenvolvimento de forma mais pura 

e mais rica (SIMMEL, 1998, p.23). 

 

Na visão de Simmel, as conexões entre personalidades e relações objetivas 

desfaziam-se com a inserção da economia do dinheiro, que resultava em um 

distanciamento entre pessoa e posse, tornando a relação entre ambas mediada, 

diferenciando, com isso, a relação existida outrora: tão íntima entre elementos pessoais 

e locais. Nasciam, dessa forma, fenômenos como independência e autonomia da pessoa 

em relação aos seus pares. Ainda para Simmel (1998), o dinheiro, ao tornar-se cada vez 

mais a expressão absolutamente adequada e o equivalente de todos os valores, superava, 

numa altura meramente abstrata, toda variedade dos objetos. Por meio de sua posse, as 

escolhas e o trânsito dos sujeitos nas grandes cidades eram regidos por uma relação de 

troca universal, sendo o dinheiro o denominador comum das relações e do esvaziamento 

dos afetos, alterando a dinâmica das sociedades tradicionais da época. 

Somando-se ao o uso do dinheiro, um número maior de produtos disponíveis, o 

surgimento de locais propícios ao consumo e o desenvolvimento do comércio da época, 

podemos explicar uma nova postura do sujeito a partir da sua relação com os negócios, 

o seu trabalho e, sobretudo, o acesso ao lazer por meio das compras e do futebol. 
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Surgia, assim, um trabalho voltado para o cliente e não mais para os senhores feudais, 

como na Idade Média.  

Novos acordos e combinações eram necessários, a vida tornava-se diferente do 

que a então conhecida e vivida no campo. Para Weber (2004), os negócios tornaram-se 

uma parte necessária das vidas dos sujeitos desse período da história. Segundo ele, o 

homem existia em razão do seu negócio e da vocação de ganhar dinheiro. Assim,  

 

quem não adaptava sua maneira de vida às condições de sucesso 

capitalista era sobrepujado, ou pelo menos não pode ascender. Estes, 

porém, são fenômenos de uma época em que o capitalismo tornou-se 

dominante e emancipou-se de seus antigos suportes (WEBER, 2004, 

p.47). 
 

Nas últimas décadas do século XIX, os donos das lojas de departamentos 

começaram a trabalhar mais o caráter de espetáculo de suas empresas, de maneira quase 

deliberada:  

 

Vitrinas envidraçadas eram inseridas nos andares térreos das lojas, e o 

arranjo dos artigos dentro delas era feito com base no que havia de 

mais inusitado na loja, e não do que havia de mais comum. As 

próprias decorações das vitrinas tornaram-se cada vez mais fantásticas 

e elaboradas (SENNET, 1998, p.183).  

 

O próprio sistema de transportes favorecia o acesso ao trabalho e às lojas. Para 

Sennet (1998), em Paris, em 1855, esses sistemas transportavam 36 milhões de 

passageiros; em 1866, 107 milhões: ―Este transporte público não estava destinado ao 

prazer, nem tampouco seus itinerários contribuíam para a interpenetração nas classes 

sociais. Destinava-se a transportar trabalhadores do trabalho às lojas‖ (SENNET, 1998, 

p.181). 

Os magazines, os primeiros estabelecimentos a manterem grandes estoques de 

mercadorias, começaram a aparecer e foram os precursores das grandes casas 

comerciais. As galerias eram alegorias da produção, um delírio dessa civilização que 

emergia a partir das possibilidades de consumo que o dinheiro advindo do trabalho 

permitia. Nascia, dessa forma, o comprador, o visitante encantado, o flâneur: ―É o olhar 

do flâneur, cuja forma de vida envolve o halo reconciliador a desconsolada forma de 

vida vindoura do homem da cidade grande‖. (BENJAMIN, 1991, p.39). Sobre o tema, o 

autor ainda completa: 
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Na multidão, a cidade é ora paisagem, ora ninho acolhedor. A casa 

comercial constrói tanto um quanto outro, fazendo com que a flânerie 

se torne útil à venda de mercadorias. Inauguram a fantasmagoria a que 

o homem se entrega para se distrair. A indústria de diversões facilitava 

isso, elevando-o ao nível da mercadoria. O sujeito se entrega às suas 

manipulações, desfrutando a sua própria alienação e a dos outros 

(BENJAMIN, 1991, pp.35-36). 

 

Assim, as atividades de lazer, que também incluem o futebol, eram cada vez 

mais disponíveis e importantes naquela sociedade para entendermos o fenômeno do 

consumo em sua concepção histórica.  

A partir desse cenário de urbanização, que resultou na passagem da vida do 

campo para as cidades, configurando-se num epicentro, é possível enxergarmos a 

fábrica como uma metáfora para refletir sobre a vida na sociedade industrial
9
.  

Se a expansão da produção capitalista dessa época dependia fortemente do 

consumo, Marx (2004) defende que ―a produção é imediatamente consumo; consumo é, 

imediatamente, produção. Cada qual é imediatamente seu contrário‖ (MARX, 2004, 

p.109).  

Se a produção capitalista precisava ser escoada, as atividades de consumo eram 

importantes para reverberarem como possibilidades de lazer a partir de locais pensados 

para aquisição de bens. Inauguravam-se, dessa forma, as compras como base que serve 

de explicação para o fluxo da produção e para as atividades de consumo nas grandes 

cidades da época em sua fase primária de desenvolvimento, fechando, dessa forma, a 

primeira perspectiva histórica do consumo e o paralelo do desenvolvimento do futebol. 

 

1.2 CONSOLIDAÇÃO DAS PRÁTICAS DE CONSUMO E AS DISTINÇÕES 

SOCIAIS 

No que se refere à segunda perspectiva teórica, qual seja, a concepção de que a 

relação entre a satisfação e o status depende da exibição e da conservação das 

diferenças sociais, Featherstone (1995) defende que o consumo também pode ser 

pensado a partir de suas esferas de circulação, em que grupos unidos por objetivos 

comuns podem alterar o sentido de uma classe social, mobilizar ações e/ou práticas 

                                                 

9
 Conforme discussões em sala de aula durante a disciplina ―Publicidade e Estética da Cultura de Massa‖ 

no segundo semestre de 2010. Esse ponto foi defendido por ROCHA (2010).  



33 

 

 

 

sociais para a construção de classes. Nessas esferas sociais, consequentemente, haveria 

classificação e conjunto de escolhas de bens, membros e distinção social por uma 

dinâmica, estilo de vida e escolhas a partir da cumplicidade dos sujeitos. Dessa maneira, 

a estratificação social era uma forma de separação da sociedade. Isso também alteraria a 

esfera das possibilidades de consumo ao estabelecer outros critérios de escolha de 

produtos a serem consumidos, além de marcar regime de gostos.  

Podemos também pensar na irrupção de escolhas de estilos de vida a partir de 

escolhas de práticas sociais e aquisição de mercadorias sob a ótica de um regime de 

gostos. Para Bourdieu (2007), o gosto classifica e classifica o classificador. O sociólogo 

nos traz importantes reflexões sobre o tema, caracterizando as práticas de consumo 

como sistemas que classificam estilos a partir de um conceito denominado habitus, ou 

seja, o princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, 

sistema de classificação (principium divisions) de tais práticas. A relação entre as duas 

capacidades que definem o habitus, ou seja, a 

 

capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, além da 

capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas e esses produtos 

(gosto), é que constitui o mundo social representado, ou seja, o espaço 

social dos estilos de vida (BOURDIEU, 2007, p.162).  

 

Para esse mesmo autor, o gosto, propensão e aptidão para a apropriação – 

material e/ou simbólica de determinada classe de objetos ou de práticas classificantes –

seria a fórmula geradora que se encontra na origem do estilo de vida, caracterizando um 

conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem, na lógica específica de cada 

um dos espaços simbólicos – mobiliários, vestuário, linguagem ou lexis corporal – a 

mesma intenção expressiva: ―Cada dimensão dos estilos de vida ‗simboliza com‘ os 

outros‖ (BOURDIEU, 2007, p.165). 

A partir dos conceitos defendidos por Bourdieu, podemos pensar a sociedade 

como um espaço de composição de capital e signos de distinção, no qual cada agente 

toma suas posições a partir de uma comunidade de habitus. Dessa forma, cada agente 

também lutaria por um regime de rituais: escolhas, práticas, estilos de vidas e gostos. 

Para Landowski (1997), é possível enxergar o gosto como forma de afirmar 

nossa identidade, quem somos e fazer saber o que somos. É possível pensá-lo como um 

processo culturalmente construído, um plano que atua na experiência, na memória e no 

sistema de vinculação como uma forma de ser aceito. Assim, o gosto pode ser 
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considerado a partir de comunidades simbólicas ou imaginárias, em aspectos de sistema 

social, estruturado por dinâmicas afetivas e elaborado a partir de uma produção de 

sentidos, de uma comunidade de gostos, de uma cultura de consumo e de uma dinâmica 

de posicionamento que permite uma estilização da vida e um conjunto de 

comportamentos-padrão da sociedade, ajustando traços sociais e oferecendo 

possibilidades de exibição e conservação de posições sociais.  

Para Featherstone (1995), preferências de consumo e estilo de vida envolvem 

julgamentos discriminadores que identificam o próprio julgamento de gosto e, ao 

mesmo tempo, o tornam passível de ser classificado pelos outros. Constelações 

específicas de gosto, preferência de consumo e estilo de vida são associados a 

ocupações e frações de classes específicas, tornando possível ―mapear o universo de 

gostos e estilos de vida, com suas posições estruturadas e distinções graduais sutis, que 

operam numa sociedade específica e num ponto determinado da história‖. 

(FEATHERSTONE, 1995, p.38). Ainda sobre o mesmo tema, para Bourdieu (2007), 

esses processos são passíveis de luta, de possibilidades e imposições de modelos 

simbólicos considerados ‖exemplares‖: 

 

A luta pela apropriação de bens econômicos ou culturais são, 

inseparavelmente, lutas simbólicas pela apropriação de sinais 

distintivos (...) das lutas simbólicas cujo pretexto é a imposição do 

estilo de vida legítimo e que encontram uma realização exemplar nas 

lutas pelo monopólio dos emblemas da ―classe‖ (BOURDIEU, 2007, 

p.233). 

 

A partir dessa possibilidade de classificação social, podemos pensar no consumo 

em suas concepções sociológicas no início do século XX, período em que a relação 

entre a satisfação e o status na sociedade dependia da exibição e da conservação das 

diferenças entre os sujeitos. Se for possível afirmar o ―funcionamento de uma ‗lógica do 

capital‘ derivada da produção, talvez seja possível afirmar também uma ‗lógica do 

consumo‘, que aponta para os modos socialmente estruturados de usar bens para 

demarcar relações sociais‖ (FEATHERSTONE, 1995, p.35). 

O futebol, nessa época, serviu de instrumento para a escolha de estilos de vida, 

comunidade de gostos pelo esporte e estratificação social. Para Franco Júnior (2007), a 

proliferação de clubes ocorrida nas primeiras décadas dos anos 1900 no Brasil obedeceu 

basicamente a duas grandes tendências: 1) formação de grupos dominantes, orientados 

pelos valores do cavalheirismo, do fair play e do amadorismo, onde colégios e clubes 
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constituíam-se em espaços restritivos, nos quais representavam a estrutura da elite, com 

afastamento dos demais setores sociais, e 2) a prática amadora formada por camadas 

médias e subalternas. Com isso, o futebol servia para essa esfera da população como a 

existência negada em outros campos sociais.   

O futebol apresentava restrições de camadas da sociedade na época no tocante à 

sua proliferação. Em seu desenvolvimento no Brasil, diferentemente da maioria das 

publicações existentes no país, que dão a Charles Miller o crédito de ser o responsável 

pelo início do futebol no Brasil, Franco Júnior (2007) relata que entre 1880 e 1890, os 

jesuítas já haviam introduzido jogos similares aos praticados na Inglaterra – com onze 

jogadores de cada lado, traves de madeira e times uniformizados - no Colégio São Luís, 

de Itu. Essa visão é compartilhada por Lourenço e Leal (2010). Para esses autores, o 

futebol no Brasil começou a ser praticado nos arredores de São Paulo ainda antes do 

retorno de Charles Miller ao Brasil, em 1894. ―A cidade crescia rapidamente. 

Imigrantes chegavam de diversas partes da Europa e enfrentavam a garoa fina que um 

dia fez a fama do Planalto Paulista‖
10

. Ainda para esses autores, nos momentos de lazer, 

jogava-se críquete e praticava-se remo, o interesse pelo jogo de chutes se espalhou de 

acordo com os trilhos das ferrovias paulistas chegando aos pés dos funcionários 

brasileiros e escoceses da São Paulo Railway – ferrovia que ligava o planalto paulista ao 

litoral do estado – e da oficina da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Mas, de 

fato, para Lourenço e Leal, foi a chegada de Miller que tornou o futebol uma 

modalidade minimamente organizada: 

 

O estudante filho de ingleses organizou a primeira partida de futebol 

reconhecida em território brasileiro: um amistoso entre um combinado 

dos funcionários do alto escalão da São Paulo Gas Company e da São 

Paulo Railway. O encontro ocorreu na Várzea do Carmo, local que, 

simplesmente, não existe mais. Com a canalização do Rio 

Tamanduateí, o aterramento de suas margens e o adensamento do 

centro da cidade, não se sabe ao certo onde foi realizado o histórico 

jogo. Quem se dedica a uma arqueologia urbana deve saber que fica 

na atual Baixada do Glicério, em algum ponto perto do Parque D. 

Pedro II (LOURENÇO E LEAL, 2010). 

                                                 

10
 Museu a céu aberto... Com o acervo escondido, por Marco Lourenço e Ubiratan Leal, da revista ESPN. 

Disponível em: 

<http://espnbrasil.terra.com.br/palmeiras/noticia/129346_MUSEU+A+CEU+ABERTO+COM+O+ACER

VO+ESCONDIDO> Acesso 18 jun. 2010. 

 

http://espnbrasil.terra.com.br/palmeiras/noticia/129346_MUSEU+A+CEU+ABERTO+COM+O+ACERVO+ESCONDIDO
http://espnbrasil.terra.com.br/palmeiras/noticia/129346_MUSEU+A+CEU+ABERTO+COM+O+ACERVO+ESCONDIDO
http://espnbrasil.terra.com.br/palmeiras/noticia/129346_MUSEU+A+CEU+ABERTO+COM+O+ACERVO+ESCONDIDO
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Para Lourenço e Leal (2010), a resistência, inclusive da imprensa da época, em 

aceitar o futebol popular parecia não cessar entre os representantes dos clubes da cidade. 

Havia um movimento ostensivo contra a proliferação do futebol em meio às camadas 

populares. Entretanto, para Vigarello (2002), o esporte, com sua aparente valorização da 

vida saudável, sua efervescência, sua aparente demonstração do progresso, 

independente das resistências sociais torna-se um dos mais importantes espetáculos do 

início do século XX.  

A essa constatação, soma-se o próprio desenvolvimento do esporte no Brasil. A 

CBD (Confederação Brasileira de Desportos) veio a ser fundada em 1916. A partir da 

década de 20 notadamente, a história do futebol brasileiro vai passar por uma relevante 

trajetória, ou seja, a sua popularização e democratização, o que marca uma rápida 

expansão, alicerçada pela existência de muitos clubes e o início da cobertura da 

imprensa escrita. 

A partir da década de 1930, podemos citar como um período de regulamentação 

do futebol como profissional pela legislação social e trabalhista do governo de Getúlio 

Vargas. O futebol já tinha uma série de clubes organizados e tornava-se um espetáculo 

das massas. É de 1941 o surgimento da primeira lei regulamentadora do esporte 

brasileiro (Decreto Lei n° 3.199/41). A partir desse cenário, podemos admitir a 

existência do futebol no país como um produto cultural, digno das primeiras 

competições de clubes e do início do amadorismo esportivo, cujo significado o próprio 

nome explica, isto é, o esporte praticado por aquele que ama e faz da prática esportiva 

um aspecto não profissional. 

 Em 1941, Getúlio Vargas estabeleceu, a partir da publicação de um decreto, o 

Conselho Nacional de Desportos (CND), subordinado ao Ministério da Educação e 

Cultura, que vinculava a Confederação Brasileira de Desportos, a CND, com o objetivo 

de orientar, fiscalizar e encorajar práticas de esportes no país.  

Já em 1943, com o advento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as 

relações entre os clubes e os atletas passaram a ser reguladas. E, em 1964, surgiu o 

Decreto n° 53.820, que trazia regras específicas para a profissão de atleta do futebol. 

Em 1950, a Copa do Mundo é realizada no Brasil, que perde a final para o 

Uruguai por 2x1. Na época, esse acontecimento marcou profundamente a população 
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nacional pelo sentimento da perda. Entretanto, esse cenário mudaria com as conquistas 

da seleção brasileira nas Copas de 1958, 1962 e 1970. 

Televisão e cinema acrescentaram, ao esporte, novas maneiras de ver depois de 

1950, mais excitantes, mais variadas, dando definitivamente a encenação a sua 

dimensão planetária: seu valor de espetáculo total, de pertencimento definitivo às 

esferas mais diferentes da população. Tudo mostrava um desenvolvimento progressivo, 

com enredo, cobertura e narração especializada. ―Tudo mostra uma irresistível 

fascinação: uma maneira de contar histórias excepcionais, uma maneira principalmente 

de transfigurar o ideal em tema sempre mais visível e concreto‖ (VIGARELLO, 2002, 

p.446). 

Futebol torna-se um misto de competição, de possibilidades comparativas e de 

fascinação, o que não diferia do panorama do consumo nessa época.  

Esse padrão de regime de gostos, de competição e escolhas do uso de 

mercadorias como forma de exibição e conservação das diferenças sociais citadas nessa 

segunda perspectiva, foi importante para caracterizarmos o consumo em suas 

concepções sociológicas, além de demarcar a primeira metade do século XX com o 

desenvolvimento e a concepção do futebol como produto cultural já estabelecido na 

estrutura social brasileira.  

 

1.3 INTENSIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE CONSUMO: O FUTEBOL COMO 

IMPORTANTE INDÚSTRIA DA CONTEMPORANEIDADE 

O cenário do consumo começaria a mudar e se ampliar a partir da década de 

1960, principalmente, pelo desenvolvimento da mídia. Esse evento antecede o 

desenvolvimento do consumo, poucos tinham acesso às informações, mas os anos 1960 

foram de grande desenvolvimento social, o que possibilitou nas décadas seguintes que o 

Brasil alcançasse índices elevados de consumo midiático e que a mídia ganhasse 

relevância social, alterando o papel do consumo midiático e da ordenação dos estilos de 

vida a partir de critérios de coerência interna dos próprios grupos sociais. Dessa forma, 

as práticas começam a fazer sentido a partir de diferentes dinâmicas culturais das 

comunidades, e não mais por classes sociais. Podemos defender, então, que as 

condições estruturais da vida é que concebem as escolhas e as práticas individuais e, 
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sobretudo, os acordos, os espaços e as formas de distinção são feitas entre grupos 

constituídos sob os mais diferentes aspectos, não mais por classes estáticas. 

Nessa época, surgem novos fatos sociais (revoluções estudantis, movimentos 

musicais, luta pelo feminismo, desenvolvimento tecnológico e da mídia etc.) que 

reestruturam a experiência individual, os sonhos e desejos do indivíduo, e a experiência 

coletiva, com seus mitos, ritos e símbolos, resultando na cultura de massas.  

Por meio da cultura de massas, podia-se, também, pensar em rupturas e planos 

negociados além da cultura de classes, afetando a forma de pensar a sociedade e suas 

crises, reestruturando as rupturas históricas e psíquicas, além da composição do que 

Morin (1970) chama dupla vinculação entre o real e o simbólico. Para o autor, pensar a 

sociologia dessa época é pensar em um acúmulo de processos de crises e 

acontecimentos, sendo esses parâmetros a base para uma nova postura epistemológica 

que permite, a partir da comunicação de massas e seus movimentos, estudarmos os 

fenômenos culturais como esforços teóricos para entender o sistema de cultura 

resultante das revoluções e das crises de cultura a partir da análise da própria sociedade. 

O novo espírito dos tempos, como Morin definiu o período, estava centrado a 

partir da ideia de mudança e de um tempo em que a promessa de felicidade diminui. 

Com isso,  

 

afloram polos culturais em interações complexas para pensar uma 

cultura de massa em ebulição. Uma cultura passível de subversão e 

um movimento de contra cultura objetivando uma revolução cultural, 

uma história objetivada em rupturas e continuidades (MORIN, 1970, 

pp.12-13). 
 

A partir desse ponto de rupturas pelos movimentos sociais, Morin propõe a 

exploração de estudos com base nos fenômenos e suas metamorfoses. Uma abordagem 

que pensa com e nos movimentos sociais, isto é, um esforço teórico-cultural como 

noções mestras de reflexão sobre a sociedade a partir de uma nova abordagem centrada 

no sistema de cultura – que possui em seu processo a possibilidade de constituição de 

novas humanidades e da emergência de um novo modo de constituir o sujeito pelos 

movimentos de tendências e contratendências –, do aparecimento de novas concepções 

sociais que permitam ao indivíduo pensar menos em necessidades materiais e mais em 

uma vida baseada na crise e no jogo que ―se pode chamar de regulação, em nossas 

sociedades (...) de seu desregramento mútuo que se torna, em certo sentido, correção 

mútua‖ (MORIN, 1970, p.128). 
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Podemos considerar, dessa forma, o início de um processo de espetacularização 

do cotidiano, da irrupção de um imaginário cultural consumista e do período que 

podemos chamar de contemporâneo, em que temos a emergência de um novo plano 

simbólico e cultural, que se manifesta a partir das alterações dos sistemas de consumo e 

da forma de atuação dos meios de comunicação de massa, que afetam e redefinem a 

experiência do sujeito na contemporaneidade.  

Nesse cenário, pela atuação da publicidade e dos meios de comunicação, 

podemos agora abordar a questão dos prazeres emocionais gerados pelo consumo, os 

sonhos e os desejos celebrados no imaginário cultural consumista contemporâneo. ―É 

através dos espetáculos que seus conteúdos imaginários se manifestam. Em outras 

palavras, é por meio do estético que se estabelece a relação do consumo imaginário‖ 

(MORIN, 2009, p.77).  

Se pensarmos no fenômeno do consumo a partir da década de 1960, é possível 

ainda caracterizá-lo como um tempo organizado pelo sistema produtivo para o ato de 

consumir.  

Com esses conceitos de Morin defendidos até aqui, podemos marcar o final do 

século XX e iniciar as concepções teóricas do consumo na contemporaneidade. Por 

contemporaneidade entendemos o período atual, que tem por características o triunfo do 

capitalismo (cujas bases são o consumo e a acumulação de capital) sobre todos os 

setores da sociedade (educacional, político, financeiro etc.) e o surgimento de um 

complexo processo tecnológico e informativo causado pelos produtores de mídia. 

Diante desse contexto em que temos capitalismo, mídia e tecnologia permeando 

a sociedade, as relações de consumo passaram a ser mediadas pela comunicação. A 

mídia – televisão, internet, rádio, publicidade e imprensa – detém o poder de criar 

experiências que podem anteceder a vivência real, antecipando conceitos e/ou formatos 

de produtos, configurando novos locais para o consumo e também ditando regras e 

maneiras de comportamento em sociedade a partir da louvação dos prazeres estéticos 

causados pelas mercadorias.  

Sob a ótica do desenvolvimento da mídia e da publicidade, temos novas formas 

de pensar o consumo no século XXI e, sobre o tema, Jean Baudrillard (2007) afirma que 

os meios de comunicação de massa têm uma grande capacidade em neutralizar a 

dissensão simplesmente por representá-la à afirmação de que pode resistir à conversão 

da realidade em signos vazios, em que já não se exige que os signos tenham algum 
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contato verificável com o mundo que supostamente representam. Para esse autor, a vida 

contemporânea foi desmontada e reproduzida em um escrupuloso fac-símile, de modo 

que a simulação toma a forma, não de irrealidade, mas de objetos e experiências 

manufaturados que tentam ser mais reais do que a própria realidade – trata-se da hiper-

realidade, que traz consigo o colapso de todos os antagonismos reais de dicotomias de 

valor, especialmente na esfera política dominada pela lógica do simulacro. Para 

Baudrillard, a publicidade está a serviço da ideologia do sistema capitalista. Ele chama a 

publicidade de elixir da vida para a ideologia em momentos de crise, por se tornar mais 

influente quando está mais destituída de sentido. Esse cenário traz importantes 

caminhos para entendermos a cultura do consumo, a centralidade da mídia e a sua 

dependência nos tempos atuais.  

Para Featherstone (1995), a cultura de consumo da atualidade não representa um 

lapso de controle, nem a instituição de controles mais rígidos; mas, antes, a 

corroboração dos controles por uma estrutura gerativa subjacente flexível, capaz de lidar 

ao mesmo tempo com o controle formal e o descontrole, bem como facilitar uma troca 

de marchas confortável entre ambos (FEATHERSTONE, 1995, p.48).  

Na visão de Canclini (1997), o consumo vai além do gasto (seja útil ou não): ele 

é base para pensar as maneiras de viver do indivíduo e as formas pelas quais ele exerce 

sua cidadania. O consumo tem ainda uma face em que se encontram a racionalidade 

econômica, sociopolítica e psicológica das sociedades: pontos configurados por meio de 

uma lógica de internacionalização (característica do sistema capitalista), na qual a 

cultura sofre uma montagem multinacional fragmentada. 

Nessa montagem em pedaços já não há verdades absolutas e nosso imaginário é 

cada vez mais configurado a partir de um processo de construção midiática espetacular; 

já o consumo, incitado pela mídia, passou a ser influenciador e transformador da 

constituição de subjetividades, famílias e vidas profissionais.  

Vemos, então, que a cultura da mídia e do consumo tem o poder de referenciar 

os comportamentos dos indivíduos, levando-os também a identificarem-se com os 

valores, crenças e práticas vigentes, além de suscitar desejos.  

O consumo é um espaço-chave para compreensão dos espaços sociais com seus 

fatos culturais. As mercadorias constroem um universo inteligível e fazemos leituras 

sociais a partir desse fenômeno. Portanto, estamos diante de um capitalismo imaterial, 

no qual a maior moeda é nossa própria subjetividade.  
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Com o futebol, essa emergência de um novo plano simbólico e cultural seguiu o 

mesmo paralelo de transformação, profissionalizando-se, até se tornar em uma das 

principais indústrias da contemporaneidade. Esse cenário é iniciado em 1970, quando é 

fundada a CBF – Confederação Brasileira de Futebol, com o objetivo de cuidar apenas 

do futebol. Em 1971, a entidade organiza o seu primeiro campeonato brasileiro. Essa 

instituição veio a ser importante para dar um caráter institucional que o futebol 

brasileiro necessitava.  

Em 1973, o atleta de futebol profissional tem seu nome incluído como credor de 

benefícios da previdência social. A Lei nº 6.354/76 institucionaliza o valor do passe, o 

direito a férias e o estabelecimento de um determinado período de intervalo entre uma 

partida e outra.  

Em 1977, é iniciada a exibição das placas nos estádios, configurando o espaço 

para a entrada de publicidade do esporte. Nessa época, as TVs não pagavam para 

transmitir os jogos. A partir de 1980, mudanças foram inseridas nesse setor, onde as 

transmissões televisivas consolidariam o esporte, gerando mais interesse nas pessoas.  

Parte dessas mudanças, a partir da defesa de Caldeira (2002), pode-se creditar às 

evoluções em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde, em 1984, Bill 

Ramundsen, ganhou a licitação governamental para explorar canais de televisão a cabo 

para a ESPN – Entertainment Sports Programming Network. Com essa concessão, os 

direitos de transmissão dos jogos de basquete da NBA seriam mudados de imediato, 

pois estariam com mais cobertura televisiva, disponível 24 horas por dia no lar das 

pessoas. Mais tarde, a ABC, uma rede de televisão americana, compra parte da ESPN e 

traz tecnologia de ponta para esse esporte.  

Em nossa visão, esse fato foi importante na irrupção dos processos de 

‗publicização‘ do esporte. Para Caldeira (2002), em pouco tempo, esse conjunto de 

programação e cobertura diária, ganhou os lares e o cotidiano das pessoas, mudou o 

padrão de cobertura e deu aos atletas intensidade semelhante à dos artistas de cinema, e 

isto refletiu na cobertura da mídia impressa. O confinamento nas revistas especializadas 

de esporte tinha acabado. Para esse autor, os atletas invadiram as páginas de 

comportamento e as revistas de fofocas, ―dividindo espaços com as estrelas de cinema, 

os milionários e alguns políticos – e tudo isto ajudava a tornar ainda mais rentável o 

investimento de uma empresa num atleta‖ (CALDEIRA, 2002, p.24). 
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Se as coberturas televisivas tornavam-se mais disponíveis, faltava evoluir no 

campo de patrocínio dos times. E, em janeiro de 1982, o CND (Conselho Nacional de 

Desportos) liberou o patrocínio nos uniformes de clubes brasileiros, mas somente 

quando atuassem no exterior. Em 1983, finalmente, o patrocínio foi liberado para 

partidas em território nacional, configurando o futebol como uma esfera definitiva de 

negócio, onde a compreensão do aspecto de organização econômica e da gestão entrava 

definitivamente em pauta no país. 

Em 1987, é fundado o Clube dos 13. O futebol nessa época ainda era um 

negócio secundário, pouco profissional. E muito ficava atrás de países como Inglaterra e 

Itália. 

O futebol brasileiro começa a mudar drasticamente com os patrocínios a partir 

da década de 1990, com a entrada da empresa italiana Parmalat no país, que começa a 

patrocinar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Para Caldeira (2002), com uma gestão 

eficiente no futebol depois da contratação de José Carlos Brunoro, ex-técnico de vôlei, 

que naquela época, na visão desse autor, era um esporte mais organizado que o futebol, 

e uma estratégia agressiva de marketing de seus produtos, a empresa conseguiu 

expressivos resultados com vários títulos conquistados pelo Palmeiras, tornando-se líder 

em muitos segmentos de mercado em que atuava. 

Em 1993, a Lei nº 8.672/93, popularmente chamada de lei Zico, estabelece 

novos parâmetros para a antiga legislação esportiva, facultando às entidades esportivas 

sua caracterização como empresas. Pode-se inserir a Lei Zico dentro de um parâmetro 

político de redefinição da intervenção do Estado na esfera esportiva, revisando o papel 

do CND - Conselho Nacional de Desportos.  

 Com a medida provisória 79 e a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 

conhecida como Lei Pelé, é vivenciado um momento de transição para o futebol 

nacional e para os clubes. No que se refere à relação dos atletas com os clubes, mudava 

a forma de garantia do passe, excluindo-o gradativamente. Para os clubes, ficava a 

obrigatoriedade de uma gestão financeira e contábil, além da incumbência da publicação 

anual de balanços contábeis conforme a lei estabelece. O objetivo inicial da lei era 

iniciar a profissionalização do futebol brasileiro. Todavia, o que se viu na sequência foi 

uma série de mudanças na legislação e a lei não deixou de ser implantada em território 

nacional. 
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Todos esses fatos mencionados até agora, somados, foram relevantes para o 

futebol ser consolidado e considerado como fenômeno contemporâneo e a ―maior 

indústria do planeta‖ (FRANCO JÚNIOR, 2007, p.179).  Sobre o futebol na atualidade, 

esse autor completa: 

A constatação é fácil de ser feita e frequentemente repetida: o futebol 

é o fenômeno cultural mais difundido no mundo de hoje (...) o futebol 

expressa, repensa e reconstrói idealmente a sociedade, ainda que à sua 

maneira, em outro registro, com instrumentos próprios. Por canalizar 

com eficácia as esperanças e frustrações da sociedade, ele desperta 

emoção tão envolvente e adesão tão intensa que claramente se destaca 

de qualquer outra manifestação contemporânea (FRANCO JÚNIOR, 

2007, pp.393-394). 

O futebol atual tem uma agenda na mídia, tanto para a exibição de jogos, quanto 

para programas que propagam os acontecimentos relacionados aos clubes, aos atletas e 

aos campeonatos. Esse agendamento ocorre ‗religiosamente‘ às quartas-feiras e 

domingos em TV aberta. Com isso, podemos pensar numa organização do lazer a partir 

de uma grade de partidas e de divulgação midiática, e também numa organização da 

plateia em estádios geometrizados construídos e concebidos para a prática esportiva.  

Ainda temos o recorte econômico do futebol nacional, como exemplo, podemos 

citar um levantamento da Sport+Markt, consultoria esportiva alemã, que aponta o Brasil 

como terceiro em um ranking mundial de valores obtidos com patrocínios de camisa
11

. 

Segundo a pesquisa, os grandes clubes do país arrecadaram 104,6 milhões de euros em 

2010. À frente, estão apenas a Inglaterra - com 128 milhões de euros, e a Alemanha - 

com 118 milhões. Itália e Espanha estão atrás.  

Outro estudo realizado em nível de cenário mundial mostra que o futebol sai 

incólume a crises em âmbito econômico. A 14ª edição do tradicional levantamento feito 

pela consultoria Deloitte sobre as finanças dos times na Europa
12

, ressalta que os 

maiores times do continente têm desvinculado suas receitas do campo econômico de 

                                                 

11
 Brasil é 3º em ranking de patrocínios de camisa. Coluna DE PRIMA. Lancenet. Disponível em: 

<http://www.lancenet.com.br/de-prima/Brasil-ranking-patrocinios-camisa_0_414558772.html>. Acesso 

em 25 de jan. 2010.  

 
12

 Grandes do futebol mundial têm crescimento acima do PIB. Folha On-line. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/esporte/874826-grandes-do-futebol-mundial-tem-crescimento-acima-do-

pib.shtml>. Acesso em 13 fev. 2010. 

http://www.lancenet.com.br/de-prima/Brasil-ranking-patrocinios-camisa_0_414558772.html
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/874826-grandes-do-futebol-mundial-tem-crescimento-acima-do-pib.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/874826-grandes-do-futebol-mundial-tem-crescimento-acima-do-pib.shtml
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seus países. Segundo esse estudo, nove dos dez clubes mais ricos do continente tiveram 

crescimento de receitas na temporada 2009/10 bem acima da variação do Produto 

Interno Bruto dos países em que estão sediados.  

Pelo levantamento da Deloitte, os outros tops 10 do futebol europeu tiveram um 

crescimento médio de 9,4% de suas receitas na temporada passada, apesar de um 

cenário de recessão na Espanha (queda no PIB de 0,1%) e de crescimento modesto 

registrado na Inglaterra (1,4%). Para exemplificar, podemos citar os casos do Real 

Madrid e Barcelona, os clubes mais ricos do mundo, que cresceram quase 10% no 

cenário recessivo espanhol de 2010.  

Esses fatores mencionados, somados, ajudam a colocar o futebol no campo 

inegável dos negócios globais que mais crescem no planeta e, definitivamente, no 

universo do consumo. Somam-se a essas questões o valor dos direitos de imagem e 

federativos, que vieram em substituição do passe, a soma gerada em bilheterias, os 

patrocínios de camisa, a publicidade em estádios, a relação dos jogadores com seus 

managers, agentes e empresários.  

Em suma, partindo de uma visão histórica e passando por uma análise 

sociológica do consumo, podemos fazer uma aproximação entre o desenvolvimento do 

futebol, pois vimos como a sociedade – primeiramente estruturada para a produção – se 

voltou para o consumo. Vimos, também, o papel fundamental da mídia nesse cenário.  

Com esse panorama, podemos defender que, atualmente, os times com suas 

marcas, produtos e plantel de jogadores possuem uma representação simbólica no 

imaginário dos amantes da agremiação e permanecem na memória dos torcedores, 

sendo ativada cotidianamente pelas notícias de resultados e por meio dos campeonatos 

contínuos. Dessa forma, no âmbito do futebol, tudo é cíclico, nada tem fim, pois a cada 

final de campeonato, novas disputas e novos campeonatos se iniciam, caracterizando 

um consumo contínuo. Isso significa que as vitórias e derrotas fazem parte do 

espetáculo e não podem ser definitivas. Bauman (2001) nos traz um importante conceito 

sobre esse tema que pode ser pensado a partir de sua visão sobre a atualidade: 

 

Nesse mundo, poucas coisas são predeterminadas, e menos ainda 

irrevogáveis. Poucas derrotas são definitivas, pouquíssimos 

contratempos, irreversíveis; mas nenhuma vitória é tampouco final. 

Para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser 

capaz de petrificar-se em realidade para sempre. Melhor que 

permaneçam líquidas e fluidas e tenham ―data de validade‖, caso 
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contrário, poderiam excluir as oportunidades remanescentes e abortar 

o embrião da próxima aventura (BAUMAN, 2001, p.74). 

 

O consumo é um continuum, pois mobiliza constantemente os afetos dos 

torcedores em torno das relações com suas agremiações. As práticas mercadológicas 

envolvidas nesse contexto são complexas, contínuas e favorecem as agremiações e seus 

objetivos de fortalecerem suas marcas, ou melhor, as super marcas, que são usadas pelos 

indivíduos ―comuns‖ para se caracterizarem em suas identidades e mobilidades, estilos 

e comportamentos criados por meio de um jogo e de referências com os ídolos – 

promotores das marcas; temos aí um ciclo vicioso e contínuo. Essas construções 

possuem aspectos cambiantes fortalecidos por uma fixação imaterial: caminham com os 

torcedores desde a sua infância e seguem com eles por toda a vida, sendo adaptadas e 

moldadas às diferentes formas de consumo na vida do torcedor. Essa continuidade atua 

na moldagem da experiência do indivíduo com o consumo - em seus aspectos 

simbólicos e materiais. 

Ao estruturarmos um capítulo sobre consumo e futebol, fizemo-lo a partir de 

uma visão comum e paralela de ambos os assuntos. Entendemos a relevância que o 

consumo passa a ter nas práticas sociais e culturais da sociedade. Essa visão é defendida 

por Baccega (2010), para quem o consumo é um dos indicadores mais efetivos das 

práticas socioculturais e do imaginário de uma sociedade. Para essa autora, o consumo 

se manifesta e concretiza tais práticas; revela a identidade do sujeito e o seu lugar na 

hierarquia social, sendo que o consumidor, ―não é um homem isolado, não é um mero 

repetidor de valores e de escolhas. Ele é membro ativo da sociedade em que vive‖ 

(BACCEGA, 2010, p.4).  

 Por fim, entendemos que o futebol também se ancora no corpo, já que esse 

esporte opera a partir do sustentáculo da corporeidade, do desempenho dos jogadores e 

de suas habilidades. De forma complementar, defendemos que o desenvolvimento do 

futebol seja marcado por diferentes posições nas compleições físicas dos atletas, uma 

vez que os seus corpos são o resultado do investimento e da intensificação das práticas 

esportivas no decorrer dos anos, moldadas pela própria evolução da cultura de uma 

sociedade.  

 No próximo capítulo abordaremos o corpo como linguagem, representação e 

diferença. Dessa forma, falaremos desses conceitos de forma mais ampla. 
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CAPÍTULO 2. O CORPO COMO LINGUAGEM, REPRESENTAÇÃO, E 

DIFERENÇA  

Neste capítulo, abordamos o corpo como resultado de processos socioculturais, 

como linguagem, representação e diferença. Nesse sentido, trabalhamos os aspectos 

corporais no âmbito da História, das ciências sociais, do futebol, da mídia e também do 

consumo.  

O norte da nossa análise está no entendimento do corpo como um elemento-

chave da diferença — construída socialmente, da sua condição de relevante plataforma 

para a divulgação e circulação de reportagens na mídia, além das suas possibilidades de 

relação com o consumo.  

Desenvolvemos o capítulo subdividindo-o em três itens, compostos conforme 

discorremos a seguir. No primeiro deles, argumentamos o corpo como produto social, 

atravessado pela História, pelas representações sociais e pelos conhecimentos 

científicos. Também apresentamos o corpo como instância de produção e da ação do 

poder. Consequentemente, esse ponto nos permitiu abordar aspectos da biopolítica e da 

disciplina.  

No segundo item, analisamos o corpo a partir das suas imbricações com a mídia 

e o consumo. Assim, discutimos como a apropriação e as representações imagéticas de 

corpo na lógica do consumo e ainda o consumo do corpo. Essa abordagem nos permitiu 

explicitar uma economia midiática do corpo, por meio de visibilidade e visualidade. 

No terceiro e último tópico, investigamos o corpo do futebol e suas 

transformações no decorrer das décadas — 1960 até 2010 — a partir da evolução 

relativa do próprio esporte. Também desenvolvemos uma reflexão sobre a diferença 

socialmente construída e sobre os modelos de corpo que a sociedade constrói, o qual é 

exortado por suas características positivas. Mas há corpos que não correspondem ao 

modelo constituído pela cultura dominante e esses são denominados corpos diferentes. 

Esse modelo é ressaltado, sendo então o corpo dissonante, ou seja, o lado negativo da 

corporeidade. A concepção de corpo nesse parâmetro carrega consigo a perspectiva da 

positividade e a negatividade. Na sociedade, a dicotomia acontece entre o modelo e o 

que foge ao modelo; no que se refere ao sujeito, a dicotomia reside no próprio corpo que 

comporta aspectos positivos e negativos.  
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Em suma, na nossa visão, buscamos construir um estudo analítico que evidencie 

teorias a respeito da temática corporal. Todavia, ―advertimos que não existe uma única 

teoria do corpo, pelo contrário, há uma riqueza de respostas‖ (MUÑIZ, LOST, 2007, 

p.9, tradução nossa).  

Em todas as subdivisões deste capítulo, apoiamos nossa argumentação de forma 

prioritária nos seguintes trabalhos e seus respectivos autores: Camargo e Hoff (2002), 

Rocha (2006), Bourdieu (2007), Le Breton (2007), Grabrielli e Hoff (2007), Corbin, 

Courtine e Vigarello (2008), Lucas e Hoff (2008) e Casaqui e Hoff (2010).  

 

2.1 O CORPO COMO RESULTADO DE PROCESSOS SOCIOCULTURAIS  

Para Lucas e Hoff (2008), o corpo conta uma história. Essa história seria a dos 

valores, dos saberes e das relações de força. Essas autoras, baseadas em Foucault 

(1999), consideram que o saber sobre o corpo se desenvolve a partir do século XVII, 

com a medicina, e expande-se, no século XIX, para outros campos como a sexualidade, 

a psicanálise, a psiquiatria, etc. Desse modo, na modernidade, o corpo foi submetido a 

um mecanismo social disciplinar, ou seja, uma nova maneira de administrar os homens, 

controlar suas multiplicidades, utilizá-las ao seu grau máximo e elevar o efeito útil de 

seu trabalho. Assim, sobreleva-se o suporte de disciplina do corpo como adequação às 

normas e às necessidades da fábrica, a força ativa da produção, marcada no início do 

século XX com a expansão da sociedade industrial. 

Para Casaqui e Hoff (2010), no âmbito do imaginário do período moderno, o 

corpo pode ser pensado como uma ―realidade biopolítica‖. Sobre esse tema, os referidos 

autores completam: 

 

Trata-se de uma racionalização dos problemas que se apresentam ao 

governo e que exigem mecanismos de poder mais adequados e mais 

rigorosos, de modo que o biopoder atua no âmbito das cidades, espaço 

das populações por excelência, e também no âmbito do corpo, lócus 

de individuação e construção de subjetividades. O corpo é, portanto, 

uma ―realidade biopolítica‖ que sofrerá os impactos das ―estratégias 

biopolíticas‖ como a medicina, a demografia e o urbanismo 

(CASAQUI e HOFF, 2010, p.50). 
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Ainda para Casaqui e Hoff (2010), essas transformações identificadas no 

transcorrer do século XX podem ser analisadas como consequência da expansão do 

biopoder. Esses dois autores, apoiados nas ponderações de Revel (2005), revelam a 

forma de poder que governa não somente indivíduos, por meio de certo número de 

procedimentos disciplinares, mas também como o conjunto dos viventes constituídos 

em população.  

Essa questão do controle social da corporeidade também é defendida por Le 

Breton (2007). Para este autor, a questão do poder e, principalmente, da ação do político 

sobre os corpos são resultantes do controle social. ―O corpo também é, preso no espelho 

do social, objeto concreto de investimento coletivo, suporte de ações e de significações, 

motivo de reunião e de distinção pelas práticas e discursos que suscita‖ (LE BRETON, 

2007, p.77). 

Para Casaqui e Hoff (2010), a passagem da modernidade para o período em que 

vivemos foi realizada exigindo novos significados para o corpo, já que as relações de 

consumo ganham preponderância sobre as de produção. Assim,  

 
O trabalho executado na rígida disciplina da fábrica fordista, por 

exemplo, perde o sentido de esforço físico ritmado ao compasso das 

máquinas para revestir-se da noção de felicidade e prazer. A noção de 

entretenimento, aspecto fundante da sociedade contemporânea, liberta 

o corpo da rotina do trabalho e instaura os prazeres do consumo: na 

mídia (...) jamais se divulgaram tanto as noções de felicidade e de 

cuidado do corpo, denunciando que a regulação da vida está sob a 

responsabilidade do indivíduo, ou seja, a gestão da vida está 

circunscrita no âmbito individual. O sentido do trabalho como 

produção coletiva — da fábrica, do exército, do povo de um país — 

dilui-se na medida em que as práticas de consumo se intensificam. 

Deste modo, podemos dizer que o biopoder está alicerçado numa 

gestão da vida por meio da experiência do consumo (CASAQUI e 

HOFF, 2010, p.50-51). 

 

Esse novo parâmetro de análise para a contemporaneidade possibilita, de certa 

forma, afirmarmos um lugar fundamental ocupado pelo corpo na sociedade de consumo. 

E, ao que nos cabe, revelar neste estudo as suas possibilidades de ser portador de 

linguagem, diferença e representação, além de ser apropriado pela mídia e pelo futebol. 

Abordaremos todos esses aspectos na sequência deste capítulo. 

 Para Le Breton (2007), podemos entender as representações do corpo como as 

representações da própria pessoa. Para esse autor, as representações do sujeito estão 
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sempre inseridas nas visões do mundo das diferentes comunidades humanas. Sobre esse 

parâmetro, ele completa: 

 

O corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o 

mundo é construída: atividades perceptivas, mas também expressão 

dos sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de gestos 

e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do 

corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o sofrimento, etc. 

Antes de qualquer coisa, a existência é corporal (LE BRETON, 2007, 

p.7). 

 

O corpo nesse contexto é complexo, além de construído socialmente: 

 
O corpo parece explicar-se a si mesmo, mas nada é mais enganoso. O 

corpo é socialmente construído, tanto nas suas ações sobre a cena 

coletiva quanto nas teorias que explicam seu funcionamento ou nas 

relações que mantém com o homem que encarna. A caracterização do 

corpo, longe de ser unanimidade nas sociedades humanas, revela-se 

surpreendentemente difícil e suscita várias questões epistemológicas. 

O corpo é uma falsa evidência, não é um dado inequívoco, mas o 

efeito de uma elaboração social e cultural (LE BRETON, 2007, p.26). 

 

Essa complexidade relativa ao entendimento do corpo e suas representações 

tornam-se mais explicitas a partir do século XIX, quando estudiosos de diferentes áreas 

dedicam-se a estudá-lo e intensifica-se ao longo do século XX. Podemos dizer que esse 

é o período da invenção teórica do corpo.  

Para Corbin, Courtine e Vigarello (2008), essa invenção surgiu em primeiro 

lugar da psicanálise, com Freud, que definiu que o inconsciente fala através do corpo. 

Seguiu-se a este um segundo passo, que talvez se possa atribuir à ideia que Edmund 

Husserl fazia do corpo humano como o ―berço original‖ de toda significação. Para esses 

autores, a terceira etapa dessa descoberta do corpo emergiu do terreno da antropologia, 

quando Marcel Mauss observou, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a 

infantaria britânica desfilar num passo diferente do passo dos franceses, caracterizando 

uma nova noção de técnica corporal. A partir dessa perspectiva, Mauss fez uma reflexão 

histórica e antropológica do tema. Dessa forma, na visão de Corbin, Courtine e 

Vigarello (2008), pode-se dizer que o corpo foi ligado ao inconsciente, amarrado ao 

sujeito e inserido definitivamente nas formas sociais da cultura.  

Outro grande salto na forma de tratamento do corpo pode ser evidenciado a 

partir da década de 1990, período em que a Conferência Geral da Unesco adotou uma 

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Dessa forma, a 
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genética constituiu um conjunto de predisposições e de probabilidades que permitem 

prever os comportamentos futuros de indivíduos aparentemente saudáveis e normais: 

 

O corpo genético é então o corpo quadriculado da população, corpo 

atravessado por normas e regularidades. Lugar do controle e da 

formação do ―eu‖. Nestes três sentidos, ao menos, a genética 

transformou e contribuiu para transformar, com outras mutações, o 

nosso olhar sobre o corpo: corpo digitalizado e programado do homem 

universal, corpo sofredor, exposto e, no entanto, ativo do enfermo, 

corpo quadriculado e normado da população (CORBIN, COURTINE 

e VIGARELLO, 2008, p.85). 

 

Ainda para Corbin, Courtine e Vigarello (2008), o corpo também ocupa um 

lugar no espaço. E ele mesmo é um espaço que possui seus desdobramentos. Esse corpo 

físico, material, pode ser tocado, sentido, contemplado. Ele é essa coisa que os outros 

veem, sondam em seu desejo. Para esses autores, falar da história do corpo equivale a 

olhar tudo que cerca o indivíduo e o contextualiza. Dessa forma, estaríamos, 

definitivamente, diante de um tema de infinitas proporções. ―Na história do corpo 

revela-se o universo cultural, religioso, social e econômico do indivíduo e da sociedade. 

A história do corpo é a história da própria vida humana‖ (CORBIN, COURTINE e 

VIGARELLO, 2008, contracapa 1).  

A partir dos tópicos que ressaltamos até aqui, podemos defender que o corpo 

então passa a ocupar lugar central na História e nas ciências sociais, é passível de uma 

ação da biolítica e, sobretudo, é a materialização da existência do sujeito e marca a sua 

relação com o mundo. A partir dele podemos discutir as suas questões em âmbito social, 

como produto de uma sociedade e sobre as suas questões éticas, as suas performances e 

as deficiências de desempenho esportivo por meio do jogo de futebol, por exemplo.  

Complementarmente, também entendemos que seja possível fazer a avaliação do 

corpo do jogador de futebol e suas transformações a partir de seu desempenho, ou seja, 

em movimento.  

2.2 CORPO, MÍDIA E CONSUMO  

Para Muñiz e Lost (2007), o corpo dos sujeitos é uma ―verdade‖ que se pode 

―verificar‖, ou uma certeza em momentos incertos. ―O corpo dos sujeitos representa 

algo mais que suas capacidades físicas, adquire uma importante significação para sua 
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própria existência ao ter a possibilidade de construir-se de maneira que gostaria de ser‖ 

(MUÑIZ e LOST, 2007, p.7, tradução nossa).  

Nessa perspectiva apontada acima, Camargo e Hoff (2002) consideram que o 

corpo comunica e, por consequência, revela a cultura. Desse modo, a maneira de 

percebê-lo, interpretá-lo e de estabelecer relações são criações humanas que se 

constroem na cultura, de forma que cada sociedade constrói uma visão de corpo, que 

representa os seus valores.  

Seguindo na defesa desses mesmos autores, percebemos que todo discurso se 

realiza na linguagem que, na sua dimensão física, concretiza as concepções econômicas 

da sociedade. Nesse sentido, o discurso está materializado no corpo, que deixa de ser 

apenas corpo para também ser ―texto de cultura e passível de leitura por todos os 

membros do grupo cultural‖ (CAMARGO e HOFF, 2002, p.22).  

Se pudermos admitir o corpo como texto de cultura passível de leitura, podemos 

também investigá-lo pela ótica da mídia. Nessa dimensão, o corpo veiculado nos meios 

de comunicação — para Camargo e Hoff (2002) — não é o corpo da natureza, nem 

exatamente o de cultura na sua dimensão e expressão de corpo humano. Para esses 

autores, ele  

 

é imagem, texto não verbal que representa um ideal. É o que 

denominamos corpo-mídia: construído na mídia para significar e 

ganhar significados nas relações midiáticas (...) o corpo-mídia é um 

simulacro e consiste numa síntese de corpo — somatória de todas as 

suas manifestações —; já o corpo na vida cotidiana, preso ao 

biológico e ao cultural, segue desesperado na tentativa de se adaptar à 

síntese, isto é, ao modelo (...) o corpo-mídia é pura imagem e vazio de 

significados afetivos: nele não há história a ser contada nem cultura a 

ser revelada. Nesse sentido, põe fim a todas as diferenças do corpo 

natural, pois abriga todos os corpos, não possui a essência de nenhum 

em particular. Consiste num referencial de corpo porque, além de ser 

uma imagem idealizada, é amplamente divulgado pelos meios de 

comunicação de massa (CAMARGO e HOFF, 2002, pp.26-27). 

 

Ao pensarmos num referencial midiático de corpo, chegamos ao ponto crucial de 

nosso objeto de estudo nesta dissertação, pois a mídia, ao atribuir significados ao corpo, 

pode valorizar um modelo em detrimento do outro, pode atuar no aprimoramento da 

substância e em sua identificação exemplar para tê-lo como basilar e servir de um 

processo editorial específico, que é passível de construção midiática.  
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Entendemos — a partir das ponderações citadas acima — que a mídia divulga 

um modelo de atleta para sustentar suas necessidades mercadológicas. A mídia, nesse 

contexto apontado até agora, pode trazer à tona os modelos a serem seguidos 

(ressaltando seus resultados em campo, aspectos físicos, desempenho esportivo e 

habilidades específicas) e os não padrões para a prática esportiva (aqueles que já não 

conseguem atingir um desempenho satisfatório e não servem mais de modelo de atleta) 

que desfilam nos campos de futebol. Dessa forma, a mídia cria o modelo, estabelece os 

parâmetros e a forma de descrição textual do corpo.  

Para Gabrielli e Hoff (2001), o corpo como texto é resultado de práticas 

culturais, pois ―as suas representações revelam como a sociedade pensa que é, ou como 

ela gostaria de ser. Em suma, estamos discutindo o que somos, como vivemos e como, 

no corpo, registramos o fazer e as aspirações da sociedade‖ (GABRIELLI e HOFF, 

2007, p.112).  

Esse corpo também passaria a ser um produto, recebendo um tratamento 

adequado, semelhante a qualquer outro produto de mercado. Ao lado do corpo-produto 

existiria uma gama de produtos que, direta ou indiretamente, pertencem ao mercado 

atlético, tais como: revistas, jornais, livros, roupas, acessórios esportivos etc.  

Hoff (2005) nos traz uma contundente visão sobre esse ponto, unindo traços do 

imaginário do consumo e consumo do corpo. Para essa autora, a visualidade do corpo 

torna-se aspecto preponderante, pois é possível considerar que o consumo pressupõe em 

suas bases a possibilidade de fruição estética de imagens. ―Antes de comprarmos 

produtos, compramos embalagem: formas, cores e texturas. Nesse sentido, o consumo 

de imagens fundamenta a experiência do produto e também a de corpo‖ (HOFF, 2005, 

p.11). Ainda para essa autora, ao considerar o corpo como embalagem, a autora chama a 

atenção para as aproximações que podem ser feitas entre corpo e produto: uma delas 

refere-se ao ciclo de vida dos produtos no mercado. Assim, ela mesma completa: 

 

Imagem de corpo é imagem de produto: portanto, embalagem! 

Visualidade que confere visibilidade. Imagem que se consome: nesse 

sentido, há um consumo do corpo (...) Os corpos embalagem mantêm-

se por algum tempo em exibição, já que a necessidade de visibilidade 

requer sempre novos investimentos/revisões de imagem. Tal como 

acontece com os produtos que, ao cumprirem seu ciclo de vida 

mercadológico, são substituídos por outros, o design das embalagens 

também é substituído. A velocidade com que a exposição gera 

invisibilidade gera demanda por novos corpos. Há uma obsessão pela 

novidade: corpos aparecem e desaparecem, sem que haja diferenças 
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substanciais entre eles, o que se assemelha — guardadas as diferenças 

quanto à finalidade da comunicação — à busca incansável do 

corpo/imagem perfeito (HOFF, 2005, pp.10-11). 

 

Se defendermos a partir desse contexto que o imaginário e a referência de um 

corpo são resultados de uma caracterização realizada pela mídia, podemos ressaltar as 

suas variáveis e lógicas de visibilidade e visualidade. Sobre este tema, acreditamos que 

o corpo também seja objeto das estratégias de visibilidade. Sabemos que o corpo não 

cria a estratégia, mas é elemento fundamental para realizá-las. 

Sobre o tema visibilidade, Rocha (2006) defende que as culturas da visualidade 

legitimam uma transimagética, uma imagerie que só se torna crível exatamente por ser 

simulada e não almeja sequer à verossimilhança. A autora mostra que o real não foi 

esquadrinhado pelas aparências e elas também não são responsáveis pela sedução do 

olhar. Nesse escopo, na visão da autora, ao falarmos em visível pressupomos não 

apenas uma qualidade daquilo que se dá a ver, que se constrói enquanto materialidade 

sígnica e efetividade simbólica. ―Penso, complementarmente, que visibilidade refere-se 

a uma ‗visualidade portadora de legibilidade‘ e, igualmente, de um estatuto 

hierarquicamente estabelecido e socialmente acordado de credibilidade‖ (ROCHA, 

2006, p.8). Seguindo nessa mesma defesa, o que nos encantaria, então, não seria 

somente o cenário, mas as estratégias utilizadas pelos mecanismos socioculturais, 

responsáveis pela produção comunicativa. Sobre o tema, essa autora ainda completa: 

 

Visibilidade associa-se, portanto, a mecanismos socioculturais 

partilhados que conferem, a determinadas imagens visuais, a 

qualidade de partícipes de sistemas de crença e de leitura visual 

reconhecíveis e reconhecidos. O que é visível remete menos ao que se 

tornou imagem visual e mais àquela visualidade que, via jogo societal 

e estratégias comunicacionais, é reconhecida como dotada de valor de 

troca simbólica e de relevância comunicativa. Visibilidade, 

finalmente, apenas se realiza e se consuma no momento do consumo, 

da recepção, da codificação, da interpretação e da tradução. É, ainda, 

um recorte significante particular feito em um todo visual múltiplo e 

abrangente (ROCHA, 2006, p.10). 

  

Para Rocha e Castro (2008), as práticas da mídia e de consumo estão inseridas 

nas dinâmicas socioculturais e econômicas que as circundam, sendo inadequado 

pretender tratá-las como esferas isoladas e autossuficientes, obedecendo a impulsos de 

ordem individual e intersubjetiva, apenas. ―Em nossos dias, o consumo de serviços e 

signos, nos seus mais variados regimes semióticos, é tão ou mais importante do que o 

consumo de bens materiais‖ (ROCHA, CASTRO, 2008, p.5). Isso quer dizer que as 
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dinâmicas de visibilidade configuram verdadeiras arenas de disputa pela conquista de 

atestados de existência midiáticos. ―Nessas arenas do visível homens e mulheres 

buscam, a todo custo, manter-se em cena‖ (ROCHA, CASTRO, 2008, p.6). 

Além da influência das estratégias midiáticas, podemos pensar no interesse dos 

jogadores em participarem do jogo midiático, onde suas atitudes e ações sairiam das 

quatro linhas do campo de futebol, elas passariam por toda a trama da produção da 

notícia. Nesse contexto, sua imagem seria um subproduto de sua profissão.  

Essa constatação legitima os contratos publicitários e evidencia o potencial 

econômico do corpo, pela exploração de sua imagem. Por meio do corpo, podemos 

defender a existência de mecanismos próprios de suas articulações com o sistema de 

consumo. Hoff (2006), corroborando as reflexões de Wilton Garcia (2005, p.159), 

define que a imagem de corpo contemporâneo pressupõe a diretriz da aparência como 

recorte conceitual e, dessa forma, quer justificar a recorrência de uma enunciação que 

extrapola o lugar do sujeito à materialidade da carne. Para essa autora, a imagem 

emerge na superficialidade da forma, pois destaca apenas o que se mostra exteriormente 

— resultante visual de potencialidade do mercado, portanto, mutável, artificial. ―Em 

outras palavras, a aparência corporal torna-se um não lugar de profundidades 

(inter)subjetivas e, consequentemente, a mídia desloca a identidade desse corpo para dar 

lugar à ação enfática do consumo‖ (HOFF, 2006, p.3).  

Sobre esse tema, também concordamos com Rocha (2006) ao evidenciarmos o 

poder que a imagem assumiu em nossa sociedade. Para essa autora, todos nós temos na 

ponta da língua a óbvia constatação que as imagens visuais assumiram um lugar 

determinante nas sociedades contemporâneas: 

 

Estamos inexoravelmente cercados por imagens visuais tecnicamente 

mediadas. Vivemos com o mundo na ponta do olho. O mundo, por sua 

vez, só nos sabe se nos puder ver. Para que nos veja transformamo-

nos, às vezes a contragosto, em imagens dotadas de visualidade. 

Estranha mutação. Inversão radical de qualquer iconoclastia, só se 

ganha materialidade visual abdicando-se de densidade corpórea. 

Dispensamos o espírito do tempo para mais intensamente mergulhar 

no espírito do olhar. Segundo Baitello Junior (2005), em seus estudos 

sobre a iconofagia, são agora as imagens que buscam pelos olhos 

humanos. Enquanto as consumimos, elas nos consomem: alimentar-se 

de imagens significa alimentar imagens, conferindo-lhes substância, 

emprestando-lhes os corpos. Significa entrar dentro delas e 

transformar-se em personagem (recorde-se aqui a origem da palavra 

―persona‖ como ―máscara de teatro‖). Ao contrário de uma 
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apropriação, trata-se aqui de uma expropriação de si mesmo 

(BAITELLO JUNIOR, 2005, p.97). (ROCHA, 2006, p.3). 

 

Ainda para Rocha (2006), que dialoga com as ideias de Baitello Junior (2005): 

 
A cultura das imagens (e a transformação de toda a natureza 

tridimensional em planos e superfícies imagéticas) abre as portas para 

uma crise de visibilidade, dificultando aqui não apenas a percepção 

das facetas sombrias, mas até mesmo, por saturação, aquelas regiões 

iluminadas. Assim, como toda visibilidade carrega consigo a 

invisibilidade correspondente, também a inflação e a exacerbação das 

imagens agrega um desvalor à própria imagem, enfraquecendo sua 

força apelativa e tornando os olhares cada vez mais indiferentes, 

progressivamente cegos, pela incapacidade da visão crepuscular e pela 

univocidade saturadora das imagens iluminadas e iluminadoras 

(BAITELLO JUNIOR, 2005, p.85). 

 

A partir do que defende Rocha podemos também entender a cultura das imagens 

como uma experiência cultural e política, pois estaríamos diante de dispositivos de 

poder que constroem o que a visão conhece como fato relevante. Dessa forma, na visão 

da mesma autora, a visibilidade, como fato de visão, ultrapassa e reconfigura a consciência 

objetiva do que é visto, ganhando corpo e referencialidade palpável, exatamente um convite ao 

exercício, guiado, de uma consciência subjetiva. ―Nestes termos, cabe esclarecer que 

visibilidade diz respeito tanto a um processo — de educação do olhar — quanto a um progresso 

— no exercício da interpretação e na afirmação da subjetividade‖ (Rocha, 2006, pp. 8-9).  

Para Gabrielli e Hoff (2007), a ênfase atribuída às imagens — a sociedade 

contemporânea fundamenta-se no espetáculo — implica uma outra performance do 

corpo, adaptada às atuais exigências da visualidade e de visibilidade. ―A proliferação e a 

divulgação de imagens de corpo de atletas pela mídia constituem aspectos a ser 

considerados na possível criação de um novo paradigma visual‖ (GABRIELLI e HOFF, 

2007, p.115).  

Soma-se a essa questão mercadológica a possibilidade do uso do corpo como 

passível de intervenção, de modificação para melhoria de desempenho profissional, 

cenário que também tem o interesse e a cobertura da mídia. Para Casaqui e Hoff (2010), 

a necessidade e a vontade de aprimorar o desempenho do corpo repousam, pois, numa 

intensificação do cuidado de si. Para esses autores, o entendimento do corpo como algo 

passível de intervenção e de reconstrução sugere que é possível controlá-lo e ajustá-lo 

às aspirações de reconhecimento e sucesso profissional, ―já que as exigências de 

mercado (...) que regulamentam como deve ser o desempenho profissional, tornam 

obrigatórias as intervenções‖ (CASAQUI e HOFF, 2010, p.52).  
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Essa visão também é defendida por Gabrielli e Hoff (2007). Para essas autoras, 

na atualidade, o corpo ―natural‖ parece imperfeito demais, pois o atual estágio de 

desenvolvimento tecnológico e de conhecimento científico permite interferências 

radicais no corpo humano. ―O saber ou o conhecimento construído pela medicina, 

juntamente com o desenvolvimento tecnológico, sugerem um poder quase ilimitado 

sobre o corpo‖ (GABRIELLI e HOFF, 2007, p.115). 

Em suma, pela experiência do corpo, podemos aprender a materialidade do 

consumo e entender a noção do novo da mídia, que permite fazer circular novidades a 

partir de processos de gestão de imagem e exposição, dando ao corpo um tratamento 

igual ao que ocorre com a lógica de produtos, com seu potencial econômico e seu ciclo 

de vida no mercado.  

Consequentemente, também podemos falar da lógica do consumo no corpo e do 

corpo no consumo, de forma que novidade e visibilidade parecem-nos estar de mãos 

dadas, caracterizando o regime de exposição do corpo pela mídia e pelo consumo. 

 

2.3 O CORPO DO FUTEBOL E SUAS TRANSFORMAÇÕES: A DIFERENÇA 

SOCIALMENTE CONSTRUÍDA 

Esse padrão corporal basilar produzido pela mídia, que citamos no tópico 

anterior, também pode ser caracterizado pela própria evolução do esporte. A revista 

Placar, no ano de 2009, produziu um infográfico para marcar esse item.  

Com o título ―A evolução do futebol‖, a revista produziu uma série de 

infográficos, que contou com 10 edições, com a história de como o esporte, sua 

evolução e os seus acessórios — como camisa e bola, por exemplo — podem explicar o 

futebol como o conhecemos hoje.  

Logo no início da referida matéria há a menção sobre o desenvolvimento 

corporal argumentando ―como os atletas, antes homens comuns, se tornaram super-

homens com a evolução do preparo físico no futebol‖
13

.  

Esse argumento pode ser explicado a partir da figura a seguir: 

                                                 

13
 A evolução do futebol. A preparação física.  

Disponível em <http://placar.abril.com.br/copa-do-mundo/noticias/evolucao-do-futebol-a-preparacao-

fisica.html>. Acesso em 13 de out. 2011. 

http://placar.abril.com.br/copa-do-mundo/noticias/evolucao-do-futebol-a-preparacao-fisica.html
http://placar.abril.com.br/copa-do-mundo/noticias/evolucao-do-futebol-a-preparacao-fisica.html


57 

 

 

 

 

Figura 1. A evolução do futebol. A preparação física.  

Nessa síntese das transformações do corpo e das técnicas de preparação, é 

realizada uma comparação das condições físicas dos jogadores Ferenc Puskás — 

húngaro, que brilhou na década de 1950 —, Johann Cruyff — holandês, que jogou com 

êxito nas décadas de 1970 e 1980 — e Cristiano Ronaldo — português, atual jogador do 

Real Madrid, da Espanha —, abrangendo o período pré-1960 até a década de 2010.  

Nos aspectos gerais do infográfico, ressaltam-se as diferenças físicas, de 

compleição física dos jogadores, de avaliação muscular, aquecimento antes dos jogos, 

avaliação física e alimentação. É certo que essas compleições são resultado de 

investimento e intensificação das práticas esportivas no decorrer dos anos, realizada 

pela própria evolução do futebol. Sobre os aspectos específicos de diferenciação, 

podemos citar o nível de preparo que os jogadores atuais precisam estabelecer em 

relação aos da década de 1960, pois atualmente, um jogador corre aproximadamente 11 

quilômetros em uma partida de 90 minutos, consumindo 4,2 litros de oxigênio por 

minuto, enquanto que, na década de 1960, os jogadores corriam, em média, 7 

quilômetros, consumindo 3,5 litros de oxigênio por minuto.  

Com obviedade, essa condição física atual marca a racionalização da 

performance e do planejamento da preparação dos atletas, marca um padrão físico de 
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jogador, estabelece aqueles aptos para suportar os dois tempos de uma partida de futebol 

e, sobretudo, classifica os que não são o padrão.  

Acreditamos que essas transformações são inerentes à evolução da 

racionalização do próprio esporte, mas defendemos que a forma como elas são 

divulgadas de tempo em tempo são de uma característica específica, isto é, geradas por 

uma matriz produtiva única que dita os padrões que os corpos dos atletas devem seguir, 

segregando os demais que não estariam de acordo com esse modelo.  

Contudo, há a necessidade de ressaltarmos que, nesse caso, existe a diferença 

positiva, isto é, o corpo completamente apto ao jogo é trabalhado, valorizado e 

divulgado como o padrão físico, o exemplo a ser seguido. Os atletas cujos corpos estão 

em dissonância desse modelo seriam os ―não completamente aptos‖, a diferença 

negativa, que também sofre influência de divulgação, mas pelos seus aspectos 

negativos, acompanhados de reforço de que será necessário construir condições físicas 

para o desempenho esperado. Nessa linha de raciocínio, podemos defender que a 

corporeidade modelar e a diferença são conceitos construídos socialmente, trabalhados e 

moldados pela cultura a partir de sistemas simbólicos e relações de força.  

Essa visão também é defendida por Le Breton (2007). Para esse autor, o homem 

constrói socialmente seu corpo e estabelece o primeiro marco milenar da sociologia do 

corpo: ―o homem não é o produto do corpo, produz ele mesmo as qualidades do corpo 

na interação com os outros e na imersão no campo simbólico. A corporeidade é 

socialmente construída‖ (LE BRETON, 2007, pp.18-19).  

Ainda na defesa desse mesmo autor, os usos físicos que o homem faz de seu 

corpo dependem de um conjunto de sistemas simbólicos, pois do corpo nascem e se 

propagam as significações que fundamentam a existência individual e coletiva e ele 

mesmo é o eixo da relação com o mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência torna 

forma por meio da fisionomia singular de um sujeito, ―Através do corpo, o homem 

apropria-se da substância de sua vida traduzindo-a para os outros, servindo-se dos 

sistemas simbólicos que compartilha com os membros da comunidade‖ (LE BRETON, 

2007, p.7). 

Acreditamos, nesse contexto da existência de sistemas simbólicos do corpo, que 

as evidências e as construções de modelos de corpos considerados perfeitos em relação 

ao ideal almejado por atletas são uma distinção, passível de luta simbólica e de 

construção da mídia. Dessa forma, a diferença pressupõe uma possibilidade distintiva, 
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ou seja, o que pode distinguir um sujeito do outro, ou um objeto do outro, ou mesmo o 

que serve de modelo ―ideal‖ para os demais jogadores, por exemplo.  

As características consideradas adequadas pela cultura dominante ditam um 

modelo ―adequado‖ para um sujeito ou para um grupo, sendo que aqueles que não são 

iguais ou não se adequam a esse molde podem ser considerados como o ―não padrão‖, 

daí ser passível de exclusão e crítica, ou mesmo a desqualificação de um grupo. 

Consequentemente, o conceito de diferença nesse escopo revela que a diferença e/ou 

alteridade sempre implicará a existência de que há algo imposto, legitimado e não 

legitimado pela própria cultura.  

No sentido exposto acima, concordamos com Bourdieu (2007). Para esse autor, 

a luta pela apropriação de bens econômicos ou culturais é, inseparavelmente, luta 

simbólica pela ―apropriação de sinais distintivos (...) das lutas simbólicas cujo pretexto 

é a imposição do estilo de vida legítimo e que encontram uma realização exemplar nas 

lutas pelo monopólio dos emblemas da ‗classe‘‖ (BOURDIEU, 2007, p.233).  

Ainda para Bordieu (2007), o corpo é também um produtor de signos, que são 

marcados em sua substância perceptível pela relação com o meio social. Para esse autor, 

os sinais constitutivos do corpo percebido são produtos de uma fabricação propriamente 

cultural, cujo efeito consiste em distinguir os grupos no que diz respeito ao grau de 

cultura, ou seja, a representação social do próprio corpo com a qual cada agente deve 

contar, e desde a origem, para elaborar a representação subjetiva de seu corpo e de sua 

lexis corporal, assim obtida pela aplicação de um sistema de classificação social, cujo 

princípio é mesmo dos produtos sociais ao qual ele se aplica.  

Essa produção de signos a partir do corpo são estruturas complexas e 

contraditórias e variam de sociedade para sociedade. Le Breton (2007) também 

confirma essa constatação. Para esse autor, o corpo é uma realidade mutante de uma 

sociedade para outra ―a natureza, os ritos e símbolos que o colocam socialmente em 

cena, as proezas que pode realizar, as resistências que oferece ao mundo, são 

incrivelmente variados, contraditórios‖ (LE BRETON, 2007, p.28). Sobre esse tema, o 

autor completa: 

 

A designação do corpo, quando é possível, traduz de imediato um fato 

do imaginário social. De uma sociedade para outra, a caracterização 

da relação do homem com o corpo e a definição dos constituintes da 

carne do indivíduo são dados culturais cuja variabilidade é infinita 

(LE BRETON, 2007, p.30). 
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Essa variabilidade já legitima e caracteriza o corpo como passível de 

transformações temporais, além de ressaltar o seu potencial de diferença. 

Ao estruturarmos um capítulo sobre o corpo, fizemo-lo a partir de uma visão 

centrada nos processos socioculturais. Nesse sentido, ressaltamos os aspectos corporais 

no decorrer da História, das ciências sociais, do futebol, da mídia e também do 

consumo. 

Também argumentamos a sua linguagem, que foi apropriada pela mídia, a sua 

representação e diferença, socialmente construída nas esferas da cultura. Ao assumirmos 

que na dimensão cultural é factível a existência da imposição de um modelo de corpo 

adequado, concluímos que os estilos de vida ou o padrão de modelos impostos numa 

sociedade é que determinam as práticas que classificam as distinções. Também vimos 

que essas distinções podem ser positivas ou negativas.  

Com o que defendemos neste capítulo, podemos defender que Ronaldo pode ter 

sido construído, apropriado e divulgado pela mídia como um corpo-modelo de jogador 

no futebol e para o futebol. Seu corpo seria então midiaticamente construído como 

elemento principal da sua instância física e simbólica.  

Poderíamos ainda nos perguntar: por que Ronaldo pode ser considerado 

diferente dos demais jogadores no início de sua carreira? Certamente, deparamo-nos 

com uma gama extensa de possibilidades de respostas, pois poderíamos citar diversos 

exemplos, tais como: o número extenso de reportagens sobre a sua carreira, a sua 

presença constante na mídia (que configura aspectos de permanência e interesse na sua 

visibilidade), a sua condição atlética diferenciada, seu carisma, seu desempenho e títulos 

conquistados, ou mesmo os vários episódios de superação física, até mesmo quando 

especialistas apontavam a sua ―morte‖ como atleta.  

Sobre a ótica das estratégias da mídia que foram usadas em sua carreira, 

podemos também nos perguntar: que tipo de sujeito pode trazer com regularidade 

material para alimentar a mídia?  

Essa é outra questão necessária a discutir e que pertence às lógicas midiáticas, 

pois, Ronaldo foi tema constante e possibilitou a produção de material para a mídia 

colocar em circulação. Em nossa visão inicial, o jogador Ronaldo possuía esses 

atributos midiáticos (positivos ou negativos). Para Vigarello (2002), os heróis do 
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esporte são dotados de atributos midiáticos, pois eles jogam como nunca com as 

oposições nacionais e os investimentos coletivos.  

De qualquer forma, essas respostas ainda não são suficientes para respondermos 

à questão da diferença do corpo de um jogador em relação aos demais sem antes 

pensarmos também em atitudes corporais, pois as maneiras de portar o corpo, de 

apresentar-se, de comportar-se e de praticar um esporte se exprimem também em 

relação com o mundo social, com a mídia e com o consumo. Nesse sentido, a diferença 

pode ajudar, pois ela pode explicar os lugares e os deslocamentos atribuídos pelo corpo, 

em seu lugar social na economia da produção, marcada pela modernidade (defendida no 

primeiro tema deste capítulo) e pela economia da visibilidade, marcada na 

contemporaneidade (explicitada no segundo tópico deste capítulo). 

Em nossa visão, a mídia permeia essas lógicas e configura o consumo (material 

e simbólico) e a construção midiática de corpos. Toda a ancoragem da dissonância 

também está no corpo do jogador. No próximo capítulo trataremos desse assunto em 

profundidade ao fazermos a análise do nosso objeto de estudo. 

Em suma, entendemos a relevância adquirida pelo corpo, pois a sua relação com 

o mundo amplia-se consideravelmente. Esse novo imaginário invade a sociedade. A 

condição corporal de atletas também muda gradativamente com as transformações do 

esporte. ―O corpo, lugar do contato privilegiado com o mundo, está sob a luz dos 

holofotes. Problemática coerente e até inevitável numa sociedade‖ (LE BRETON, 2007, 

contracapa1). Podemos ainda moldá-lo a partir de cirurgias, de modificações genéticas, 

desenhá-lo a partir de tatuagens, dar-lhe ornamentos como próteses, piercings e brincos, 

mas não podemos estar no mundo sem ele.  

  



62 

 

 

 

CAPÍTULO 3. LINGUAGEM E DISCURSO NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

NO MUNDO 

 Neste capítulo, tratamos dos procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta 

dissertação. Iniciamos nossa argumentação evidenciando o processo de formação da 

linguagem e sua importância, pois sem ela não é possível elaborar a mediação entre o 

sujeito e realidade objetiva e, indubitavelmente, ela é a base para a formação discursiva, 

para a interação verbal e a caracterização de um grupo social. 

 Na sequência, defendemos que a sociedade possui um diálogo permanente 

entre os discursos e que os sentidos sociais se constroem o tempo todo. Dessa forma, se 

cada sujeito fala vários discursos, acreditamos que as suas experiências na sociedade 

condicionam sua forma de se posicionar. Essa experiência do indivíduo no âmbito 

social nos faz perceber que nosso cotidiano é importante na produção de sentidos e que 

a linguagem enquanto discurso é interação, conflito e também o sistema que suporta as 

mais diferentes representações ideológicas. 

 Consequentemente, concluímos que o cotidiano de cada sujeito está inserido 

nesse universo de discursos. E é a partir desse processo discursivo que se constitui sua 

subjetividade. Então, todas essas representações formam a base para o estudo do 

discurso, que faremos sob a ótica da Análise de Discurso, a AD, de linha francesa, 

apoiados pelos pressupostos teóricos da comunicação e do consumo. 

 Nos estudos de Análise do Discurso propostos neste capítulo, procuramos 

entender como a língua tem seu sentido na sociedade, enquanto produto simbólico que, 

também por sua natureza social, é constitutivo do indivíduo e da sua história.  

 Por fim, realizamos a análise de nosso objeto de estudo, apresentando as quatro 

etapas principais: 1) coleta de material, 2) seleção do material, 3) descrição das 

reportagens e 4) interpretação, revelando conhecimentos para o campo da comunicação 

e do consumo. 

 Em nível teórico, nos apoiaremos basicamente em autores como Schaff (1971), 

Brandão (1991), Bakhtin (2002), Caldeira (2002), Baccega (2007) e Orlandi (2007). 
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3.1 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA LINGUAGEM  

Podemos afirmar que dentre as experiências possíveis ao ser humano uma se 

revela como a realidade por excelência: a vida cotidiana. Nesse contexto, os signos, o 

processo cultural e os processos de enunciação são dotados de disputas de sentidos 

sociais entre os indivíduos que participam da interação social; nesse contexto, a 

linguagem é a base constitutiva entre o sujeito e o social. Para Baccega, ―o homem só 

consegue perceber as finalidades de sua ação quando as concebe. E, para concebê-las, é 

fundamental a linguagem‖ (BACCEGA, 2007, p.16).  

A linguagem faz a mediação entre o homem e a realidade objetiva. Há uma troca 

permanente entre eles na qual a mediação é feita sob influência da cultura. Todas as 

vezes que o homem exerce um ato de criação, ele está se modificando e modificando o 

seu entorno. Portanto, pensar acerca da cultura é, sobretudo, avaliar tudo o que o 

homem cria, pois ao criar, ele também se modifica
14

. 

Para Schaff, a linguagem influencia o nosso modo de percepção da realidade, é 

um reflexo específico da realidade e é a criadora de nossa imagem no mundo. ―Uma vez 

formada, porém, a linguagem influencia o conhecimento humano e assume nele um 

papel ativo‖ (SCHAFF, 1971, p.256). Para esse autor, a linguagem também exerce ação 

no processo de pensamento e na produção da ciência.  

A vida cotidiana é influenciada pela linguagem, pois a última é a base 

constitutiva do ser humano e a mediadora entre o indivíduo e o social. Sobre o tema, 

Schaff completa: 

 

A linguagem socialmente transmitida ao indivíduo humano forma a 

base necessária do seu pensamento, a base que liga aos outros 

membros da mesma comunidade linguística e na qual se funda a sua 

criação intelectual individual (SCHAFF, 1971, p.251). 

 

Por meio da linguagem, podemos caracterizar a importância da língua como um 

fato social, cuja existência funda-se nas necessidades de comunicação e reforça as bases 

da enunciação, que é um produto de interação entre dois indivíduos – socialmente 

organizados – que o fazem a partir de um ‗contrato social‘.  

                                                 

14
 Conforme discussões em sala de aula durante a disciplina ―Fundamentos para a Análise dos Discursos 

Midiáticos‖, no segundo semestre de 2010, ministrada pela Dra. Maria Aparecida Baccega. 
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Brandão (1991) apoia-se em Bakhtin para evidenciar o estudo de linguagem 

como um fato social. A autora defende que seria necessário buscar relações que 

vinculem a linguagem à ideologia. Para Bakhtin, a palavra é o signo ideológico por 

excelência. Segundo ele, os signos são partilhados em sociedade e cada um deles é um 

fragmento material de realidade. Bakhtin acredita que a ideologia também está nos 

signos: ―E a própria consciência individual está repleta de signos‖ (BAKHTIN, 2002, 

p.34).  

A linguagem também pode ser encarada como o lugar em que a ideologia se 

manifesta. Portanto, a partir de conceitos de Bakhtin, pode-se ‗ler‘ a consciência dos 

sujeitos por meio do conjunto de signos que a expressa. Para esse autor, ―tudo que é 

ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros 

termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia‖ 

(BAKHTIN, 2002, p.17).  

Para avançarmos no capítulo, é importante falar sobre a palavra e o signo. Na 

visão de Baccega (2007), só o código linguístico, isto é, a palavra, possui condição de 

penetrar em todos os campos, de se fazer presente em todos os domínios, de interpretá-

los, inter-relacionando-os e facultando, portanto, mudanças. A palavra pode, dessa 

forma, ser considerada signo privilegiado, pela sua dupla condição: ser a base e 

possibilitar inter-relações entre diferentes domínios. Para essa autora, as palavras têm 

vida e vestem-se de significados. ―Mascaram-se. Contagiam-se com outras palavras 

próximas. ‗dançam conforme a música‘, tocada no salão de baile onde estão. O salão é o 

discurso e é aí que elas cristalizam momentaneamente suas máscaras‖ (BACCEGA, 

2007, p.6). Vemos, então, como a linguagem é decisiva para que o sujeito possa 

interpretar as práticas sociais e dar sentido a elas.  

 A palavra também pode ser considerada um signo neutro. No entanto, é 

necessário diferenciar que apesar de neutra, quando inserida em uma língua, ela se torna 

signo verbal constitutivo da sociedade, ou seja, uma palavra em sociedades e culturas 

diferentes pode possuir significados e compreensões diferentes
15

. Assim, cada palavra 

possui um campo semântico determinado pela época e pela sociedade em que está 

inserida e é usada, bem como pela ideologia hegemônica de então, o que facilita a 

formação discursiva sem que sejam necessárias criações de novas palavras. 

                                                 

15
 Conforme discussões em sala de aula durante a disciplina ―Fundamentos para a Análise dos Discursos 

Midiáticos‖, no segundo semestre de 2010, ministrada pela Dra. Maria Aparecida Baccega.  
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 Além disso, a palavra se concretiza no pensamento que vem de fora para dentro, 

ação chamada por Bakhtin de ‗interação verbal‘. Isso significa que há uma operação de 

pensamento em que vamos expor, através da palavra, experiências que vivenciamos das 

palavras que ouvimos; tal ação se concretiza em nossa fala. Portanto, para que haja a 

leitura da palavra é necessário que se faça a leitura do mundo, da vivência da cultura e 

de outras experiências.  

 

3.2 O DISCURSO E A FORMAÇÃO DE SUBJETIVIDADE DOS INDIVÍDUOS 

 O discurso nunca será neutro e sempre estará carregado de ideologias e 

interesses sociais. Para Brandão (1991), o ponto de articulação dos ―processos 

ideológicos e dos fenômenos linguísticos é o discurso (...) a linguagem enquanto 

discurso é interação e conflito e também o sistema que suporta as mais diferentes 

representações ideológicas‖ (BRANDÃO, 1991, p.12).  

Podemos defender que a sociedade possui um diálogo permanente entre os 

discursos, e que os sentidos sociais se constroem o tempo todo. Se cada sujeito fala 

vários discursos, suas experiências na sociedade condicionam sua forma de se 

posicionar. Isso nos faz perceber que nosso cotidiano é importante na produção de 

sentidos. Para Orlandi (2007), as palavras simples do nosso cotidiano já chegaram até 

nós carregadas de sentidos, os quais não sabemos como se constituíram e que, no 

entanto, significam em nós e pra nós. Nesse sentido, a autora completa: 

 

O dizer não é propriedade particular. As palavras não são nossas. Elas 

significam pela história e pela língua.  Que é dito em outro lugar 

também significa nas ―nossas palavras‖ (...) quando nascemos os 

discursos já estão em processo e nos é que entramos nesse processo. 

Elas não se originam em nós (ORLANDI, 2007, pp.32-35). 

 

 Essa dinâmica tem seu momento mais importante quando a materialidade do 

discurso-texto que circula é captada pelo receptor. ―Este ‗lê‘ o discurso a partir de seu 

universo‖ (BACCEGA, 2007, pp.21-22). Dessa forma, o cotidiano de cada indivíduo 

está inserido nesse universo de discursos. E é a partir desse processo discursivo que se 

constitui sua subjetividade. ―Podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é 
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constitutivo do que ele diz‖ (ORLANDI, 2007, p.39). Portanto, é possível afirmar que o 

sujeito é o resultado dos vários discursos presentes na sociedade.  

 Considerando a importância dos argumentos defendidos até aqui, sobreleva-se a 

importância de estudos teóricos sobre o discurso, juntamente com os procedimentos 

metodológicos por eles propostos. Assim, desenvolvemos a defesa nesta dissertação à 

luz da Análise do Discurso a partir de pressupostos da escola francesa de análise do 

discurso, também conhecida como ADF ou AD, que surgiu nas décadas de 1960 e 1970 

na França, a partir dos estudos do filósofo Michel Pêcheux.  

A AD, definida inicialmente como a análise do discurso político, não se limita a 

um estudo puramente linguístico. Essa teoria leva em conta parâmetros externos à 

própria língua, tais como os elementos históricos, culturais, ideológicos etc.  

Para Orlandi (2007), a Análise do Discurso possui filiações teóricas na 

linguística, no marxismo e na psicanálise. Para a autora, essa disciplina, como o próprio 

nome indica, não trata da língua e não fala da gramática, embora elas lhe interessem, ela 

trata do discurso. Ainda completa: 

 

E a palavra do discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra 

em movimento, prática de linguagem: como o estudo do discurso 

observa-se o sujeito falando (ORLANDI, 2007, p.15). 

 

Nos estudos de Análise do Discurso, também procuramos entender como a 

língua tem seu sentido na sociedade, enquanto produto simbólico, que também, por sua 

natureza social, é constitutivo do indivíduo e da sua história. A Análise do Discurso 

também concebe a linguagem como importante mediadora entre o indivíduo e a 

realidade na sociedade.  

A Análise do Discurso nos permite ainda trabalhar em busca dos processos e 

condições de produção do discurso, seu sentido e suas determinações históricas e 

sociais. Para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em seu glossário de análise 

do discurso
16

, essa disciplina também trabalha os estudos discursivos, não separando 

formas e conteúdos, e por meio de seus pressupostos procuramos entender a língua não 

só como uma plataforma teórica, mas também como um acontecimento social. Assim, 

                                                 

16
 Glossário de Análise do Discurso. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2010.  

Disponível em <http://www.discurso.ufrgs.br/glossario.html>.  

Acesso em 15 dez. 2010.  

http://www.discurso.ufrgs.br/glossario.html
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passa-se a entender a linguagem enquanto produção social, considerando-se a 

―exterioridade como constitutiva. O sujeito, por sua vez, deixa de ser centro e origem do 

seu discurso para ser entendido como uma construção polifônica, lugar de significação 

historicamente‖
17

. 

Sob as linhas mestras dessa teoria, podemos afirmar que a linguagem nem 

sempre é clara. Dessa forma, cabe ao analista entender que a linguagem é dinâmica, que 

possui características construídas nas relações sociais e materializadas a partir de 

processos históricos e de circulação, cabendo à sua análise e interpretação dar sentido ao 

fato analisado. 

A AD também pode ser considerada como uma maneira de ver o mundo. Sua 

sistematização e dimensão analítica permitem que o analista estude o processo e os 

gestos de interpretação dos fatos sociais de forma plural, pois ela nos dá mais condições 

de aproximação dos valores, comportamentos e produção dos sujeitos.  

Em nossa visão, consideramos a AD fonte relevante para as pesquisas em 

comunicação e consumo, pois nas duas correntes de conhecimento também temos a 

predominância de interação social e da dinâmica da sociedade. De forma complementar, 

a Análise do Discurso também revela a existência em sua plataforma de sustentação 

teórica um caráter multidisciplinar, o que também ocorre na inter-relação comunicação-

consumo.  

Em suma, nesta dissertação, como também explicitado na introdução e no 

decorrer deste capítulo, procuramos analisar as reportagens que formam o corpus a 

partir de uma perspectiva da Análise do Discurso.  

Em função do cenário apresentado, fizemos escolhas teórico-metodológicas que 

se refletiram na construção do objetivo principal - citado na introdução, além do recorte 

e das etapas da análise deste trabalho, conforme segue. 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DOS CORPORA 

 A construção dos corpora consistiu basicamente em quatro etapas principais: 1 

- coleta de material; 2 – seleção; 3 - descrição das reportagens; e 4 - análise e 

                                                 

17
 Idem. 
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interpretação. Entendemos que essas etapas foram fundamentais para conseguirmos 

analisar o nosso objeto de forma sistemática e organizada.  

 

Coleta de material 

 

Para Orlandi (2007), todo trabalho de análise inicia-se pela configuração do 

corpus, delineando seus limites, fazendo recortes, por isso também acreditamos que 

todo recorte empírico é uma seleção criteriosa realizada de forma temporal, de acordo 

com os propósitos, objetivos e as condições de viabilidade e pertinência da pesquisa. 

Portanto, o recorte temporal desta pesquisa é constituído por 12 matérias veiculadas 

pela mídia impressa brasileira no período de 1996 a 2011. 

O primeiro procedimento metodológico que realizamos nesta pesquisa foi a 

coleta do material empírico, fazendo uma ampla pesquisa de revistas que continham 

matérias sobre o jogador Ronaldo. Feita essa coleta primária, deparamo-nos com uma 

série de abordagens e tratamentos distintos. No entanto, tomamos a decisão de 

trabalharmos com reportagens que tinham em seu conteúdo evidências e conteúdo 

próximo das análises corporais, de desempenho em campo e de construção do ídolo, nos 

moldes propostos nesta dissertação.  

Para essa decisão, apoiamo-nos na definição teórica de que ―o que define a 

forma do dispositivo analítico é a questão posta pelo analista, a natureza do material que 

analisa e a finalidade da análise (ORLANDI 2007, p.27). Dessa forma, focamos um 

número limitado de matérias, mas que congregam um rico material de análise e 

configuram um dispositivo de análise amplamente descritível em suas bases linguísticas 

e iconográficas.  

 

Seleção – construindo os corpora 

 

 Tendo o critério de relevância e a pertinência das matérias selecionadas com o 

nosso objeto de estudo, escolhemos doze reportagens para serem analisadas. 

Entendemos, assim como Orlandi (2007), que a construção do corpus e a análise estão 

intimamente ligadas, pois decidir o que vamos fazer já parte da seleção que, por sua vez, 

direciona as propriedades discursivas e analíticas. 



69 

 

 

 

Os critérios para a seleção delimitaram nosso interesse para construção midiática 

de Ronaldo Luís Nazário de Lima, em duas fases: 1) no início de sua carreira, quando é 

apresentado como um fenômeno e 2) no momento em que precede sua aposentadoria, 

caracterizado pela decadência física. Deste modo, constituímos dois corpora: um que 

abrange o início da careira do Ronaldo e é formado por seis matérias, sendo duas 

publicadas na revista Veja e quatro na revista Placar. O outro corpus concentra-se na 

fase final da carreira do jogador e compreende mais seis matérias, sendo cinco 

publicadas na revista Placar e uma na revista Veja. Conforme segue. 

 

Corpus 1 

 

1. Revista Veja, edição impressa de 23 de outubro de 1996. Título: O novo gênio 

da bola. A primeira comparação com o ídolo Pelé. 

2. Revista Veja, edição impressa de 25 de dezembro de 2006. Título: O menino de 

ouro. A comparação com Ayrton Senna. Ele seria, então, o exemplo a ser 

seguido pelo Brasil inteiro. 

3. Revista Placar, edição impressa de fevereiro de 1996. Título: O garoto de 20 

milhões de dólares. O homem-econômico. Seu corpo são cifras, com notas de 

dólares sobrepostas. 

4. Revista Placar, edição impressa de dezembro de 1996. Título: O Dono do 

Mundo. Nessa reportagem, Ronaldinho ―já superou Pelé‖, pelo menos nos 

números apresentados pela reportagem. 

5. Revista Placar, edição impressa de julho de 2004. Título: Ronaldo. O Gordo. A 

transição de sua carreira de sucesso para a decadência física: As primeiras capas 

relatando a dificuldade de controlar seu peso.   

6. Revista Placar, edição impressa de maio de 2005. Título: Ronaldo. Ele não é 

mais o número 1.  

 

Corpus 2 

 

1. Revista Placar, edição impressa de março de 2007. Título: Ronaldo light. 

―sem peso (pelo menos nas costas)‖ 
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2. Revista Placar, edição impressa de janeiro de 2008. Título: Ele vale quanto 

pesa? 

3. Revista Placar, edição impressa de abril de 2009. Título: Ronaldo é Nove ou 

90? O jogador ―diferente‖. Não consegue perder peso e parar de fumar. A 

dupla face de Ronaldo. 

4. Revista Placar, edição impressa de janeiro de 2010. Título: Por que Ronaldo 

não emagrece? 2010 ele aguenta? 

5. Revista Placar, edição impressa de outubro de 2010. Título: Perto do fim.  

6. Revista Veja, edição impressa de 23 de fevereiro de 2011. Ronaldo. Os reais 

motivos da despedida do craque fenomenal. 

 

 Objetivamos, nesse processo de seleção, manter uma distância relativa dos 

processos descritivos, deixando nossa atenção focada para aquilo que poderia ser 

observável nos parâmetros e materialidade propostos para a pesquisa.  

 Temos certeza, entretanto, dos limites intrínsecos dessa seleção, pois qualquer 

ato de seleção já traz em si um processo interpretativo e reducionista. De qualquer 

forma, sabemos que essa redução também é uma função inerente do pesquisador. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DAS REPORTAGENS: ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 Para elaborarmos a nossa análise das estratégias de construções midiáticas 

presentes nas reportagens, fizemos um quadro sintético para cada uma delas, que se 

revelaram relevantes ferramentas de análise. Nesta descrição, buscamos compreender a 

evidência dos padrões corporais, as regularidades e os diferentes aspectos dos textos, as 

estratégias midiáticas e as lógicas comunicacionais. Esse procedimento teve como 

objetivo principal a apropriação, desconstrução e caracterização dos materiais dos 

corpora, de forma a olhar para seus elementos de forma separada.  

 Os elementos presentes nos quadros descritivos foram escolhidos de acordo 

com o problema de pesquisa e com as características formais dos dispositivos. Assim, 

para facilitar o entendimento e o processo de análise, construímos três divisões para 

agruparmos as temáticas de cada matéria: 1. Desempenho e características físicas do 
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jogador; 2. Construção e/ou (des)construção do ídolo; e 3. Aspectos econômico-

financeiros. 

 Por fim, fizemos uma matriz iconográfica para podermos analisar as imagens 

presentes nas reportagens nos seus mais diferentes significados. Além dessa matriz, 

também elaboramos um quadro geral para evidenciarmos as alterações no padrão 

linguístico e sígnico, mapeados na análise do corpus. 

 Através dos dispositivos de análise dos corpora, buscamos perceber como as 

construções da mídia operam as suas lógicas e quais elementos textuais e imagéticos são 

mais evidenciados nos textos das reportagens selecionadas. 

 Nesta etapa, de forma inseparável, deparamo-nos com os pressupostos teóricos 

da Análise de Discurso, pois em toda a construção da análise do conteúdo, perguntamo-

nos: o que este texto quer dizer? Assim, a teoria veio nos auxiliar, pois a matriz teórica 

ao considerar que a linguagem não é transparente, nos ajuda na importância de verificar 

que o importante ―não é ‗o quê‘ mas o ‗como‘ (...) este texto significa‖ (ORLANDI 

2007, p.17).  

 Correia (2011) revela que, para termos esta metodologia como matriz teórica, 

significa termos como premissa que o objeto não pode ser observado 

independentemente ou descolado do momento histórico, das estruturas de poder e das 

linhas de força em jogo na sociedade.  

Ainda para essa mesma autora, essa concepção de análise indica um olhar para o 

objeto textual tanto em seus aspectos internos (linguísticos, imagéticos) quanto em seus 

aspectos externos (situacionais, sociais). Assim, as duas dimensões não podem ser 

dissociadas, são autônomas e ao mesmo tempo interdependentes, sendo que todo 

discurso é perpassado e embebido pelas construções ideológicas, históricas e políticas, 

vigentes em cada época.  

 Também levamos em consideração na etapa de reflexão dos textos as suas 

condições de produção, toda a sua situação mais próxima e imediata, como quem fala, 

para quem o texto é dirigido e o período em que o texto foi produzido.  

 De forma complementar, consideramos também o parâmetro mais amplo da 

produção textual, como os aspectos históricos, sociais e as relações que determinaram 

essa produção, que Orlandi (2007) chama de contexto sociohistórico e ideológico. 

Obviamente, em nossa análise, privilegiamos mais a questão esportiva, dada a natureza 

deste trabalho. 
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  Brandão (1997) nos auxiliou na noção do interdiscurso dos textos, ou seja, na 

consistência e na emergência do conjunto de discursos ‗já-ditos‘, que são elementos 

essenciais para qualquer interpretação de um discurso, pois eles podem emergir na fala e 

na forma de interpretar uma reportagem, por exemplo, quando relacionamos com o 

universo de discursos disponíveis na sociedade, na memória discursiva de um povo, na 

sua relação e nas suas redes de significados. 

 O que já foi dito, inseparavelmente, pressupõe formas específicas do ‗não 

dizer‘, ou seja, o que é implícito, pressuposto ou subentendido. Segundo Orlandi (2007), 

baseando-se nos estudos de Oswald Ducrot (1972), ―há toda uma margem de não-ditos 

que também significam‖ (ORLANDI, 2007, p.82). Para essa autora, o não-dito é 

subsidiário ao dito e o complementa. Assim, como a intertextualidade, os pressupostos e 

os subentendidos podem ligar um texto a outros textos e o que é dito em um texto é dito 

em relação a uma memória cultural do não-dito.  

 Ainda para essa autora, ao longo do dizer, há uma margem de não-ditos 

que podem significar algo. Para ela, é factível de lembrança que há outra forma de se 

trabalhar o não-dito na AD. ―Trata-se do silêncio, pensado como a respiração da 

significação (...) é o silêncio como horizonte e como eminência de sentido‖ (ORLANDI, 

2007, p.83), um espaço necessário de recuo, o chamado silêncio fundador, indicando 

que sempre pode haver outro sentido, ou seja, ao escolhermos alguma palavra, 

eliminamos necessariamente outras.  

A seguir apresentamos os quadros com a síntese de cada uma das 

matérias
18

. 

Corpus 1. 

 
Quadro 1. Matéria da Revista Veja  - edição impressa de 23 de outubro de 

1996
19

.  

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros 

 

 Qualidades incontestáveis.  

 

 Discurso de idolatria: O 

 

 Milionário aos 20 anos.  

                                                 

18
 Caso o leitor deseje verificar, na especificidade de cada reportagem, os pontos que serão abordados a 

seguir, sugerimos a consulta aos Anexos, gravados em CD-ROM. 

 
19

 Quadro elaborado pelo autor. 
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 Matador de goleiros.  

 16 gols em 14 jogos pelo 

Brasil. 

 Craque pela facilidade em 

marcar gols.  

 Craque pelo drible. 

  Craque ao carregar a bola 

nos pés. 

 1,82 metro de altura, com 80 

kg.  

 Vigor de um levantador de 

peso. 

  Rapidez de um corredor de 

100 metros. 

 Agilidade de um ginasta. 

 Jeito de ‗extraterrestre‘, frio, 

demolidor e desconcertante. 

  Explosão em pequenas e 

médias distâncias.  

novo gênio da bola. O novo 

Pelé.  

 Melhor jogador do mundo. 

 Tratamento de pop star.  

 Solícito com o assédio de 

fãs. 

 Construção do ídolo extra-

campo: projeta a imagem do 

bom menino. Ajuda 

instituições de caridade.  

 Carismático e bem 

comportado. 

 Obediente às instruções dos 

técnicos. 

 Solícito com os pedidos de 

autógrafos. 

 Programado para ter uma 

carreira estável e 

responsável no estilo de 

Zico e Pelé.  

 

 Recebe US$ 5.550/dia.  

 Contrato de US$ 20 milhões. 

 Valorização recorde do valor 

do passe: US$ 6 milhões do 

Cruzeiro para o PSV 

Eindhoven, da Holanda. Dois 

anos mais tarde, US$ 20 

milhões para o Barcelona, da 

Espanha. 

 Salário mensal permite 

comprar um apartamento que 

um chefe de família da classe 

média levaria 20 ou 30 anos 

para pagar. 

 Retorno do investimento feito 

por clubes: desperta interesse 

do Milan, da Itália, que já 

tinha oferecido US$ 34 

milhões.  

 Filiou mais de 2 mil sócios no 

Barcelona.  

 Garante lotação máxima dos 

estádios.  

 Seus artigos e produtos nas 

lojas esgotam-se rapidamente. 

 Possibilita dimensão mundial 

ao Barcelona. 

 Seguro das pernas em US$ 30 

milhões. 

 Investimento imobiliário: 

casa para pai, apartamento 

para a mãe, emprestou outro 

para o irmão e vive numa 

casa avaliada em US$ 

750.000,00, na Espanha. 

 

 

 A partir do que defende Orlandi (2007), sabemos que o que define a forma do 

dispositivo analítico é a questão posta pelo analista, a natureza do material que analisa e 

a finalidade da análise. Assim, definimos analisar os aspectos internos do texto em suas 

variáveis de uso da língua e das imagens, além de seus aspectos externos como 

evidências situacionais e sociais. De forma complementar, analisamos as estratégias 

usadas pela mídia para configurar as suas construções em cada reportagem. 

 No quadro 1, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, apontamos 

o desempenho em campo amplamente destacado no texto, ‗carregado‘ com adjetivos 

que evidenciavam as qualidades incontestáveis do jogador; nota-se claramente a 

condição de colocá-lo no posto de aspirante a ídolo nacional, ressaltando que Ronaldo 

poderia ser o novo Pelé, pois alia a técnica em campo à imagem de bom menino fora de 

campo, alia carisma e obediência aos técnicos. Já no campo dos aspectos econômico-
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financeiros traz uma longa comparação do aumento do valor de seu passe e o retorno 

que traz para os clubes por onde passa. 

 Em relação aos aspectos icônicos, destacamos que os padrões corporais estão 

presentes no sentido de mostrar a boa forma do jogador, com várias imagens de seu 

tronco, magro e em forma física adequada para a prática esportiva. 

 Ronaldo não tinha conseguido ser milionário aos 20 anos por acaso, pois dois 

anos antes, em 1994, ele tinha sido campeão mundial pela seleção brasileira de futebol 

e, vendido ao PSV, da Holanda, em 3 de agosto, por 6 milhões de dólares, recebendo 

15% desse valor. Os aspectos financeiros se justificam, pois ele conseguiu o primeiro 

contrato publicitário entre os jogadores de futebol com a empresa Nike. Antes dele, 

somente Michael Jordan, jogador de basquete da NBA americana possuía um patrocínio 

esportivo. 

 As qualidades em campo eram potencializadas com um programa de 

preparação física rigoroso. Caldeira (2002) cita que Ronaldo tinha chegado ao PSV, da 

Holanda, com 1,79 metro de altura e 75 quilos. No segundo semestre de 1995, 

descobriu-se que ele tinha uma doença no joelho direito, diagnosticada como Osgood 

Schlatter. Esse mesmo autor também cita que, nesse período, ele já tinha crescido mais 

quatro centímetros e ganhado sete quilos de peso a mais. ―A maior parte deste peso 

eram músculos, fruto de uma preparação física que privilegiava a potência. Além da 

carga de exercícios específicos para o esporte, Ronaldo enfrentou um programa 

muscular com pesos‖ (CALDEIRA, 2002, p.120). 

 No Barcelona, em 1996, o jogador foi eleito como o melhor jogador do mundo 

pela FIFA. Ronaldo seria então, o modelo. ―Seria não apenas o maior jogador, mas o 

homem do tempo, o novo modelo de esportista, o sucessor realmente de Michael 

Jordan‖ (CALDEIRA, 2002, p.31). 

 Nos aspectos de construção midiática, podemos destacar a emergência do 

novo, a novidade. Um novo jogador, com amplas qualidades em campo e fora dele. 

Uma boa ―novidade‖ para que a mídia pudesse lançar, nutrir e direcionar as suas 

estratégias editoriais a partir de seus feitos. 

 Outro aspecto que encontramos foi a questão de ser este jogador e não outro, 

pois ao escolher um jogador, outros muitos foram ―silenciados‖.  
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Quadro 2. Matéria da Revista Veja - edição impressa de 25 de dezembro de 

1996
20

.  

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Jogador está na lua, 

ensinando futebol a um 

grupo de ETs.  

 Bom de bola.  

 Morava no subúrbio, ainda 

com 13 anos de idade, mas 

já fazia testes em grandes 

clubes por causa da sua 

qualidade. 

 Cara de bebê. Idade de bebê, 

mas que já estava na seleção 

brasileira de futebol. 

 Tinha ficado mais forte. 

 

 

 Imagens de Ronaldinho 

sobrepostas à bandeira do 

Brasil. 

 Pessoas aparecem nas 

imagens, fazendo pano de 

fundo.  

 Ele é o ídolo. O símbolo 

máximo a ser seguido.  

 O substituto de Ayrton 

Senna. 

 Poderia servir de exemplo 

para o país inteiro. 

 Alegria do ano.  

 Menino do subúrbio que 

explodiu para a fama.  

 Bom menino, que não usa 

drogas, que tinha crescido 

muito nos últimos três anos. 

 Está só começando. E 

começando bem.  

 

 O ―Dadado‖, nome por qual 

Ronaldo era conhecido no 

juvenil do São Cristóvão, 

ficou para trás, quando 

Reinaldo Pitta e Alexandre 

Martins compraram seu 

passe por US$ 7.500,00.  

 Recebeu uma montanha de 

dinheiro quando foi 

transferido para o Cruzeiro, 

de Belo Horizonte. 

 Embolsou US$ 900.000,00 

pela sua transferência ao 

PSV Eindhoven, da 

Holanda.  

 Fez chover carros para a 

família, dando unidades 

para o pai, mãe e irmãos. 

 Suas pernas eram seguradas 

pela Nike.  

 

 

 No quadro 2, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, o texto 

continua a exaltar as qualidades de Ronaldo dentro de campo, mas tende a destacar as 

suas características de bom menino, ídolo e exemplo a ser seguido pelo país todo. Ele 

era a alegria do ano, tinha conseguido prêmios e, por ter saído do subúrbio e vencido na 

vida aos 20 anos, poderia ser considerado um ídolo nacional, além de ser digno de 

comparação a Ayrton Senna, que tinha falecido dois anos antes. Esse posto, então, 

estava ―vago‖. Cabia ao jogador ocupá-lo. 

 Em relação aos aspectos icônicos, citamos várias imagens do jogador 

colocadas sobrepostas à bandeira nacional com uma forma de simbolizá-lo como um 

exemplo de ídolo nacional. Em muitas delas ele fazia contraste com pessoas, com 

bairros suburbanos, pois de lá ele tinha saído. Ele não tinha conseguido êxito por acaso, 

pois batalhou muito, tinha uma família humilde que o suportava.  

 O jogador fazia ―chover carros para toda a família‖. Recebeu uma ―montanha 

de dinheiro‖. Esse dinheiro era, digamos, explicável, pois para Caldeira (2002), em 

                                                 

20
 Quadro elaborado pelo autor. 
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1996, quando o jogador foi vendido ao Barcelona, da Espanha, por 20 milhões de 

dólares, ele chegou ao time com um contrato paralelo de cessão de imagens, sendo sócio 

na venda de camisas e, num curto espaço de tempo, o Barcelona vendeu 10 mil camisas 

e conseguiu 3 mil novos sócios. Para esse autor, antes mesmo de pisar em Barcelona, 

Ronaldo já estava se pagando. ―Logo depois da chegada de Ronaldo, o clube divulgou 

que nada menos que 54% do faturamento total da loja se devia a produtos ligados ao 

centroavante‖ (CALDEIRA, 2002, pp.127-143).  Dessa forma, era factível que ele podia 

fazer ―chover carros‖ para a família toda.  

 Nos aspectos externos do texto, destacamos que essa reportagem foi publicada 

em apenas dois meses da primeira reportagem que analisamos. Por tratar-se de uma 

revista de abrangência nacional e temas variados esse seria, de certa forma, um aspecto 

a destacarmos pelo período muito curto entre as duas reportagens de grande destaque 

para a mesma pessoa. Se formos considerar a teoria da Análise do Discurso, podemos 

concluir que as circunstâncias eram propícias, o contexto sócio-histórico imediato 

permitia essa repetição. 

 Caldeira (2002) também ressalta que Ronaldo, nessa época, com apenas 20 

anos de idade, já era bastante conhecido no mundo todo. Em uma pesquisa 

encomendada pela empresa Nike, descobriu-se que havia um jogador de futebol cujo 

nome era conhecido por 38% de pessoas a mais que Michael Jordan – então no auge da 

popularidade. ―Assim, estabeleceram um contrato nos moldes de Jordan: 15 milhões de 

dólares de garantia, e uma linha de produtos só dele‖ (CALDEIRA, 2002, p.30).  

 Nos aspectos de construção midiática, destacamos o ―vazio‖ na esfera de ídolos 

esportivos que existia na sociedade brasileira nessa época. Com a morte de Ayrton 

Senna, ocorrida no dia 1º de maio de 1994, não era de se estranhar que havia uma 

―necessidade social‖ de termos um novo ídolo. Para a revista, Ronaldo poderia ser essa 

pessoa. Para isso, ele estava somente começando, mas ―começando bem‖.  

  

Quadro 3. Matéria da Revista Placar - edição impressa de fevereiro de 1996
21

. 

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Corpo diferente, apto ao 

 

 Jogador realidade.  

 

 Corpo é coberto e marcado 

                                                 

21
 Quadro elaborado pelo autor. 
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jogo de futebol.  

 Alto desempenho em 

campo. 

 Jogador diferenciado. 

 Ganhou maturidade. 

 Ganhou sobrecarga nos 

joelhos, apontada como a 

causa precoce por lesões e 

preocupações acerca de sua 

expectativa de longo prazo 

nos campos de futebol. 

 Pouca idade para todo esse 

desempenho em campo.  

 

 O craque que escapou da 

síndrome do ―feijão preto‖. 

 Centrado no que faz. 

 Não se deixou levar pelas 

saudades e os costumes 

levados do Brasil. 

 Ganhou fama internacional. 

 

por notas de 100 dólares.  

 Ninguém vale mais que ele. 

 Mina de ouro.  

 Valor do passe: US$ 20 

milhões. Marca impensada 

para um jogador de futebol.  

 O mais valorizado do 

mundo, com apenas 19 anos 

de idade. 

 Ganhou dinheiro.  

 

 No quadro 3, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, a matéria 

ressalta o corpo diferente do jogador, apto ao jogo de futebol, com um alto desempenho 

em campo. As qualidades em campo fazem do jogador um atleta diferenciado, atingindo 

números expressivos no futebol. Além disso, a reportagem cita que ele ganhou 

maturidade, que tinha escapado da síndrome do ―feijão preto‖, ou seja, que não sentia 

tanta falta da sua terra natal e conseguia êxito na Europa, mas nos aspectos corporais é 

citada a sobrecarga nos joelhos, apontada como a causa precoce por lesões e 

preocupações acerca de sua expectativa de longo prazo nos campos de futebol. Todavia, 

ele possuía uma idade muito promissora para um atleta que já tem todo esse 

desempenho em campo.  

 Em relação aos aspectos icônicos, citamos o corpo de Ronaldo coberto e 

marcado por notas de 100 dólares, ressaltando que ninguém vale mais que ele. Ele era 

considerado pela revista uma mina de ouro. Seu passe valia US$ 20 milhões, sendo uma 

marca impensada para um jogador de futebol. O mais valorizado do mundo, por isso 

tinha ganhado tanto dinheiro. 

 Nos aspectos externos do texto, destacamos a permanência e a possibilidade de 

um jogador servir de importante plataforma editorial. No mesmo ano, 1996, ele foi 

destaque por duas vezes na revista Veja e mais duas na revista Placar. Isso pode 

configurar sob a Análise do Discurso uma condição de produção específica, pois o que 

se objetiva, neste caso, são discursos que se relacionem com outros, ―e os sentidos 

apontam para outros que os sustentam‖ (ORLANDI, 2007, p.39). 

 Nos aspectos de construção midiática, destacamos o início do uso de sua 

cabeça como uma estratégia de visibilidade de seu corpo. Orlandi (2007) também faz 
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menção aos usos das imagens como relação discursiva, marcadoras de posições e 

constituintes dos discursos. 

 

Quadro 4. Matéria da Revista Placar - edição impressa de dezembro de 1996
22

. 

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Poderia superar Pelé no 

número de gols. 

 Média de 0,92 gols por 

jogo.  

 Combinação rara de força, 

habilidade e velocidade.  

 Não se preocupa em armar 

jogadas para o time. 

 

 Considerado candidato a 

superar Pelé.  

 Aos 20 anos, tem mais gols 

e poderia superar o rei do 

futebol. 

 Cabeça cobiçada pela galera 

feminina.  

 21 imagens de sua cabeça 

presentes na matéria. 

 

 

 Raspava a cabeça como uma 

forma de manter o visual 

fino e em forma para as 

campanhas. 

 

 

 No quadro 4, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, a matéria 

opta por usar, no seu conteúdo, números e, por meio deles, evidenciar que Ronaldo 

poderia superar Pelé no número de gols, já que ele possuía uma média de 0,92 gols por 

jogo. Além disso, ostentava uma combinação rara de força, habilidade e velocidade e 

não se preocupava em armar jogadas para o time. 

 Em relação aos aspectos icônicos, grande destaque é dado para a sua cabeça. 

―Ronaldinho na cabeça‖. Essa foi a forma que a matéria exaltava os seus feitos, dignos 

de ser considerado ―o dono do mundo‖.  

 Nos aspectos externos do texto, destacamos que, a partir desse estágio em sua 

carreira, Ronaldo foi vendido para a equipe italiana da Internazionale, de Milão, em 

1997. Com essa transferência, ele passou a receber o maior salário entre os jogadores de 

futebol no mundo: US$ 5 milhões por ano. Somavam-se a esses valores, os direitos 

contratuais de explorar sua imagem fora do campo.  

 Nos aspectos econômico-financeiros, podemos ressaltar que sua cabeça o 

ajudava a vender uma imagem de jogador em forma. Prova disso, podemos citar que o 

jogador assinou contratos com a Pirelli e a Parmalat. Para Caldeira (2002), com esses 

dois novos contratos, mais o que já tinha com a cervejaria Brahma e com a Nike, os 

salários praticamente se tornavam a parte menos importante de seus rendimentos. Como 
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começou a aparecer em campanhas publicitárias em escalas globais a partir daí, seu 

nome tornou-se mais conhecido em todo o mundo, na visão desse mesmo autor.  

 O apelido fenômeno veio dessa época, onde a imprensa italiana promoveu 

concursos para leitores para darem o apelido para Ronaldo. ―Datam de outubro os 

primeiros registros da expressão ‗Il Fenomeno‘‖ (CALDEIRA, 2002, p.160). 

 Na sequência, veio a Copa do Mundo de 1998, ocorrida na França. O Brasil 

perdeu a final para a seleção francesa. E Ronaldo sofreu uma convulsão nessa partida. O 

que se viu nos próximos anos foi uma via crúcis do atleta, com sérias contusões nos 

joelhos. Sobre esse tema, Caldeira (2002) esclarece: 

  

Daquele momento em diante, tudo em sua vida seria consequência 

desse ato de assunção das culpas de todos os pecadores. Sua vida iria, 

sim, conhecer para sempre as chagas que lhe estavam sendo pregadas. 

Em vez de apagar-se com o tempo, iriam ficar cada vez mais expostas 

em seu corpo. Começava a desabar. E demoliria seu corpo de jogador 

na tentativa de forçar sobre as dores para voltar ao lugar onde estava 

antes de uma simples soneca (CALDEIRA, 2002, p.238). 

 

 No final da década de 1990, e no início dos anos 2000, Ronaldo seria acusado 

de participar de uma rede de prostituição na Itália. Esse fato, somado com as suas 

seguidas contusões, foi bastante marcante na sua carreira. Prova disso, para minimizar 

as críticas da mídia, o jogador optou pela contratação de Rodrigo Paiva, como seu 

assessor de imprensa. ―Rodrigo Paiva foi descrito pelos jornais não como um auxiliar, 

mas como o responsável por limpar seu nome e mudar a fama de playboy que dirige 

carros de luxo e namora modelos oxigenadas‖ (CALDEIRA, 2002, p.261). 

 Nos aspectos de construção midiática, destacamos que, apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas, Ronaldo faturaria a Copa do Mundo de 2002 com a seleção 

brasileira de futebol. Sendo considerado novamente como o melhor jogador do mundo 

pela FIFA, além de ter sido o artilheiro daquele campeonato de seleções. Para a mídia 

não haveria dúvidas: o fenômeno tinha voltado. Entretanto, esse seria o último ―respiro‖ 

que a mídia daria em sua carreira, pois o que se viu na sequência foi uma indagação 

sobre aspectos corporais e o tempo que ainda restava em sua carreira de alto nível. 

 

Quadro 5. Matéria da Revista Placar - edição impressa de julho de 2004
23

.  
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Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 O efeito sanfona. 

 Oscilou pelo menos 12 kg 

ao longo da carreira, desde o 

começo com 75 kg, aos 17 

anos.  

 Dificuldade na manutenção 

do peso.  

 Dá resposta dentro de 

campo, com gols.  

 Artilheiro do campeonato 

espanhol. 

 Salva a pátria da seleção 

brasileira ao fazer gols 

importantes. 

 

 

 A fama de gordo nasceu na 

Espanha.  

 Conquistou Daniela 

Cicarelli. 

 Uso da imagem da modelo 

na reportagem. 

 A mulher ideal.  

 Corpo invejável adquirido 

nas corridas. 

 Exemplo para o país: 

jovens, bem-sucedidos, 

bonitos.  

 Boa imagem. 

 Cabisbaixo, em cima de 

uma balança. O ídolo 

colocado em dúvida. 

 

 

Não foram encontrados relatos 

acerca desse aspecto nessa 

matéria. 

 

 No quadro 5, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, nesta 

reportagem a revista inicia um novo padrão de tratamento sobre os aspectos corporais 

do jogador. Título: Ronaldo O GORDO – o peso atrapalha mesmo o desempenho do 

fenômeno? O efeito sanfona. Assim, a matéria destacou a oscilação de peso do jogador, 

dizendo que ele oscilou pelo menos 12 kg ao longo da carreira, desde o começo com 75 

kg, aos 17 anos. A sua dificuldade na manutenção do peso estava nítida para a imprensa, 

porém Ronaldo ainda dava resposta dentro de campo, com gols, sendo o artilheiro do 

campeonato espanhol e salvando a pátria da seleção brasileira ao fazer gols importantes. 

 Em relação aos aspectos icônicos não seria diferente, pois ao relatar que a fama 

de gordo nasceu na Espanha, a revista tratou de inserir imagens que levassem o leitor a 

observar essa alteração no seu padrão corporal. Inclusive, com uma ilustração 

denominada efeito sanfona.  

 Ronaldo, nesta época, tinha se transferido para o Real Madrid, em 2002, pelo 

valor de R$ 35 milhões de euros. O valor de seu passe tinha atingido o auge, mas seu 

corpo já não era mais o mesmo. 

 A revista tirava do jogador as análises de corpo totalmente apto para o jogo de 

futebol. O foco maior da reportagem estava no fato que ele conquistou Daniela 

Cicarelli. Ressalta-se o uso da imagem da modelo na reportagem. Ela era a mulher 

ideal, com um corpo invejável adquirido nas corridas, sendo assim, um exemplo para o 
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país: jovens, bem-sucedidos, bonitos. Ronaldo, entretanto, aparecia nas imagens 

cabisbaixo, em cima de uma balança.  

 O ídolo era colocado em dúvida. Será que ele voltaria a ter um corpo em 

forma? Nessa matéria, vimos grandes incidências do que foi dito. De forma inseparável, 

pressupomos as formas específicas do ‗não dizer‘, ou seja, ao evidenciar as formas 

físicas de Daniela Cicarelli, a revista tem como pressuposto ou subentendido, que 

Ronaldo não ostenta mais um corpo invejável, um não-dito que também significa. Ou 

mesmo, podemos citar o silêncio, indicando que há outro sentido, isto é, quando a mídia 

escolheu exaltar a modelo com uma rede de adjetivos, eliminou necessariamente as 

características físicas de Ronaldo, o seu efeito sanfona citado no início da matéria.  

 

Quadro 6. Matéria da Revista Placar - edição impressa de maio de 2005
24

. 

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Jogador está vivendo jejum 

de gols. 

 É hostilizado pelas 

pessoas/torcedores das 

arquibancadas. 

 Pesquisa revela que o 

jogador deveria ir para a 

reserva da Seleção 

Brasileira.  

 Tem seu futebol 

questionado. 

 Possui um nível baixo de 

desempenho em campo. 

 Começa a ser substituído em 

campo. Fato até então, não 

existente na carreira do 

jogador. 

 Recebe vaias em campo. 

 

 

 É chegada a hora do jogador 

enfrentar a sua via crúcis.  

 Um inferno na sua carreira 

começa a se delinear. 

 Vida conturbada fora dos 

campos.  

 Não é mais uma 

unanimidade. 

 Vive num mundo paralelo 

ao futebol. 

 Vive o lado sombrio da 

profissão. 

 

 

 

 

 Continuava como titular da 

seleção e mantinha os 

patrocínios. 

 

 

 

No quadro 6, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, a matéria já 

menciona que Ronaldo não é mais o número 1. O objetivo principal está na forma de 

indagar a condição de intocável de Ronaldo. O foco está na ―primeira vez de Ronaldo‖, 

de forma que o maior ídolo do futebol mundial na última década experimenta, aos 28 
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anos, a sensação inédita de ter seu futebol questionado. A inédita sensação de ser vaiado 

no Brasil e na Europa foi amplamente discutida na matéria. 

 Em relação aos signos icônicos, vimos que seu corpo não aparece mais de 

frente, como ícone magro e em forma. Em vez disso, a reportagem usou a estratégia de 

colocar o jogador de costas, cabisbaixo. Além disso, cita que o jogador está vivendo um 

jejum de gols. É hostilizado pelas pessoas/torcedores das arquibancadas.  

 Para referenciar sua opinião, a revista ressalta uma pesquisa realizada com 

torcedores brasileiros, que revela que o jogador deveria ir para a reserva da Seleção 

Brasileira. Dessa forma, Ronaldo tem seu futebol questionado, pois ele possui um nível 

baixo de desempenho em campo, começa a ser substituído em campo. Fato até então 

inexistente na carreira do jogador. Além disso, ele recebia vaias em campo. 

 Nos aspectos externos do texto, destacamos que esse inferno na carreira 

começa a se delinear por sua vida conturbada fora dos campos. Principalmente, com a 

pífia campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006, ocorrida na 

Alemanha. Ronaldo e Ronaldinho foram muito criticados por supostamente estarem 

fora de forma e serem desleixados com as suas carreiras.  

 Se Ronaldo não era mais uma unanimidade, era porque ele estava vivendo num 

mundo paralelo ao futebol, na visão de seus amigos ouvidos na mesma matéria, 

merecendo, assim, viver o lado sombrio da profissão. 

 Nos aspectos de construção midiática, destacamos esses fatos que extrapolam 

os limites de sua profissão. A matéria tinha mais elementos e análises sobre aspectos 

ocorridos fora do campo do que relativos ao próprio futebol.  

 Com isso, era marcada a transição da carreira do jogador. Para a mídia, ele 

nunca mais seria o mesmo. O seu corpo já mostrava sinais de esgotamento físico. Os 

resultados diferenciados em campo eram escassos.  

 O valor de seu passe começava a se desvalorizar. Era o momento de o ciclo de 

vida do jogador entrar em decadência. As matérias seguintes marcam essa nova maneira 

de abordar a carreira do jogador nos seus mais diversos aspectos.  

 A forma de elaboração dos textos acerca de Ronaldo também seria diferente. 

Isso nos faz também refletir sobre a ordem dos discursos e a matriz teórica. Para Orlandi 

(2007), o texto e suas alterações de sentido são importantes no processo de análise, pois 

é a unidade que o analista tem diante de si e da qual ele parte. ―O que ele faz diante de 

um texto? Ele o remete imediatamente a um discurso que, por sua vez, se explicita em 
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suas regularidades pela sua referência a uma ou outra formação discursiva‖ (ORLANDI, 

2007, p.63).  

 E essa formação discursiva ganha sentido na nossa análise, pois deriva de um 

jogo, de uma estratégia da formação ideológica dominante num contexto social. No 

caso, o jogo da mídia, nas suas esferas de construção midiática, de alterações nas suas 

lógicas de produção das matérias, nos seus procedimentos e formação de novas formas 

de abordagem do jogador.  

 A partir dessa matéria notamos que os sentidos do texto se alteraram. Assim, 

resolvermos separar o corpus, pois o discurso mudou de funcionalidade. Orlandi (2007) 

também cita esse ponto. Para essa autora, face aos objetivos da análise, em consonância 

com o método, os procedimentos analíticos não visam demonstrar, mas mostrar como 

um discurso funciona produzindo (efeitos de) sentidos. 

 

Corpus 2 

Quadro 7. Matéria da Revista Placar - edição impressa de março de 2007
25

.  

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Leve para voar.  

 Tecnicamente ainda é 

excepcional.  

 

 

 De volta à cidade que o 

batizou de Fenômeno 

 Carinho, estrutura, 

visibilidade, menos pressão 

e, sobretudo, vontade. 

 Chega ao Milan sem peso 

(pelo menos nas costas) e 

com tudo para recuperar os 

bons tempos.  

 Torcedores da 

Internazionale de Milão 

exibiram faixas com as 

palavras: ―Traidor‖. 

―Ronaldo 99?‖ quilos.  

 Considerado traidor porque 

saiu do Internazionale 

depois de receber todo apoio 

do clube para se recuperar 

fisicamente Pela primeira 

vez na carreira, não é o astro 

principal de um time. 

 

 

 

 Extensa comparação dos 

números da carreira do 

jogador:  

 Cruzeiro - 1993-1994; 59 

jogos, 57 gols, média de 

gols 0,96, valor do passe 

0,038 milhões de Euros. 

 PSV Eindhoven, Holanda - 

1994-1996; 71 jogos, 66 

gols, média de gols 0,92, 

valor do passe 6 milhões de 

Euros. 

 Barcelona, Espanha -1996-

1997; 51 jogos, 47 gols, 

média de gols 0,92, valor do 

passe 19 milhões de Euros. 

 Internazionale, Itália - 1997-

2002, 113 jogos, 66 gols, 

média de gols 0,61, valor do 

passe 25 milhões de Euros. 

 Real Madrid, Espanha – 

2002-2006; 194 jogos, 117 

gols, média de gols 0,60, 

valor do passe 45 milhões 

                                                 

25
 Quadro elaborado pelo autor. Se essa informação vier logo abaixo do quadro não teríamos o numero o 

rodapé e o rodapé. Ficaria mais limpo. AVALIE 
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de Euros. 

 Milan, Itália – valor do 

passe 7,5 milhões de Euros. 

 

 

 No quadro 7, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, a matéria 

foi rica em demonstrar que o jogador ainda era tecnicamente excepcional, que estava 

preparado para voar, que chegava sem peso (pelo menos) nas costas. Com isso, a revista 

já marcava uma nova realidade na carreira de Ronaldo, pois, pela primeira vez na 

carreira, ele não chegava para ser o astro principal de um time. 

 Nos aspectos icônicos, fica clara a decadência ocorrida na carreira do jogador, 

pois ao usar símbolos gráficos e de valor de passe, a reportagem fez uma extensa 

comparação dos números de Ronaldo desde os tempos que ele jogava no Brasil, quando 

ele atuava pelo Cruzeiro, com média de gols 0,96 e valor do passe 0,038 milhões de 

Euros. Já no PSV Eindhoven, da Holanda, com média de gols 0,92, e valor do passe 

avaliado em 6 milhões de Euros. No Barcelona, da Espanha o jogador possuía uma 

média de gols 0,92 por partida e seu passe valia 19 milhões de Euros. Na Internazionale, 

da Itália, a média de gols foi menos 0,61, mas o valor do passe ainda tinha se valorizado 

para a casa dos 25 milhões de Euros. Por sua vez, no Real Madrid, da Espanha, Ronaldo 

atingiu uma média de gols de 0,60 por partida, porém o valor do passe tinha atingido o 

seu auge, avaliado em 45 milhões de Euros. Entretanto, com a transferência para o 

Milan, da Itália, o valor do seu passe caiu drasticamente para a casa dos 7,5 milhões de 

Euros. 

 Nos aspectos externos do texto, destacamos que, no Real Madrid, Ronaldo 

conviveu com muitas críticas acerca de seu peso, os títulos esperados não aconteceram e 

os torcedores madrilenhos eram implacáveis, vaiando-o constantemente em campo. A 

desvalorização de seu passe poderia ser explicada por esses fatos. Com isso, o jogador 

preferiu transferir-se para o Milan, na cidade que o batizara de fenômeno. Mais tarde, já 

no time milanista, Ronaldo sofreu nova contusão séria no joelho. E ele não seria mais o 

mesmo jogador. 

 Nos aspectos de construção midiática, destacamos a permanência do jogador 

na cobertura desse segmento. Não importavam os resultados, se eram positivos ou 

negativos. Ronaldo sempre era notícia para a mídia. 
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Quadro 8. Matéria da Revista Placar - edição impressa de janeiro de 2009
26

. 

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Ele vale quanto pesa? 

 Capaz de destruir defesas 

adversárias. 

 Recupera-se da ruptura de 

tendão patelar de seu joelho 

esquerdo. 

 Não consegue estar no peso 

ideal há mais de três anos. 

 Tem enfrentado seguidas 

lesões musculares. 

 Difícil fazê-lo como atleta 

novamente. 

 Aparenta estar bem mais 

gordo do que de costume. 

 12 a 15 quilos a mais.  

 Aparenta estar com 20% de 

gordura. 

 Não está preocupado com a 

sua forma física. 

 Não faz a sua parte nas 

recuperações físicas. 

 Não perde peso. 

 10 quilos a mais, mas ainda 

faz gols. 

 Péssimas condições físicas. 

 Fez três gols em cinco 

jogos. 

 

 

 

 

 Contratação do ano. 

 Fenomenal. 

 Estrela de qualidade 

superior. 

 Incapaz de gerar intrigas no 

elenco. 

 Não tem ataques de 

estrelismo. 

 Um jogador de verdade. 

 Toma cerveja e uísque. 

 Diz que bebe para controlar 

a ansiedade. 

 Não gosta de ouvir que está 

gordo e acabado. 

 Passou de estúdio em 

estúdio pedindo entrevistas. 

 Agradeceu o carinho com 

que foi tratado pela mídia. 

 Foi mal educado com o 

Flamengo. 

 Virou a casaca. 

 Inúmeros compromissos 

sociais. 

 Mais de 6 mil pessoas para 

ver o astro vestir a camisa 

corintiana pela primeira vez. 

 Comparado a Beckham. 

 Os dois jogadores mais 

famosos do mundo: 

Ronaldo e Beckham. 

 Os dois são famosos até 

para as pessoas mais 

famosas. 

 

 

 Ação de marketing também 

fenomenal. 

 30% de participação no 

patrocínio do peito da 

camisa. 

 30% de participação no 

patrocínio da manga da 

camisa. 

 80% de participação no 

patrocínio do calção 

corintiano. 

 80% de participação no 

patrocínio do meião 

corintiano. 

 R$ 400.000,00 de salário 

fixo. 

 R$ 15 milhões de reais é a 

estimativa de receita para 

um ano. 

 Missão de elevar a receita 

do time em quase 30%. 

 Trará mais de 30 milhões de 

reais em patrocínio para o 

time. 

 Melhor dezembro da 

história do Corinthians em 

relação à exposição na 

mídia. 

 Causa impacto na bilheteria, 

venda de camisas e pacotes 

de TV pay-per-view. 

 

 

  

 No quadro 8, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, a mídia 

ressaltou a contratação do jogador pelo Corinthians, no final de 2008. Durante os 

primeiros meses no time, Ronaldo realizou diversos trabalhos físicos para que pudesse 

ter condições para retornar aos gramados. Lentamente, o jogador começou a treinar 

junto aos demais atletas do time. Entretanto, a pergunta que a revista estampava era: Ele 

vale quanto pesa? Com essa indagação, a reportagem cita muitos fatos sobre o seu 

corpo, ainda capaz de destruir defesas adversárias, que se recupera da ruptura de tendão 
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patelar de seu joelho esquerdo e não consegue estar no peso ideal há mais de três anos, 

pois sofria seguidas lesões musculares. Dessa forma, a revista defendia que era difícil 

fazê-lo como atleta novamente, já que ele aparentava estar bem mais gordo do que de 

costume, com 12 a 15 quilos sobressalentes e aparentando estar com 20% de gordura. 

 Em relação aos signos icônicos, já na capa e com o objetivo de lançar o 

questionamento sobre o valor do jogador Ronaldo, a revista pergunta se ele valeria 

quanto ―pesa‖. A imagem de capa mostra o jogador de corpo inteiro. A pergunta feita 

não deixava dúvidas: Que Ronaldo é esse? Certamente, essa indagação, fazendo relação 

com seu corpo frontal já marcava uma nova forma de evidenciar o corpo do atleta. 

 Mesmo assim, a revista tratou o atleta como a contratação do ano, que ele ainda 

era fenomenal, uma estrela de qualidade superior, incapaz de gerar intrigas no elenco. 

Um jogador de verdade, mas que toma cerveja e uísque.  

 O jogador disse para a revista que bebe para controlar a ansiedade, mas não 

gosta de ouvir que está gordo e acabado. Sabe que sua imagem está meio abalada. Prova 

disso, passou de estúdio em estúdio pedindo entrevistas, agradeceu o carinho com que 

foi tratado pela mídia. Mais de 6 mil pessoas pararam para ver o astro vestir a camisa 

corintiana pela primeira vez. Para a mídia, ele era o famoso até para as pessoas mais 

famosas, ao lado de Beckham. O título da revista é bem marcante: Ele vale quanto pesa? 

 Nos aspectos externos do texto, destacamos que, nessa mesma época, o jogador 

se viu envolvido em um escândalo em um motel do Rio de Janeiro por estar 

supostamente acompanhado de travestis. Todavia, para a mídia esses fatos não vieram a 

modificar a sua imagem, pois amplo destaque foi dado para a ação de marketing 

também fenomenal no time paulista, já que ele teria direito a 30% de participação no 

patrocínio do peito da camisa, 30% de participação no patrocínio da manga da camisa, 

80% de participação no patrocínio do calção corintiano e 80% de participação no 

patrocínio do meião corintiano. Além disso, ele receberia R$ 400.000,00 de salário fixo, 

com expectativa de elevar a receita do time em quase 30% e chegar a 30 milhões de 

reais em patrocínio para o time. 

 

Quadro 9. Matéria da Revista Placar - edição impressa de abril de 2009
27

. 

Desempenho e 

características físicas do 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

                                                 

27
 Quadro elaborado pelo autor. 
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jogador financeiros  

 

 Diferença pelo lado 

negativo, dizendo que ele 

fazia sombra (literalmente) 

aos demais jogadores.  

 Dúvidas sobre seu peso real. 

 Dupla face: treina de dia e 

bebe, sai para as baladas à 

noite. Além de fumar. 

 Corpo acima da média de 

peso. 

 Ninguém tem coragem de 

cobrá-lo para perder peso. 

 Dentro de campo levanta 

dúvidas sobre as suas 

condições físicas.  

 Não consegue perder peso e 

parar de fumar. 

 Craque dos gols.  

 Fez sobra (literalmente) aos 

colegas. 

 Treina mais que os colegas. 

 Técnico Mano Menezes teve 

de intervir e colocá-lo para 

treinar mais. 

 O técnico ainda antecipou 

sua concentração em relação 

aos demais jogadores. 

 O peso é tratado como 

―oficial‖. 

 4 kg mais pesado que o 

normal. 

 Especialistas não acreditam 

no peso divulgado. 

 15% a 16% de gordura, pois 

―está muito diferente‖. 

 

 

 Aposentadoria preparada. 

 Ídolo contestado. 

 Já não liga para a imagem 

como jogador de futebol 

profissional. 

 É pouco interessado em  

assuntos fora do campo. 

 Baladeiro incontrolável. 

 Deu chute em porta. 

 Mudanças de humor. 

 De dia ele é brincalhão, 

humilde. 

 Odeia ser contestado. 

 Habituado a frequentar o 

topo do mundo e o fundo do 

poço. 

 Surpreendeu os amigos com 

a simplicidade. 

 Provocava gargalhadas em 

todos. 

 Colocou toalhas na cabeça 

dos outros jogadores para 

protegê-los do sol. 

 Desrespeitou seguranças. 

 Frequenta boates. 

 Tentou entrar na 

concentração do time 

acompanhado de mulheres. 

 Deu esbarrões, tirou a 

camisa e ficou girando com 

as mãos, e gritava: ―eu sou 

f....‖. 

 Causa espanto geral. 

 Causa desconfiança nos 

conselheiros do clube. 

 Mais uma vez, saiu do 

limbo e triunfou por causa 

de um só gol. 

 Enlouqueceu torcedores 

com o gol feito contra o 

Palmeiras. 

 Com torcedores e a mídia 

aos seus pés, voltou a ser 

fenômeno de popularidade. 

 Bebeu em público e saiu 

para beber com o presidente 

do clube. 

 

 

 Ainda tinha muito ‗peso‘ 

como força de marketing. 

 Fatura em um jogo seis 

meses de salário com o 

patrocínio de apenas uma 

empresa. 

 Empresas ainda o 

patrocinam. 

 Duas empresas o 

procuraram com ―propostas 

firmes‖. 

 Tem acordo para aparecer. 

 Autorização para gravar 

entrevista sem uniforme. 

 Aparece na TV Globo para 

encontrar patrocinadores. 

 Tem 80% de valor do 

patrocínio de mangas e 

calção do Corinthians. 

 Recebe salário fixo de R$ 

400.000,00. 

 Recebe R$ 9,6 milhões de 

reais com patrocínio anual. 

 

 

 No quadro 9, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, para a 

revista, Ronaldo já é tratado como um jogador-problema. A sua diferença agora é 

abordada pelo lado negativo, dizendo que ele fazia sombra (literalmente) aos demais 
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jogadores. A revista também levanta dúvidas sobre seu peso real. O foco geral está na 

dupla face: treina de dia e bebe, sai para as baladas, à noite. Além de fumar. 

 Seu corpo é abordado como acima da média de peso, porém, ninguém tem 

coragem de cobrá-lo para perder peso.  Dentro de campo levanta dúvidas sobre as suas 

condições físicas.  

 O técnico do seu time, Mano Menezes, teve de intervir e colocá-lo para treinar 

mais, bem como teve de antecipar a sua concentração em relação aos demais jogadores 

para não perder o controle do grupo. O peso é tratado como ―oficial‖, 4 kg mais pesado 

que o normal. Todavia, especialistas não acreditam no peso divulgado pela reportagem. 

Eles acreditam que Ronaldo estaria com 15% a 16% de gordura, pois ―está muito 

diferente‖. 

 Em relação aos signos icônicos, a revista usa imagens do jogador na balada. Já 

na capa pergunta: Ronaldo é 9 ou 90? A capa já mostra somente seu rosto. Mais 

volumoso que o de costume. Já não aparece mais o seu corpo inteiro. A revista altera a 

sua estratégia de exibição do jogador.  

 A reportagem também cita a sua aposentadoria preparada, uma vez que o ídolo 

é frequentemente contestado. Divulga que ele já não liga mais para a sua imagem como 

jogador de futebol profissional. É pouco interessado para os assuntos do campo. Um 

baladeiro incontrolável, que deu chute em porta, mostra muita variação de humor: de 

dia ele é brincalhão, humilde, mas à noite sai para beber com os amigos e odeia ser 

contestado. 

 A dupla face do jogador também é bastante exemplificada, pois ele, habituado 

a frequentar o topo do mundo e o fundo do poço, surpreendeu os amigos com a 

simplicidade no início de sua carreira no Corinthians, provocava gargalhadas em todos. 

Em um jogo no interior paulista, com uma temperatura muito elevada, começou a 

colocar toalhas nas cabeças dos outros jogadores para protegê-los do sol, mas de uma 

hora para outra, desrespeitou seguranças, frequentou boates, tentou subir ao quarto da 

concentração do time acompanhado de mulheres, deu esbarrões em conhecidos, tirou a 

camisa e ficou girando com as mãos, e gritava: ―eu sou f....‖, causando espanto geral no 

público que assistiu à cena. Por isso, causa desconfiança nos conselheiros do clube. 

 Mesmo assim, mais uma vez, saiu do limbo e triunfou por causa de um só gol, 

quando ele enlouqueceu torcedores com o gol feito contra o Palmeiras. Com torcedores 
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e a mídia aos seus pés, voltou a ser fenômeno de popularidade. Na sequência, bebeu em 

público, quebrando um regime imposto pelo clube. 

 Na esfera econômica-financeira continuava com muito ‗peso‘ como força de 

marketing, pois faturava em apenas um jogo seis meses de salário com o patrocínio de 

apenas uma empresa. Ele teria um acordo para ―aparecer‖ na TV Globo para encontrar 

patrocinadores.  

 Nos aspectos de construção midiática, destacamos a forma de fazer, isto é, a 

mídia operou no sentido de alterar suas estratégias de construção textual, dessa vez, 

questionando os métodos do jogador fora dos gramados. Fazendo alusões sobre o seu 

peso real, se era 90 kg ou mais, conforme suspeitavam os especialistas esportivos. 

 

Quadro 10. Matéria da Revista Placar - edição impressa de janeiro de 2010
28

. 

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Dificuldade para em perder 

peso. Assume compromisso 

moral para emagrecer. 

 Sofre pressão dos torcedores 

e dirigentes. 

 Sem ânimo para conseguir 

mais títulos. 

 Entrará na linha e será arma 

letal para o time. 

 Recebe menos exigência por 

parte dos treinadores. 

 A barriga do jogador não 

deve sumir em 2010. 

 Comissão técnica quer 

transformá-lo num exemplo 

que desequilibra mesmo 

sem parecer um atleta. 

 A estética não importa. 

 Atua com 90% de suas 

condições físicas. 

 Tem um físico privilegiado. 

 Atingiu os três dígitos da 

balança. 

 Comissão técnica revela não 

saber o peso do atleta. 

 Coluna projetada para a 

frente mostra mais a barriga. 

Jogador possui estômago 

alto. 

 

 Não é mais convocado para 

a seleção brasileira. 

 Craque movido a desafios. 

 Tem a seleção como uma 

motivação pessoal. 

 Será embaixador do 

Corinthians depois de se 

aposentar. 

 Não pode andar sem 

seguranças. 

 

 

 

 

 Traz muito retorno de 

marketing ao time: 50 

milhões de reais de 

patrocínios e uniforme; 2,5 

milhões de reais com venda 

de bebidas no clube; 35 

milhões com venda de 

ingressos; 8 milhões de reais 

na franquia da escolinha de 

futebol e 200 milhões de 

reais de receita por ano. 

 

                                                 

28
 Quadro elaborado pelo autor. 
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 Mesmo disputando 47% dos 

jogos do clube, foi o 

artilheiro do time. 

 

 

 No quadro 10, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, tendo 

como objetivo responder a nove perguntas que supostamente atormentavam os 

corintianos no ano da Libertadores, a revista fez uma série de respostas com o intuito de 

não deixar dúvidas nas mentes dos torcedores. Com o título: 2010 Ele Aguenta? Por que 

Ronaldo não emagrece? Como vai suportar a Libertadores? Placar respondeu as 

dúvidas que atormentam os corintianos no ano do centenário.  

 Em relação aos signos icônicos, a exemplo da capa anterior, a revista optou por 

mostrar apenas seu rosto. O corpo do jogador não mais aparece na matéria e, quando 

isso ocorre, são usadas imagens mais antigas, de lances conhecidos dele. 

 Mesmo com tanta dificuldade e dúvidas acerca de seu desempenho, a revista 

abordou que Ronaldo ainda trazia muito retorno de marketing ao time: 50 milhões de 

reais de patrocínios e uniforme; 2,5 milhões de reais com venda de bebidas no clube; 35 

milhões com venda de ingressos; 8 milhões de reais na franquia da escolinha de futebol 

e 200 milhões de reais de receita por ano. Entretanto, ele não era mais convocado para a 

seleção brasileira. O craque movido a desafios poderia ter a seleção como uma 

motivação pessoal, mas não podia andar mais sem seguranças por medo dos torcedores. 

 A sua aposentadoria não era vista como um problema para a direção do time, 

pois ele seria o embaixador do Corinthians depois de se aposentar. 

 

Quadro 11. Matéria da Revista Placar - edição impressa de outubro de 2010
29

. 

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Aposentadoria iminente do 

craque e fenômeno dentro 

de campo. 

 Time sente a ausência do 

jogador. 

 Jogou apenas 196 minutos 

de 2010 possíveis. 

 Poucas atuações, além de 

apagadas. 

 Perto do fim. 

 

 Perto do fim como jogador 

profissional. 

 Traz na mala grife, carreira 

cheia de glórias e fama 

internacional. 

 Fenômeno inigualável. 

 Será embaixador do clube. 

 

 

 A aposentadoria do craque 

pode ser catastrófica para o 

clube. 

 Números fenomenais: 180 

reais o ingresso mais barato; 

98,5% foi o aumento de 

arrecadação dos jogos do 

Corinthians de 2008 para 

2009. Nos seis primeiros 

meses de 2010, o aumento 

                                                 

29
 Quadro elaborado pelo autor. 
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 Seguidas lesões musculares. 

 Ronaldo-dependência. 

 

foi de 25,8%; 15,4 milhões 

de reais com publicidade e 

patrocínio até o mês de 

junho de 2010, quase o 

valor de 2008 inteiro. 

 Traz muitas empresas para o 

clube. Sobram 

patrocinadores interessados 

no time por causa do 

jogador. 

 Dias após marcar um gol, o 

clube fecha o maior contrato 

futebolístico do país na 

época por R$ 18 milhões 

por ano. 

 Recebe quase R$ 2 milhões 

por mês entre salários e 

patrocínios. 

 Dobrou o faturamento de 

publicidade do clube. 

 

  

 No quadro 11, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, a revista 

sugere o fim da carreira do jogador, conforme expresso no título da reportagem ―Perto 

do fim. Há vida sem Ronaldo?‖.  

 Recheada de exemplos de como o time vai sofrer sem a sua presença, a 

reportagem mostra que, apesar de tudo, ele era um fenômeno de marketing, pois a 

aposentadoria do craque podia ser catastrófica para o clube: vai sofrer com estádios 

mais vazios, ingressos mais baratos, menos patrocinadores e fim da internacionalização. 

Com ele em campo, o time paulista conseguiu números também fenomenais: 180 reais o 

ingresso mais barato; 98,5% foi o aumento de arrecadação dos jogos do Corinthians de 

2008 para 2009. Nos seis primeiros meses de 2010, o aumento foi de 25,8%; 15,4 

milhões de reais com publicidade e patrocínio até o mês de junho de 2010, quase o valor 

de 2008 inteiro.  

 Em relação aos signos icônicos, seguindo os exemplos anteriores das capas, a 

imagem que se vê é uma inteira do rosto do jogador. Só que, desta vez, mais 

proeminente, mais visível. Totalmente fora de forma para os padrões profissionais. Essa 

imagem marcaria o fim do profissional, do jogador diferente, de alto desempenho. 

 Nos aspectos de construção midiática, destacamos mais uma estratégia de 

nutrir as matérias, adequando as linhas editoriais, mas fazendo alusão à mesma pessoa. 
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Quadro 12. Matéria da Revista Veja - edição impressa de 23 de fevereiro de 

2011
30

.  

Desempenho e 

características físicas do 

jogador 

Construção e/ou 

(des)construção do ídolo 

Aspectos econômico-

financeiros  

 

 Maus resultados em campo 

e as limitações físicas 

encerraram a sua carreira.  

 Seguidas lesões, e o fracasso 

de dar um título da Copa 

Libertadores ao Corinthians, 

ajudaram na motivação para 

aposentar-se. 

 Dificuldade até para subir 

uma escada. 

 Estava com mais de 100 

quilos.  

 475 gols e títulos 

inigualáveis. 

 Jogador brasileiro de maior 

sucesso depois de Pelé.  

 Dores, excesso de peso, 

pressão da torcida e um 

novo concorrente 

anteciparam a sua 

aposentadoria.  

 Melhor atacante de sua 

geração.  

 Aliou arranque fulminante, 

domínio da bola à 

finalização precisa. 

 

 

 Reais motivos da despedida 

do craque fenomenal não 

foram as anunciadas para a 

imprensa em coletiva 

realizada. 

 Chora ao anunciar o fim de 

sua carreira.  

 Jogador adora comer, gosta 

de filé, de suculenta massa e 

cerveja, além de tomar 

vinho e fumar. 

 

 

 Picos e abismos de uma 

trajetória fenomenal 

evidencia a parte financeira. 

 Do ―céu ao inferno‖ e como 

isso afetou o valor de seu 

passe.  

 Os aspectos econômico-

financeiros do atleta de uma 

forma completa: um bilhão 

de reais de patrimônio.  

Parte da soma desse valor 

vindo de contratos 

publicitários.  

 Mapeamento dessas fontes 

dividindo em contratos, 

bens e investimentos 

realizados pelo jogador. 

 

 No quadro 12, apresentado acima, em relação aos signos linguísticos, tendo 

como objetivo geral apresentar ―os motivos do adeus‖, ou seja, os reais motivos da 

aposentadoria de Ronaldo, a revista fez uma matéria depois que o jogador informou a 

todos sobre a sua aposentadoria como jogador profissional. Com o título: Os Motivos 

do Adeus, a matéria deu destaque para os motivos que fizeram o jogador abreviar a sua 

carreira, tais como os maus resultados em campo e as limitações físicas, as seguidas 

lesões e o fracasso de dar um título da Copa Libertadores ao Corinthians. Além disso, 

citaram a dificuldade até para subir uma escada que o jogador tinha, pois estava com 

mais de 100 quilos.  

 Ronaldo foi retratado pela reportagem como possuidor de 475 gols e títulos 

inigualáveis, o jogador brasileiro de maior sucesso depois de Pelé, o melhor atacante de 

                                                 

30
 Quadro elaborado pelo autor. 
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sua geração e o jogador que aliou arranque fulminante, domínio da bola à finalização 

precisa, pendurava as chuteiras por causa das dores, excesso de peso, pressão da torcida 

e um novo concorrente anteciparam a sua aposentadoria. Esses seriam os reais motivos 

do adeus, segundo a revista. 

 Em relação aos signos icônicos, novamente a revista coloca uma imagem de 

sua cabeça na totalidade de uma página. Soma-se a isso um extenso gráfico com os 

principais fatos que marcaram o início, o auge, o declínio e a aposentadoria do jogador.

 Já na parte dos aspectos econômico-financeiros, grande destaque foi dado para 

os picos e abismos de uma trajetória fenomenal, com ênfase para do ―céu ao inferno‖ e 

como isso afetou o valor de seu passe. 

 De qualquer forma, o que mais é ressaltado é o montante de um bilhão de reais 

de patrimônio. Parte da soma desse valor vindo de contratos publicitários. Como o 

mapeamento realizado dessas fontes, dividindo em contratos, bens e investimentos 

realizados pelo jogador. 

 Essa matéria veio sintetizar os pontos apresentados pelo jogador em uma 

coletiva geral para a imprensa, realizada no dia 14 de fevereiro de 2011, no Centro de 

Treinamento do Corinthians, localizado na cidade de São Paulo.  

 Para Ronaldo era chegada a hora de encerrar uma carreira ―marcada por 

algumas derrotas e infinitas vitórias‖. Nessa oportunidade, o jogador abordou o seu 

histórico de lesões e as dores que o fizeram antecipar o fim da sua carreira. Além disso, 

citou uma possível causa das suas alterações corporais. Nas palavras do próprio jogador: 

 

Todos sabem do meu histórico de lesões. Tenho tido, nos últimos 

anos, uma sequência de lesões que vão de um lado para o outro, de 

uma perna para a outra, de um músculo para o outro. Essas dores me 

fizeram antecipar o fim da minha carreira. Além disso, há quatro anos 

eu descobri, quando estava no Milan, que sofria de um distúrbio que 

se chama hipotireoidismo. É um distúrbio que desacelera o 

metabolismo e que para controlá-lo é necessário tomar alguns 

hormônios proibidos no futebol por poder acusar doping. Imagino que 

muitos devem estar arrependidos por terem feito chacota sobre o meu 

peso, mas eu não guardo mágoa de ninguém
31

. 

 

                                                 

31
 Transcrição realizada pelo autor da entrevista de Ronaldo, no dia 14 de fevereiro de 2011, no Centro de 

Treinamento do Corinthians, localizado na cidade de São Paulo, que foi transmitida ao vivo nos 

principais veículos de TV aberta do país. 
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 Esse fato veio a ser desmentido por médicos especialistas nos dias que 

seguiram essa entrevista, pois na visão deles, atualmente, problemas com tireoide são 

plenamente tratados, sem haver reflexos nas alterações de peso. 

 No meio dessa coletiva de imprensa, o jogador fez muitos agradecimentos, 

com destaque para os clubes, colegas de trabalho, treinadores e patrocinadores. 

Podemos destacar o agradecimento feito para os patrocinadores. Ronaldo disse: 

  

Quero agradecer aos meus patrocinadores: Ambev e Nike, que estão 

comigo desde quando tenho 17 anos. Acreditaram em mim e me 

suportaram durante toda a minha carreira. Continuaremos juntos em 

outros projetos.  Quero agradecer a Claro, meu patrocinador atual. E, 

principalmente à Hypermarcas, que bancou esse projeto no 

Corinthians
32

. 

 

 O agradecimento foi estendido para o aspecto mais geral: família, críticos e 

toda a torcida brasileira que, nas palavras do jogador, ―chorou comigo, quando eu 

chorei. Que caiu comigo, quando eu caí‖.  

 Quase no final da entrevista, Ronaldo citou que, naquela semana, depois de 

mais uma lesão no adutor da coxa, ele tinha chegado ao limite. ―Decidi parar na quinta-

feira. Parece que eu estava numa UTI, em estado terminal. Minha primeira morte estava 

decidida. Abandonar algo que você tem tanto amor. Eu perdi para o meu corpo‖. 

 Ainda sobre os aspectos corporais, o jogador ainda chegou a citar que sentia 

dor ao subir a escada de sua casa, já que lá não havia elevador. Nas palavras do próprio 

jogador: 

 

Eu doei minha vida ao futebol. Fiz os sacrifícios mais duros, 

impensáveis. Foi lindo e maravilhoso demais. As dores me possuíam, 

me consumiam, eu não conseguia pensar em mais nada. A sua cabeça 

pensa uma coisa, mas o corpo faz outra. Driblar um zagueiro, pensar 

que vai ganhar, mas não há como. Eu serei uma espécie de 

embaixador institucional. Fazendo e levando o nome do time em 

âmbito internacional. No campo, já fui derrotado e humildemente 

assumo (...) um grande campeão não é só dentro de campo. Sou 

humilde suficiente para assumir que também erro. Cometi deslizes. 

No futebol se ganha e se perde. Somos e estamos sujeitos a tudo isso. 

Honrei tudo o que eu fiz. Foi tudo muito maravilhoso. Vou sentir 

muitas saudades. Saudade de voltar a jogar. Sensação de competição, 

do protagonismo. Para uma pessoa normal emagrecer é difícil, para 

mim é pior ainda, pois meu problema reduz o metabolismo
33

.  

                                                 

32
 Idem. 

33
 Idem. 
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 Dessa forma, Ronaldo apresentou a sua decisão de aposentar-se dos gramados 

como jogador profissional. A partir daquele momento, na visão do jogador era chegada 

a hora de assumir outros objetivos.  

 Com esses motivos apontados, Ronaldo caracterizaria as transformações 

sofridas pelo seu corpo no decorrer de sua carreira. Essas características foram 

acompanhadas e divulgadas pela mídia. As capas e conteúdo das matérias que 

analisamos, de certa forma, também evidenciam essas passagens.  Contudo, pensamos 

que uma análise imagética dessas matérias poderia enfatizar a forma que a mídia usou 

para abordar o jogador nos mais variados períodos de sua carreira. Com esse intuito, 

construímos a matriz com os principais destaques das matérias e capas, compostos a 

seguir. 
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Análise imagética das matérias 

 

Figura 2: Capas com as principais matérias analisadas nesta dissertação. 
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 Percebemos que, no início da carreira de Ronaldo, no ano de 1996, as imagens 

usadas para caracterizar o jogador eram de porte físico magro, de corpo inteiro, 

amplamente em forma física adequada para a prática esportiva. Como vimos na análise 

dos quadros sintéticos das matérias, os aspectos corporais também eram destacados 

nesse sentido no conteúdo das matérias. 

 Nos anos de 2004 e 2007, o destaque já se altera, dando mais foco para as 

alterações do peso do jogador, com ênfase para ilustração do efeito sanfona, feita em 

alusão às variações do corpo do atleta, além da imagem já começar a ser publicada com 

o jogador de costas, dizendo que ela não era mais o número 1, que recebia vaias, era 

substituído durante o jogo e não conseguia mais se manter em plena forma física. 

 No ano de 2007 já é dado um foco para o declínio do valor do seu passe, de 45 

para 7,5 milhões de euros. Já em 2009, a forma de caracterizar o jogador muda 

drasticamente, pois as imagens já evidenciam o jogador-problema, com dificuldades 

fora do campo. Além disso, as imagens já são colocadas de perfil. Na segunda delas, 

apenas sua cabeça aparece, perguntando se ele era 9 ou 90 quilos. Essa mesma forma de 

exibição foi repetida pelas revistas nos anos de 2000 e 2011. Com grande foco para a 

cabeça do jogador. Essa parte do corpo do jogador já é apresentada de forma mais 

saliente, sinalizando a iminente aposentadoria do jogador com a citação ―perto do fim‖ e 

―os motivos do adeus‖.   

 Em suma, vimos que três capas nos auxiliam a marcar as alterações da mídia 

acerca da carreira do jogador: 

 

1.  2. 3.  
Figura 3: Capas com as principais reportagens que marcam diferentes fases na carreira de 

Ronaldo. 
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 Percebemos que essa análise imagética veio a somar na nossa concepção de 

formas de construção da mídia e, sobretudo, nas alterações de seus discursos e nas 

diferentes estratégias e posições editoriais. Esse ponto também é defendido por Orlandi 

(2007), pois para ela, ―feita a análise, não é sobre o texto que falará o analista, mas 

sobre o discurso, a compreensão dos processos de produção de sentidos e de 

constituição de sujeitos em suas posições (ORLANDI, 2007, p.72). Foi isso que fizemos 

durante esse processo de análise, ou seja, refletir sobre as posições da mídia por meio da 

lógica de produção das suas reportagens, considerando os seus mais diferentes aspectos 

do texto e do discurso, em seus conteúdos linguísticos e imagéticos.  

 Ao finalizarmos este capítulo conforme já expusemos na introdução deste 

capítulo, levamos em consideração na etapa de reflexão dos textos as suas condições de 

produção, toda a sua situação mais próxima e imediata, como quem fala, para quem o 

texto é dirigido e o período em que o texto foi produzido, além de termos como 

concepção primária da indicação de um olhar para o objeto textual tanto em seus 

aspectos internos (linguísticos, imagéticos) quanto em seus aspectos externos 

(situacionais, sociais). 

 Ao agruparmos as temáticas de cada matéria em três eixos: 1. Desempenho e 

características físicas do jogador; 2. Construção e/ou (des)construção do ídolo; e 3. 

Aspectos econômico-financeiros, e ao fazermos as reflexões teóricas de cada uma das 

reportagens, através dos dispositivos de análise empregados nos corpora, percebemos 

como as construções da mídia operam as suas lógicas e quais elementos textuais e 

imagéticos foram mais evidenciados nos textos das reportagens selecionadas.   

 Para melhor explicitarmos as transformações na construção midiática do 

Ronaldo ao longo de sua carreira, elaboramos um quadro – que apresentamos abaixo – 

que tem como objetivo marcar as alterações nas expressões linguísticas utilizadas nas 

reportagens analisadas. Desta forma, é possível revelar como os aspectos físicos e o 

desempenho do jogador era qualificado em três momentos: no início, na transição e no 

final da sua carreira.  

 

Quadro 13. Síntese das alterações da forma de citar o jogador, considerando 

diferentes momentos de sua carreira
34

 

 

                                                 

34
 Quadro elaborado pelo autor. 
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Início  Transição Final da carreira  
 O novo gênio da bola. O 

novo Pelé.  

 

 Oscilou pelo menos 12 kg 

ao longo da carreira, desde o 

começo com 75 kg, aos 17 

anos.  

 

 Aparenta estar bem mais 

gordo do que de costume. 

 

 Melhor jogador do mundo. 

 

 Dificuldade na manutenção 

do peso.  

 

 Aparenta estar com 20% de 

gordura. 

 

 Vigor de um levantador de 

peso. 

 

 Jogador está vivendo jejum 

de gols. 

 

 Não está preocupado com a 

sua forma física. 

 

 Rapidez de um corredor de 

100 metros. 

 

 É hostilizado pelas 

pessoas/torcedores das 

arquibancadas. 

 

 Não faz a sua parte nas 

recuperações físicas. 

 

 Agilidade de um ginasta. 

 

 Começa a ser substituído em 

campo. Fato até então, não 

existente na carreira do 

jogador. 

 

 Não perde peso. 

 

 

 Jeito de ‗extraterrestre‘, frio, 

demolidor e desconcertante. 

 

 Recebe vaias em campo. 

 

 10 quilos a mais, mas ainda 

faz gols. 

 

 Explosão em pequenas e 

médias distâncias. 

 

 Um inferno na sua carreira 

começa a se delinear. 

 

 Péssimas condições físicas. 

 

 Cara de bebê. Idade de bebê, 

mas que já estava na seleção 

brasileira de futebol. 

 

 Vida conturbada fora dos 

campos.  

 

 Fez três gols em cinco 

jogos. 

 

 Ele é o ídolo. O símbolo 

máximo a ser seguido.  

 

 Não é mais uma 

unanimidade. 

 

 Diferença pelo lado 

negativo, dizendo que ele 

fazia sombra (literalmente) 

aos demais jogadores.  

 

 O substituto de Ayrton 

Senna. 

 

 Vive num mundo paralelo 

ao futebol. 

 

 Dúvidas sobre seu peso real. 

 

 Alto desempenho em 

campo. 

 

 Vive o lado sombrio da 

profissão. 

 

 Dupla face: treina de dia e 

bebe, sai para as baladas à 

noite. Além de fumar. 

 

 Jogador diferenciado. 

 

 Atingiu os três dígitos da 

balança. 

 

 Corpo acima da média de 

peso. 

 

 Combinação rara de força, 

habilidade e velocidade.  

 

 Jogador adora comer, gosta 

de filé, de suculenta massa e 

cerveja, além de tomar 

vinho e fumar. 

 

 Ninguém tem coragem de 

cobrá-lo para perder peso. 

 

 Jogador realidade.  

 

 Não é mais convocado para 

a seleção brasileira. 

 

 Dentro de campo levanta 

dúvidas sobre as suas 

condições físicas.  

 

 Poderia servir de exemplo 

para o país inteiro. 

 

 Maus resultados em campo 

e as limitações físicas 

encerraram a sua carreira.  

 Baladeiro incontrolável. 
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 O craque que escapou da 

síndrome do ―feijão preto‖. 

 

 12 a 15 quilos a mais.  

 

 Não consegue perder peso e 

parar de fumar. 

 

 Alegria do ano.  

 

 Ídolo contestado  Perto do fim. 

 

 Menino do subúrbio que 

explodiu para a fama.  

 

 Valor de passe começa a 

cair. 

 Craque dos gols.  

 

 Centrado no que faz. 

 

 Torcidas contra nos 

estádios. 

 Mudanças de humor. 

 

 Bom menino, que não usa 

drogas, que tinha crescido 

muito nos últimos três anos. 

 

 Comportado   Deu chute em porta. 

 

 Não se deixou levar pelas 

saudades e os costumes 

levados do Brasil. 

 

 Não tem mais espaço em 

times da Europa. 

 Poucas atuações, além de 

apagadas. 

 

 Ganhou fama internacional. 

 

 Aceita críticas.  Odeia ser contestado. 

 

 Ganhou sobrecarga nos 

joelhos, causa precoce de 

lesões e preocupações 

acerca de sua atuação   

como jogador de futebol. 

 

 Forma física contestada.  Perto do fim como jogador 

profissional. 

 

 Pouca idade para todo esse 

desempenho em campo.  

 

 Desempenho cai 

vertiginosamente. 

 Seguidas lesões musculares 

afetam seu desempenho. 

 

 Está só começando. E 

começando bem. 

 

 

 Ele não é mais o número 1. 

 

 Seguidas lesões e o fracasso 

em dar o título de campeão 

da Copa Libertadores ao 

Corinthians, ajudaram na 

motivação para aposentar-

se. 

 

 Esse quadro nos auxiliou a entender os aspectos de construção midiática 

evidenciados nas reportagens. Assim, destacamos como a mídia operou na construção 

da emergência do novo, a novidade. Principalmente, na escolha de um novo jogador, 

com amplas qualidades dentro e fora do campo. Uma boa ―novidade‖ para que a mídia 

pudesse lançá-lo e direcionar as suas estratégias editoriais a partir de seus feitos. 

 Ao escolhê-lo no início de sua carreira como um personagem que servia de 

modelo para o país inteiro, dando-lhe atributos de um ídolo, sem dúvida, muitos outros 

ficaram à margem dessa cobertura midiática. Nessa estratégia de evidenciar o jogador 

como o exemplo a ser seguido, também percebemos como a mídia operou o sentido de 

destacar os feitos do jogador, as suas características físicas, por exemplo, usando 

imagens de sua cabeça, como se ele fosse um modelo também de inteligência e foco em 
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seu trabalho. Já em 2009, porém, as imagens mostradas nas capas das revistas usam sua 

cabeça para demonstrar o seu físico fora de forma para os padrões esportivos.  

 Vimos como a mídia operou no sentido de questionar Ronaldo em suas 

capacidades em campo, com a perda da Copa do Mundo de 1998, na França. Nos 

aspectos de construção midiática, vimos que, apesar de todas as dificuldades 

enfrentadas pelo jogador, as indagações a seu respeito mudariam depois que ele 

conquistou a Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira de futebol. Sendo 

considerado novamente como o melhor jogador do mundo pela FIFA, além de ter sido o 

artilheiro daquele campeonato de seleções. Para a mídia não haveria dúvidas: o 

fenômeno tinha voltado. 

 A partir de 2004, todavia, destacamos a alteração da forma que a mídia 

começou a abordar o jogador. As matérias analisadas a partir deste ano tinham mais 

elementos e análises sobre aspectos ocorridos fora do campo do que relativos ao próprio 

futebol. Com isso, a mídia marcou a transição da carreira do jogador. Assim, podemos 

defender que ele nunca mais seria o mesmo, pois para a mídia não havia dúvidas: o seu 

corpo já mostrava sinais de esgotamento físico; os resultados diferenciados em campo 

eram escassos; o valor de seu passe começava a se desvalorizar. Essas comparações 

podem ser vistas no quadro anteriormente construído. 

 No ciclo de vida do jogador chega-se o momento da decadência. As imagens 

usadas nas reportagens também serviram para marcar as alterações do jogador em seus 

aspectos corporais. Dessa forma, as matérias dos anos 2005, 2007, 2009, 2010 e 2011, 

marcaram essa nova maneira de abordar a carreira do jogador nos seus mais diversos 

aspectos.  

 A forma de elaboração dos textos acerca de Ronaldo também foi diferente. 

Saiu o modelo de jogador e apareceu o jogador problema, que bebia e fumava, que 

trazia problemas para a diretoria dos times, que tinha o passe em constante 

desvalorização, que era gordo e não fazia questão de emagrecer. Entretanto, nos 

aspectos de construção midiática, podemos destacar a permanência do jogador na 

cobertura desse segmento, pois não importavam os resultados em campo ou fora dele, se 

eram positivos ou negativos. Ronaldo foi sempre notícia para a mídia. 

 Esses aspectos de atuação da mídia, suas características e as alterações das 

formas de abordar o jogador são importantes na nossa visão. No próximo capítulo 

falaremos desse assunto de forma mais ampla.  



102 

 

 

 

 Com isso, finalizamos a análise de nosso objeto de estudo que, certamente, não 

se encerra neste ato. Para Orlandi (2007), uma vez analisado, o objeto permanece para 

novas e novas abordagens, não se encerrando nesta análise aqui desenvolvida.  
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CAPÍTULO 4. AS VÁRIAS FACES DA MÍDIA  

Neste capítulo, abordamos as características da mídia, a sua importância e seu 

papel no cenário atual, imbricado com a cultura do consumo, além de investigarmos as 

estratégias de construção midiática.  

Não fugimos do entendimento de que o sujeito e a realidade de uma época são 

construções sócio-históricas e mesmo a totalidade do que a mídia produz também são 

construção dos sujeitos de uma determinada época, vivendo em determinadas 

condições. Todavia, em nosso trajeto, procuramos refletir amplamente sobre esse item, 

defendendo que a mídia se apoia nas práticas de consumo, opera lógicas próprias de 

produção e configura táticas específicas de construções comunicativas, ganhando a 

relevância que desfruta na cena contemporânea.  

Esses conceitos foram fundamentais para que fosse possível traçar um paralelo 

entre mídia e consumo, de modo a refletir o processo de construção midiática de 

celebridades e ídolos. Assim, percebemos que vivemos em um cenário de atuação 

global dos conglomerados midiáticos, responsáveis por construções coletivas de sentido 

que alicerçam as bases culturais, além de afetar os processos de subjetivação.  

Os aspectos da mídia citados até agora já seriam, por si mesmos, dignos de 

análise. Entretanto, de forma complementar, concordarmos com Silverstone (2002), 

quando ele diz que a mídia é também uma dimensão essencial de nossa experiência 

contemporânea, que não escapamos à sua existência e que devemos estudá-la não 

somente como dimensão social e cultural, mas também política e econômica, do mundo 

moderno. Dessa forma, procuramos ampliar a reflexão sobre esse tema.  

Elaboramos este capítulo, subdividindo-o em quatro partes. O primeiro item a 

compor o capítulo denomina-se ―Mídia: da pedagogia cultural, mediação à midiatização 

da sociedade‖; na sequência, citamos o caso francês: um típico exemplo de construção 

midiática. Cremos que esse fato, ocorrido durante um evento de escala global, nos 

auxiliou na argumentação da terceira parte, que fundamenta a temática das construções 

midiáticas. Por fim, defendemos as formas de construções de heróis e celebridades. 

Em nível teórico, nos apoiamos basicamente em autores como Certeau (1994), 

Helal & Murad (1995), Campbell (1997), Martín-Barbero (1997), Bourdieu (1997), 

Kellner (2001), Silverstone (2002), Marques (2005), Pimentel (2005), Moraes (2006), 
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Muniz Sodré (2006), Jenkins (2008), Matta (2008), Neto (2008), Gomes (2008), Braga 

(2008) e Ferreira (2008), Rocha (2009) e Pieper (2010). 

4.1 MÍDIA: DA PEDAGOGIA CULTURAL, MEDIAÇÃO À MIDIATIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE  

O momento histórico atual é resultado de um processo cujo início se deu pela 

expansão do capitalismo transnacional. Hoje, temos a atuação das empresas em nível 

global, o que possibilita a ampliação e abertura de mercados, a quebra de barreiras 

geográficas e, o que nos interessa aqui de forma especial, a ampliação da atuação dos 

conglomerados midiáticos. Diante desse cenário de atuação global e sem fronteiras, os 

meios de comunicação de massa configuram-se como elementos ativos porque 

participam de construções coletivas de sentido e das transformações dos sistemas 

culturais; eles podem até servir como mecanismos de controle social. 

Para Douglas Kellner (2001), a mídia é a cultura dominante, participa dos 

conflitos sociais, promovendo, às vezes, posições conflitantes e discursos constitutivos. 

Além disso, a mídia pode ser abordada como se fosse uma cultura, já que ela foi 

responsável por sua colonização. Nessa perspectiva, na visão desse mesmo autor, as 

imagens produzidas por ela, seus sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida 

cotidiana, dominando o tempo do lazer, modelando opiniões políticas, comportamentos 

sociais e fornecendo material com que as pessoas forjam sua identidade. Sobre o tema 

esse autor completa: 

 
A cultura veiculada pela mídia fornece o material que cria as 

identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades 

tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de 

cultura global (...) essa cultura é constituída por sistemas de rádio e 

reprodução de som; de filmes e seus modos de distribuição; pela 

imprensa e pelo sistema de televisão, situado no cerne desse tipo de 

cultura (KELLNER, 2001, p.9). 

 

 O autor considera, ainda, que a cultura da mídia é industrial, almeja grande 

audiência; por isso, ―deve ser o eco de assuntos e preocupações atuais, sendo 

extremamente tópica e apresentando dados hieroglíficos da vida social contemporânea‖ 

(KELLNER, 2001, p.9). Não à toa, esse mesmo autor afirma que esses meios 

dominantes tendem a direcionar os caminhos: 
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Na cultura contemporânea, os meios dominantes de informação e 

entretenimento são uma fonte profunda (...) de pedagogia cultural; 

contribuem para nos ensinar como nos comportar e o que pensar e 

sentir, em que acreditar o que temer e desejar – e o que não 

(KELLNER, 2001, p.10). 
 

 As experiências mediadas pela mídia têm influenciado tanto a construção de 

identidades quanto a organização das relações de consumo na sociedade, o que Kellner 

(2001) defende como uma função do capitalismo, que deve estar constantemente 

multiplicando mercados, estilos, novidades e produtos para continuar absorvendo os 

consumidores para as suas práticas e estilos de vida. ―A mera valorização da ‗diferença‘ 

como marca de contestação pode simplesmente ajudar a vender novos estilos e 

produtos‖ (KELLNER, 2001, p.61). 

 Com o que foi exposto até o momento, direcionamos nosso olhar para o papel 

que a cena midiática representa no cerne da sociedade contemporânea, o que, na nossa 

visão, auxilia nas escolhas de consumo dos sujeitos. Dessa forma, o sujeito faz parte 

dessas relações mediadas e está exposto a esses sistemas de escolhas. Sobre o papel da 

mídia no consumo, Kellner (2001) também observa: 

 

Em geral, não é um sistema de doutrinação ideológica rígida que 

induz à concordância com as sociedades capitalistas existentes, mas 

sim os prazeres propiciados pela mídia e pelo consumo (...) usando o 

espetáculo para seduzir o público e levá-lo a identificar-se com certas 

opiniões, atitudes, sentimentos e disposições. (...) A cultura da mídia e 

do consumo atuam de mãos dadas no sentido de gerar pensamentos e 

comportamentos ajustados aos valores, às instituições, às crenças e às 

práticas vigentes (KELLNER, 2001, p.12). 

 

 A mídia também pode ser compreendida na sua relação com a cultura. Para 

Martín-Barbero (1997), essa questão pode ser abordada a partir das dimensões inéditas 

no convívio com os sistemas midiáticos, ou seja, no conflito social, com a formação de 

novos sujeitos, ou mesmo nas formas de rebeldia e resistência que os indivíduos 

assumem perante a produção midiática. Dessa forma, podemos reconceitualizar a 

cultura que nos confronta com uma experiência cultural que é a popular. Para esse autor, 

então, ―pensar os processos de comunicação neste sentido, a partir da cultura, significa 

deixar de pensá-la a partir de disciplinas e dos meios‖ (MARTÍN-BARBERO, 2007, 

p.285), mas como um processo de mediação. Esse mesmo autor trabalha com o conceito 

de cultura de forma mais dinâmica. Nessa perspectiva, sob a existência do panorama de 
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sociedade de classes, ele defende a existência não de uma cultura hegemônica, mas de 

várias culturas. Na sua defesa do papel do popular, de sua dimensão real e histórica, o 

indivíduo é assumido como parte da memória constituinte do processo de produção da 

mídia, como sujeito ativo. 

 Nesse panorama da visão de Martín-Barbero (1997), estabelecer 

definitivamente a relação entre comunicação e cultura é propor novas abordagens de 

estudo, rupturas e visões específicas que colocam o espaço cultural como um tema e um 

lugar onde se articulam os sentidos sociais resgatando, sobretudo, a iniciativa e a 

criatividade dos sujeitos, a dinâmica e a complexidade da sua vida cotidiana como 

espaços de produção de sentido na relação de recepção com os meios de produção. 

 Já Bourdieu (1997) observa que a mídia, em especial os meios televisivos, a 

partir do uso ordinário da TV, encerram perigos políticos, uma vez que ―a imagem tem 

a particularidade de produzir o que os críticos literários chamam o efeito do real, ela 

pode fazer ver e fazer crer no que faz ver‖. Pela pressão dos índices de audiência, a 

televisão produz uma mensagem indiferenciada para um público indiferenciado, isto é, 

de fácil assimilação para quem a assiste. Assim, ela chama a atenção para os fatos 

omnibus (pra todo mundo) – que não chocam nem provocam conflito e têm 

inteligibilidade imediata. Como exemplo, temos os programas de variedades que 

distraem, não exigem reflexão profunda e causam consenso; neles, o espetáculo em si é 

instantâneo. ―A comunicação é instantânea porque, em certo sentido, ela não existe‖ 

(BOURDIEU, 1997, p.40). 

 Para Certeau (1994), a mídia: da televisão ao jornal, a todas as epifanias 

mercadológicas, a nossa sociedade canceriza a vista, mede toda a realidade por sua 

capacidade de mostrar ou de se mostrar e transforma as comunicações em viagens do 

olhar. ―É uma epopeia do olho e da pulsão de ler‖ (CERTEAU, 1994, p.48). 

 Se a mídia pode ter uma esfera reflexiva, ela também é apenas uma das leituras 

possíveis do mundo em que vivemos. Para Camargo e Hoff (2002), a mídia seleciona, 

organiza e propaga as informações, mas o que ela apresenta a respeito de muitos temas 

que aborda não é a verdade absoluta, ―é apenas uma leitura possível, um dos muitos 

aspectos de um mesmo tema. Ou seja, é informação pura, seleção de dados e não 

conhecimento‖ (CAMARGO e HOFF, 2002, p.55). Para os autores ora relacionados, o 

fato desses meios veicularem um número considerável de informações, ampliando as 

possibilidades de acesso e de circulação da informação, por si só não garante a produção 
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de conhecimento, pois haveria uma diferença entre consumo de informação e a 

construção de conhecimento. Sobre esse tema os autores completam: 

 

A mera assimilação de informação não nos modifica, não nos 

transforma e nem sempre nos liberta para a ação. Ter acesso à 

informação é o primeiro passo para a construção do conhecimento que 

implica apropriação, seleção e reflexão - operações mentais de 

comparação, de análise, de hierarquização etc. – de modo que seja 

possível estabelecer relações entre as muitas informações e chegar à 

síntese a partir da qual tomamos decisões. O conhecimento pressupõe 

consciência – uso das potencialidades mentais para além da 

memorização e mero registro de informação (CAMARGO e HOFF 

2002, p.56). 

 

 A mediação também é defendida por Silverstone (2002): 

 

Devemos pensar na mídia como um processo, um processo de 

mediação. Para tanto, é necessário perceber que a mídia se estende 

além do ponto de contato entre os textos midiáticos e seus leitores ou 

espectadores (...) a mediação implica o movimento de significados de 

um texto para o outro, de um discurso para o outro, de um evento para 

outro. Implica a constante transformação de significados, em grande e 

pequena escala (...) e à medida que nós, individual ou coletivamente, 

direta e indiretamente, colaboramos para sua produção 

(SILVERSTONE, 2002, p. 33). 

 

 Ao pensarmos sobre a produção de mensagens, significados e discursos, 

defendemos que a forma de produzir conteúdos e veiculá-los sofreu alteração 

principalmente por conta da transformação da sociedade em que vivemos. A 

comunicação hoje vai além da veiculação de informações, opiniões e da troca de 

mensagens; ela configura-se como relevante e mutável meio de veiculação de 

ideologias, crenças e efeitos. 

 Silverstone (2002) defende, ainda, que mídia é passível de estudo. Para esse 

autor, estudar a mídia é relevante porque ela suscita diversas questões, que não trazem 

respostas conclusivas, já que tal fato é impossível. É por isso que precisamos examinar 

a mídia como um processo ou ―como uma coisa em curso e uma coisa feita, em todos os 

níveis, onde quer que as pessoas se congreguem no espaço real ou virtual, onde se 

comunicam, onde procuram persuadir, informar, entreter, educar‖
35

.  

                                                 

35
Dialógico: Por que estudar a mídia? Entrevista com o autor, disponível em: 

<http://dialogico.blogspot.com/2008/10/por-que-estudar-mdia.html> Acesso em 31 ago. 2010.  

http://dialogico.blogspot.com/2008/10/por-que-estudar-mdia.html
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 O autor defende que a mídia também pode ser reflexiva: por meio dela, o 

mundo é apresentado e representado, repetida e interminavelmente. Nesse escopo, as 

experiências midiáticas são também individuais, apesar de acontecerem em espaços 

compartilhados. Sobre o tema, o autor completa: 

 

Nossa mídia é onipresente, diária, uma dimensão essencial de nossa 

experiência contemporânea (...) quero mostrar que é por ser tão 

fundamental para nossa vida cotidiana que devemos estudar a mídia. 

Estudá-la como dimensão social e cultural, mas também política e 

econômica, do mundo moderno (...) estudá-la como algo que contribui 

para nossa variável capacidade de compreender o mundo, de produzir 

e partilhar seus significados (SILVERSTONE, 2002, pp.12-13). 

 

 A produção midiática atua na sustentação do consumo, pois repete 

incessantemente as oportunidades, movimenta atores sociais, constrói circunstâncias 

ritualísticas nas mobilizações de consumo. Silverstone (2002, pp.152-153) esclarece: ―O 

consumo é essencialmente repetitivo (...). Tal consumo se torna um hábito‖. Para esse 

autor, o consumo é uma coisa de contrastes, ocasional, além se ser uma atividade 

individual e coletiva, privada e pública, que depende da destruição de bens para a 

produção de significados. ―A terapia da compra é tanto a cura como a doença‖ 

(SILVERSTONE, 2002, p.148). Ainda para esse autor, o consumo e mediação são, em 

inúmeros aspectos, fundamentalmente interdependentes. Sobre esse tema, ele completa: 

 

Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o 

que consumir pela mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome 

(...) consumimos objetos. Consumimos informação. Mas, nesse 

consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos nossos próprios 

significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, tornamos nosso 

mundo significativo. Sou o que compro, não mais o que eu faço ou, de 

fato, penso (...) o consumo implica uma territorialização. O jogo da 

fantasia. A exibição de uma identidade (SILVERSTONE, 2002, pp. 

150-151). 
 

 Esse sistema de repetição tem suas armas e leis e os sujeitos fazem parte da 

cena. Os meios de comunicação e as práticas de consumo atuam no âmbito decisivo do 

consumo e na socialização do indivíduo. Esse cenário produz novos modos de 

experiência, de consumo e de criação de subjetividades: individual e coletiva.  

 Os conglomerados midiáticos – responsáveis pelo reforço e valorização do 

consumo – merecem, assim, atenção, pois também podem ser encarados como um 

panorama de nossas vidas, um meio de edição do mundo, o qual tem o poder de nos 
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encantar e incitar para o consumo; eles alteram as conexões existentes entre nós e a 

posse dos objetos e são responsáveis por comportamentos e desejos.  

 Nesse cenário delimitado até aqui, ainda podemos ampliar a reflexão sobre a 

mídia a partir do processo que alguns autores chamam de midiatização da sociedade. 

Para Moraes (2006), parte apreciável das mudanças na forma contemporânea de viver 

vincula-se à primazia da comunicação no capitalismo globalizado, onde redes 

infoeletrônicas, satélites e fibras ópticas atravessam a terra, interligando povos, países, 

culturas e economias, o que o autor chama de hiperinflação audiovisual: de imagens, 

sons e dados, sendo tudo parecido e resumido aos modos de exibição e circulação nas 

telas e monitores. Para esse autor, essa febre midiática afigura-se como imperativo para 

a fixação de hábitos e crenças. E esses aspectos, somados, formariam a midiatização da 

sociedade, o que, de certa forma, na visão desse mesmo autor poderia gerar uma 

mercantilização cultural, de informação e a virtualização das relações humanas. Nessa 

mesma perspectiva, ele completa: 

 

A intensificação tecnomidiática atravessa, articula e condiciona o 

atual estágio do capitalismo, cujo pilar de sustentação é a capacidade 

de acumulação financeira numa economia de interconexões 

eletrônicas. O sistema tecnológico incorpora à lógica hegemônica a 

sua vocação expansiva, ancorada na contínua integração de fluxos de 

informação de altíssima velocidade (...) a informação credencia-se 

como insumo de poder e recurso básico de gestão, assumindo distintas 

concepções (...) na atualidade frenética, as relações humanas tendem a 

virtualizar-se ou telerrealizar-se no cenário da midiatização, 

caracterizado por mediações e interações baseadas em dispositivos 

teleinformacionais (MORAES, 2006, pp.34-36). 

 

 Para Muniz Sodré (2006), a midiatização é uma qualificação particular da vida, 

um novo modo de presença do sujeito no mundo, ou, pensando-se na classificação 

aristotélica das formas da vida, como um bios específico. ―Hoje, o processo redunda 

numa mediação social exacerbada, a midiatização, com espaço próprio e relativamente 

autônomo em face das formas interativas presentes nas mediações tradicionais‖ 

(MUNIZ SODRÉ, 2006, p.22). Para esse autor, o formato de mediação é o responsável 

pela articulação hibridizante das múltiplas instituições com as várias organizações da 

mídia, de forma que todas as atividades seriam regidas por finalidades tecnológicas e 

mercadológicas, além de culturalmente afinadas com uma forma ou um código 

semiótico específico. 
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 Neto (2008), Gomes (2008), Braga (2008) e Ferreira (2008) concordam entre si 

ao dizerem que a sociedade não deve mais ser pensada a partir dos meios de produção 

(dispositivos sócio-técnicos-discursivos), pois, na sociedade contemporânea, a cultura, 

as lógicas e as operações midiáticas afetam, relacional e transversalmente, a própria 

sociedade, no âmbito de suas diferentes práticas. Para esses autores, os processos 

midiáticos como estratégia de forma mais ampla, em suas estruturas mais complexas, se 

oferecem como referência para o funcionamento das práticas institucionais, e como as 

instituições de diferentes matrizes se fazem, por elas mesmas, elas podem ser permeadas 

por insumos dessa cultura para construir suas políticas de interação e de 

reconhecimento.  

 Para Gomes (2008), estamos vivendo hoje uma mudança de época, com a 

criação de um bios midiático que incide profundamente no tecido social, onde surge 

uma nova ecologia comunicacional, que esse autor chama de bios virtual. Para ele, mais 

do que uma tecno-interação, está surgindo um  

 

―novo modo de ser no mundo, representado pela midiatização da 

sociedade (...) esse modo de ser no mundo assume o deslocamento das 

pessoas do palco (onde estão sujeitos e atores) à plateia (onde sua 

atitude é passiva)‖ (GOMES, 2008, p.20). 
 

 Dessa forma, na visão desse autor, estaríamos em uma nova ambiência, que 

superaria a mediação, sendo a midiatização um fenômeno social mais complexo, pois 

existiria uma nova forma de organização social, com mecanismo de produção e de 

sentido social sob uma nova forma de desenvolvimento de mídia. ―A midiatização é a 

reconfiguração de uma ecologia comunicacional (ou um bios midiático). Torna-se (...) 

um princípio, um modelo de atividade de operação de inteligibilidade social‖ (GOMES, 

2008, p.21). 

 Vizer (2008) defende a midiatização, a tecnologia e a informação como um 

processo de convergência, onde a midiatização representaria o triunfo da cultura 

tecnológica, o triunfo da penetração invasiva das tecnologias de intermediação em todas 

as ordens da vida social. ―É, ao mesmo tempo, um processo tecnoantropológico e 

cultural que transforma e recria nossas ecologias físicas, sociais, culturais e simbólicas‖ 

(VIZER, 2008, p.37). Para esse autor, a ―midiatização social é marcada pela aparição 

das tecnologias de registro, reprodução e reconstrução ilimitada de imagens, sons e 
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textos por meios técnicos, assim como pelos processos socioinstitucionais chamados de 

meios de comunicação‖ (VIZER, 2008, p.38). 

 Jenkins (2008) propõe um conceito para definir as transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais percebidas no cenário contemporâneo 

dos meios de comunicação. Esse autor refere-se à convergência como fluxo de conteúdo 

por meio de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que 

vão a quase qualquer parte em busca de experiência de entretenimento que desejam. 

―Convergência é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que 

imaginamos estar falando‖ (JENKINS, 2008, p.27). 

 Essa proposta é igualmente defendida por Neto (2008), para quem o 

desenvolvimento e a intensificação das convergências tecnológicas (informática, 

telecomunicações e audiovisualidades) têm produzido a gênese, organização e efeitos 

nos processos de interação social, designados como formas tecnológicas que 

―controlariam a própria vida, de forma que a midiatização da sociedade afetaria os 

campos sociais, suas práticas e suas interações, pois passam a organizar e a funcionar 

tendo como referência e referência da cultura, de lógicas e de operações midiáticas‖ 

(NETO, 2008, p.120). 

 Neto (2008) ainda defende o intenso desenvolvimento de processos e 

protocolos de ordem técnica, associado à existência de potenciais novos mercados, 

inclusive discursivos. Para ele, ―tecnologias são convertidas em meios de interação e 

redefinidoras das práticas sociais, ou incidem diretamente sobre os regimes de 

discursividade, submetendo diferentes campos sociais às novas lógicas e processos de 

enunciabilidade‖ (NETO, 2008, p.127). 

 Esse novo cenário de produção de discursos, na visão desse autor, produziria 

rupturas, mas também a necessidade de dispositivos que re-instaurem novas formas de 

contato, de forma que as mídias não seriam apenas meios, mas um ‗amplo ambiente‘ 

que se transformariam em outro tipo de interpretante, falando de suas próprias formas 

enunciativas e menos da ressonância que teriam os acontecimentos.  

 Esse fato individualizado já nos revelaria a necessidade de ampliação de nossos 

conhecimentos comunicacionais. Na visão de Braga (2008), precisaríamos pensar no 

desenvolvimento de respostas para as indagações da mídia. ―A própria mídia é o objeto 
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de comentários‖ (BRAGA, 2008, p.155). Dessa forma, experiências sociais, 

aprendizagens sociais e o sistema escolar formal precisaria também acompanhar essa 

necessidade de encontrar respostas para os desafios impostos pela midiatização da 

sociedade. Nas palavras do autor,  

 
estamos em uma circunstância histórica na qual não dispomos ainda 

de conhecimentos sistematizados e abrangentes suficientemente 

organizados e consensuais sobre as lógicas interacionais da mídia para 

gerar programações pedagógicas gerais e básicas (BRAGA, 2008, 

p.159). 
  

 Esse cenário traçado traz importantes caminhos para entendermos a 

centralidade e a dependência da mídia nos tempos atuais, pois ―não podemos escapar à 

mídia, ela está presente em todos os aspectos de nossa vida cotidiana‖ 

(SILVERSTONE, 2002, p.9).  

 Depois de termos elaborado esse panorama da mídia, no qual ela foi 

caracterizada de algumas diferentes formas, tais como: cultura, pedagogia cultural, 

como forma de mediação e pela possibilidade de termos aumentada nossa capacidade de 

reflexão por meio de sua atuação até chegarmos à chamada midiatização da sociedade, 

podemos agora passar a tratar do que entendemos como construção midiática. A seguir, 

apresentaremos o caso francês, um exemplo real do que entendemos como construção 

da mídia. 

 

4.2 O CASO FRANCÊS: UM EXEMPLO DE CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA 

Um campeonato mundial de seleções ou mesmo um jogo de futebol é um evento 

midiático em escala mundial e as equipes futebolísticas, atuando na competição, 

representam nacionalidades. Uma crise em um time divulgada no âmbito da mídia – 

ocorrida diante das câmeras, durante um jogo – pode levar a consequências que 

ultrapassam o mundo do esporte e alcançam outras esferas sociais. Um fato que 

desencadeou grande debate na França, por exemplo, ocorreu durante o intervalo da 

partida de futebol entre França e México no dia 17 de junho de 2010 pela Copa do 

Mundo da África do Sul. Segundo informações publicadas no jornal esportivo L’Équipe 

o jogador francês Nicolas Anelka discutiu com o técnico da equipe, Raymond 

Domenech, e proferiu palavras de baixo calão ao treinador; segundo o possível relato de 
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uma fonte não revelada ao jornal – o qual publicou, na capa e com grande destaque, as 

palavras supostamente ditas pelo jogador:  

 

 

Figura 4: Matéria de Capa do Jornal L´Équipe. Gazeta Esportiva. Anelka xinga o técnico Raymond 

Domenech de 'filho da p...' e está fora da Copa do Mundo. Disponível em 

<http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/06/649267-

anelka+xinga+o+tecnico+raymond+domenech+de+filho+da+p+++e+esta+fora+da+copa+do+mundo.htm

l.>. Acesso em 19 jun. 2010. 

A repercussão da crise foi imediata. As redes de televisão de todo o mundo 

citaram o fato, a notícia se alastrou rapidamente por todos os meios noticiosos, 

tornando-se um dos assuntos mais comentados naquele momento em nível mundial. O 

panorama mais agudo da crise estava instalado. A mídia tinha conseguido pautar o 

principal assunto no meio futebolístico. Os jornais de todo o mundo também trataram 

do assunto e autoridades francesas foram instadas a se manifestar, dentre elas, o 

presidente Nicolas Sarkozy – o qual exigiu "responsabilidades" pelo "desastre‖ da 

seleção francesa na Copa do Mundo, deu ordem a seus ministros para que impedissem 

os jogadores de receber qualquer prêmio em dinheiro e anunciou um projeto de 

renovação do futebol no país.  

O presidente ainda se reuniu com o primeiro-ministro, François Fillo e com a 

secretária de Estado para Esportes, Rama Yade, para ‗fazer um balanço da infeliz 

participação da seleção francesa‘ no Mundial. Em seguida, Sarkozy deu instruções ao 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/06/649267-anelka+xinga+o+tecnico+raymond+domenech+de+filho+da+p+++e+esta+fora+da+copa+do+mundo.html
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/06/649267-anelka+xinga+o+tecnico+raymond+domenech+de+filho+da+p+++e+esta+fora+da+copa+do+mundo.html
http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/06/649267-anelka+xinga+o+tecnico+raymond+domenech+de+filho+da+p+++e+esta+fora+da+copa+do+mundo.html
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Executivo e anunciou uma futura reflexão mais profunda e completa sobre o futebol na 

França
36

. A capa do jornal L’Équipe, a seguir, menciona o fato: 

 

 

Figura 5: Uma questão de Estado. Lancenet: Um caso de Estado é a manchete do "L'Équipe". 

Governantes locais reprovaram a atuação dos Bleus. Disponível em: 

<http://www.lancenet.com.br/galerias/capas-dos-jornais-internacionais-desta-quinta-24-6/26395.stm>. 

Acesso em 24 jun. 2010. 

Seguidas críticas foram publicadas pela mídia, considerando os jogadores como: 

impostores, indignos, patéticos. Essas foram apenas algumas das palavras usadas pelos 

jornais franceses para descrever os jogadores da seleção de Raymond Domenech após a 

derrota por 2 a 0 para o México. ‗O maior fracasso da história da França‘. É assim que a 

imprensa francesa também chamou a eliminação da seleção na fase de grupos da Copa 

do Mundo. Segundo o jornal L’Équipe, a derrota para a África do Sul é ‗o fim do 

mundo‘ e o culpado é o técnico Raymond Domenech: 

 

                                                 

36
 Uma questão de Estado. IG – Seleções: Sarkozy exige responsabilidades pelo “desastre” da França na 

Copa. EFE 23/06/2010. Disponível em: 

<http://copa2010.ig.com.br/selecoes/franca/sarkozy+exige+responsabilidades+pelo+desastre+da+franca+

na+copa/n1237678216497.html>. Acesso em 26 jun. 2010. 

http://www.lancenet.com.br/galerias/capas-dos-jornais-internacionais-desta-quinta-24-6/26395.stm
http://copa2010.ig.com.br/selecoes/franca/sarkozy+exige+responsabilidades+pelo+desastre+da+franca+na+copa/n1237678216497.html
http://copa2010.ig.com.br/selecoes/franca/sarkozy+exige+responsabilidades+pelo+desastre+da+franca+na+copa/n1237678216497.html
http://copa2010.ig.com.br/selecoes/franca/sarkozy+exige+responsabilidades+pelo+desastre+da+franca+na+copa/n1237678216497.html
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Figura 6: O Fim do Mundo. Globo.com: Jornais franceses não perdoam os Bleus: ―Maior Fracasso da 

história‖. Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-

mundo/franca/noticia/2010/06/jornais-franceses-nao-perdoam-os-bleus-maior-fracasso-da-historia.html> 

Acesso em 23 jun.2010. 

O caso ganhou tanta repercussão que a ministra de saúde e esporte da França, 

Roselyne Bachelot, classificou a crise pela qual atravessava a seleção francesa de 

futebol na Copa do Mundo como um desastre moral. Em entrevista convocada para 

comentar o caso, ela afirmou: ―O futebol francês enfrenta um desastre, não porque 

perdemos um jogo. Mas porque esse desastre é um desastre moral. O governo francês 

não intervêm no esporte, salvo em casos em que a reputação do país inteiro está em 

jogo‖
37

. A ministra ainda revelou acontecimentos de uma reunião fechada com todos os 

jogadores:  

Olhei nos olhos de cada um deles e disse: está nas mãos de vocês que 

os nossos filhos continuem a vê-los como heróis. Para alguns ou 

muitos de vocês este será, provavelmente, o último jogo em uma Copa 

do Mundo. Um jogo de Copa do Mundo todos sonharam quando eram 

crianças
38

. 

 

Se não bastasse revelar esses acontecimentos, o capitão da equipe, Patrice Evra, 

disse na mídia, na época, que os problemas foram criados exatamente pela capa do 

jornal L'Équipe com os xingamentos publicados. Depois disso, na visão do atleta, o 

técnico criou uma guerra contra a imprensa.  

Depois desses acontecimentos, o técnico francês, ao prestar depoimentos na 

Assembleia Nacional do país, culpou a imprensa pela crise da seleção na Copa do 

                                                 

37
 Globo.com: Ministra do esporte da França diz que crise na seleção é ―um desastre moral‖. 

Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/ministra-

do-esporte-da-franca-diz-que-crise-na-selecao-e-um-desastre-moral.html> Acesso em 21 jun. 2010.  
38

 Idem, ibidem. 

http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/jornais-franceses-nao-perdoam-os-bleus-maior-fracasso-da-historia.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/jornais-franceses-nao-perdoam-os-bleus-maior-fracasso-da-historia.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/mais-confusao-na-franca-preparador-fisico-tenta-agredir-evra.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/mais-confusao-na-franca-preparador-fisico-tenta-agredir-evra.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/ministra-do-esporte-da-franca-diz-que-crise-na-selecao-e-um-desastre-moral.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/ministra-do-esporte-da-franca-diz-que-crise-na-selecao-e-um-desastre-moral.html
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Mundo. O deputado Lionel Tardy, do partido governista UMP, que assistia ao 

depoimento, publicou, por meio de sua conta no Twitter, que Domenech culpou a capa 

do L’Équipe por ter ―desencadeado tudo"
39

. 

Após a divulgação midiática dos acontecimentos, consequências de ordem 

comercial foram sentidas pela seleção francesa: cancelamentos de contratos, perdas de 

patrocínios e investimentos realizados por empresas. A rede de lanchonetes francesa 

Quick retirou sua publicidade de Anelka. O banco francês Credit Agricole, patrocinador 

da seleção francesa, suspendeu a vinculação de comerciais de televisão ligados à equipe 

após os acontecimentos. A empresa de energia GDF Suez também abandonou a seleção 

francesa e taxou a situação de ‗incrível‘ e, ainda completou, dizendo-se indignada com 

o que tinha acontecido, considerou ter sido uma falta de respeito com todo mundo e que 

nunca tinham visto algo parecido, uma equipe que oferece uma imagem muito 

degradada do esporte. Outros patrocinadores, como a operadora de telefonia SFR, a rede 

de supermercados Carrefour e a construtora automobilística Toyota também cogitaram 

cancelar os apoios e patrocínios, na ocasião. A Adidas, marca alemã que fornecia 

material esportivo à seleção, também cancelou o seu patrocínio depois da Copa do 

Mundo. Podemos afirmar que a capa funcionou como suporte do fracasso dos Azuis na 

África do Sul. O mais instigante ainda estava por vir. O atacante Anelka, expulso da 

seleção após o ocorrido, deu entrevista no dia 5 de agosto de 2010 ao jornal L’Équipe e 

revelou como ocorreu a briga no vestiário da partida contra o México. Ele afirmou que: 

 
No intervalo, chegamos ao vestiário e, por cinco minutos, apenas os 

jogadores conversaram. Então, o treinador chegou até mim e disse: 

‗P... Nico! Eu te disse para você não ficar voltando e ficar lá na 

frente!‘. Respondi que se ficasse por lá não pegaria na bola e 

completei: ‗Pare de me dizer lá na frente! Não vou fazer isto.‘ 

Naquele momento a minha cabeça já havia ido embora, nem ouvia 

mais o que ele falava
40

. 

 

                                                 

39
 Idem: Domenech culpa jornal francês pela crise da seleção na Copa do Mundo. Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/domenech-culpa-jornal-

frances-pela-crise-da-selecao-na-copa-do-mundo.html> Acesso em 30 jun. 2010.  

 
40

 'Domenech não me ouviu e me fez ir embora', diz Anelka sobre briga na Copa. ESPN.com. 
Disponível em: 

http://espn.estadao.com.br/gignac/noticia/140067_DOMENECH+NAO+ME+OUVIU+E+ME+FEZ+IR+

EMBORA+DIZ+ANELKA+SOBRE+BRIGA+NA+COPA. Acesso em 5 ago. 2010. 

http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/domenech-culpa-jornal-frances-pela-crise-da-selecao-na-copa-do-mundo.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/franca/noticia/2010/06/domenech-culpa-jornal-frances-pela-crise-da-selecao-na-copa-do-mundo.html
http://espn.estadao.com.br/gignac/noticia/140067_DOMENECH+NAO+ME+OUVIU+E+ME+FEZ+IR+EMBORA+DIZ+ANELKA+SOBRE+BRIGA+NA+COPA
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Segundo o próprio jogador, a reação imediata do técnico francês, Raymond 

Domenech, foi expulsá-lo do elenco, apesar das tentativas de Patrice Evra, capitão da 

seleção francesa, de pacificar o ambiente. Segundo Anelka, o técnico disse: 

 
‗Vá, tudo bem, vá embora!‘, e pediu para que um de seus assistentes 

deixasse Dede (Adnre Gignac) pronto para entrar. Respondi que tudo 

bem, que ele lidasse com o time dele‖, disse. ―Pat (Patrice Evra) e 

Franck (Ribéry) estavam perto de mim e disseram: ‗Pare com isso, 

Nico, se acalme. Deixa para lá e fique quieto!‘. Evra me pediu que 

colocasse o uniforme de volta e falasse ao treinador que estas coisas 

acontecem todo o tempo, mas Domenech não me ouviu, me fez ir 

embora e fez as suas mudanças
41

. 

 

Nos dias seguintes, os jornais franceses publicaram em suas capas os supostos 

palavrões ditos por Anelka a Domenech - conforme citado anteriormente neste trabalho. 

Até o presidente da França, Nicolas Sarkozy, deu sua opinião e disse que o atacante 

merecia ter sido expulso, caso os xingamentos tivessem mesmo ocorrido.   

O jogador defende-se, afirmando não ter dito as palavras que foram publicadas 

pelo jornal: ―Quando o presidente disse que se um jogador tivesse uma atitude daquelas 

com o treinador mereceria ser expulso, eu concordei. Mas não fiquei preocupado porque 

aquelas palavras nunca saíram da minha boca‖
42

.  

Anelka, sobre Domenech, completa: ―Gostaria de vê-lo confessar ao mundo que 

não usei aquelas palavras. Desejo que ele tenha a honestidade de dizer isso para a mãe 

dele também‖
43

. 

Por fim, o atacante Anelka abriu processo contra o jornal francês por 

supostamente não ter dito as palavras publicadas pelo L’Équipe. O jogador contesta com 

veemência o tabloide por estampar em sua capa o suposto insulto que teria sido feito ao 

treinador da seleção francesa, Raymond Domenech.  

 A seguir, construímos dois quadros com a síntese dos principais 

acontecimentos. Eles estão divididos de forma a evidenciar o fato e as suas 

decorrências:  

 O jogo, a publicação da capa e a expulsão do jogador
44

.  

                                                 

41
 Idem, ibidem. 

42
 Idem, ibidem. 

43
 Globo.com: Anelka dispara contra Domenech. Disponível em: 

<http://globoesporte.globo.com/futebol/futebol-internacional/futebol-frances/noticia/2010/08/anelka-

dispara-contra-domenech.html>. Acesso em 5 ago. 2010.  
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Fato 1. Jogo França x México. 

O México ganhou por 2x0. 

 

Dia 17/06/2010 

Publicização: 

1ª. Página do jornal L´Équipe, que publica 

os supostos insultos do jogador Anelka ao 

técnico Raymond Domenech. 

 

Dia 18/06/2010 

 

Fato 2. Expulsão do jogador Anelka 

da seleção francesa. 

 

Dia 19/06/2010 

 

 A capa do jornal L´Équipe e suas decorrências
45

: 

 

Crise na esfera do governo: 

Ministra do esporte da França diz que 

crise na seleção ‗é um desastre moral‘. 

 

Dia 21/06/2010 

 

Intensificação da cobertura midiática: 

―O Fim do Mundo‖: jornais franceses dão 

mais repercussão ao caso. 

 

 

Dia 23/06/2010 

Crise na esfera do governo - continuidade: 

Presidente Sarkozy convoca reunião para 

discutir desastre da França. 

 

Dia 23/06/2010 

 

"Um caso de Estado". 

Jornais repercutem decisão governamental 

de exigir responsabilidades pelo desastre 

―moral‖ do país. 

 

 

Dia 24/06/2010 

Crise na esfera Legislativa: 

Domenech depõe na Assembleia 

Nacional. 

 

Dia 30/06/2010 

Crise na esfera econômica e comercial: 

Ocorrem as suspensões de apoios e 

 

Dia 30/06/2010 

                                                                                                                                               

44
 Quadro elaborado pelo autor. 

45
 Quadro elaborado pelo autor. 
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patrocínios da seleção francesa. 

Desdobramento ‗final‘: 

Anelka processa jornal francês L´Équipe. 

 

Dia 30/07/2010 

 

 Ao fazermos a escolha do caso francês, notamos que nada do acontecido foi 

fruto do acaso. Entendemos que a publicação da capa com os supostos insultos do 

jogador Nicolas Anelka contra seu técnico na época, Raymond Domenech, foi fruto de 

uma estratégia do jornal L’Équipe. Se foi com objetivos e/ou fins comerciais, não 

podemos julgar. Indubitavelmente, entendemos o fato como um ideário desse veículo da 

mídia, sendo amparado por uma extensa estratégia de prosseguimento daquela escolha 

editorial.  

 Em suma, não podemos, com esse exemplo, afirmar se os fatos aconteceram 

conforme o que foi publicado pela mídia. De qualquer forma, podemos concluir que 

esse acontecimento mostra o poder da mídia na divulgação dos acontecimentos e sua 

atuação espetacular, que influencia e afeta setores alheios ao seu ―berço‖ (no caso, ao 

esporte) e pode trazer consequências e discussões no âmbito do Estado francês.  

 Com esse exemplo, evidencia-se como a mídia constrói leituras de mundo a 

partir do modo como enquadra e publiciza os acontecimentos e, de certa, forma, prepara 

as condições para iniciarmos a nossa reflexão sobre as construções da mídia. 

 

4.3 CONSTRUÇÕES MIDIÁTICAS 

 Defendemos que a comunicação se apoia nas práticas de consumo, opera 

lógicas próprias de produção, configura estratégias específicas e estabelece construções 

midiáticas, ganhando a relevância que desfruta atualmente. Nesse ponto, concordamos 

com Taschner (2010), pois a mídia é essencial para explicar como se dão as relações 

entre os imaginários do consumo, a comunicação e a vida em sociedade a partir do 

desenvolvimento de uma cultura do consumo. ―Tal cultura adquiriu tanta centralidade 

que se tornou definidora da vida contemporânea (...) não se trata apenas de consumo 

material ou imaterial. Trata-se também de consumo de símbolos, portanto, consumo 

cultural e social‖ (TASCHNER, 2010, p.39).  
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 Essa centralidade também pode ser explicada pela forma e pela força que a 

mídia desfruta na cena atual em que vivemos. Como vimos no primeiro capítulo, no 

final do século XIX, eram abundantes as oportunidades de compras pelas exposições 

universais de produtos e pela grande quantidade de produtos em exposição nas lojas de 

departamento. Todavia, essa ponte entre o sujeito e a posse era providenciada por suas 

próprias motivações para a compra.  

 Atualmente, esse cenário se alterou, pois a mídia seleciona, edita e coloca 

como disponível uma gama de possibilidades de consumo para o sujeito. Ela sustenta 

suas ações a partir de suas próprias lógicas. Dessa forma, podemos defender a existência 

de alterações e deslocamentos do formato da mídia para atribuir valor ao espetáculo do 

esporte, por exemplo, constituindo formas de intensificação de valores heroicos, de 

superação, de idolatria e construção de celebridades. Consequentemente, não seria 

exagero afirmarmos a existência do próprio consumo (tanto material como simbólico) 

da construção midiática. 

Os processos midiáticos de nosso tempo são cercados de diferentes estratégias e 

de alguns ingredientes, que são necessários para que uma construção permaneça. Esses 

atributos podem ser baseados no interesse coletivo e na possibilidade da circulação de 

uma novidade editorial, na definição de um novo tema, sua defesa e sua alimentação a 

partir de processos editoriais. Assim, um assunto novo abordado pela mídia pode ser um 

evento, um assunto específico ou mesmo a abordagem intensa de uma figura pública.  

Entendemos também que a escolha de uma novidade divulgada pela mídia só 

ocorre num contexto de exposição justificada, isto é, uma produção não é só produto do 

acaso. É uma escolha, a partir da qual um assunto ou uma imagem produzida é um 

ideário da mídia que, por sua vez, ampara, nutre e direciona suas estratégias.   

Outro atributo também a ver com a lógica de produção da mídia é a substituição, 

ou seja, quando um assunto, um evento ou mesmo as abordagens realizadas para uma 

pessoa pública se esgotam, é necessário que a mídia estabeleça novos temas de 

abordagem. Assim, ela substitui os seus assuntos e foca a sua estratégia para outra linha 

editorial.  

Essa substituição editorial, embora seja inerente às características e lógicas 

midiáticas, também pode ser um aspecto de uma construção da mídia. Com essa 

afirmação, considerando as nossas reflexões realizadas na análise desta dissertação, 

descobrimos ao longo de nosso trabalho, cinco aspectos que podemos apontar como 
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específicos de construção midiática, que são: 1. Abrangência da exposição; 2. 

Substituição de estratégia midiática, fato ou objeto midiático; 3. Divulgação baseada em 

atributos específicos da pessoa abordada pela mídia; 4. Necessidades sociais de 

abordagem midiática; e 5. Tipos de exposição midiática. 

O primeiro aspecto, que chamamos de abrangência da exposição, se refere aos 

aspectos da figura pública a serem expostos, os quais, invariavelmente, extrapolam os 

limites de sua profissão. Nesse âmbito, a mídia pode abordar aspectos de costumes, 

comportamentos e escolhas em nível de consumo, como, por exemplo, quais roupas 

esse sujeito usa, quais carros ele possui, além de revelar detalhes de sua intimidade, 

estabelecendo, dessa forma, contratos de divulgação, influências de assessorias e 

profissionais que cercam essa personalidade.  

Um bom exemplo dessa estratégia de exibição, e fazendo alusão ao jogador 

Ronaldo, podemos citar uma capa da revista Veja, de dezembro de 2003, intitulada ―O 

Rei na sua Intimidade‖. Nessa reportagem, a revista aborda o cotidiano do atleta, com 

seus costumes, roupas e carros que usa. Esse é apenas um dos exemplos de como o 

jogador que escolhemos para esta dissertação foi um exemplo de construção midiática 

permanente.  

Essa construção também pode ser no sentido de criar e/ou pôr fim a uma 

‗necessidade midiática‘. ―A mesma forma que as configurações midiáticas 

predominantes imprimem na formação do mito também é usada na decomposição da 

imagem‖ (PIEPER, 2010, p.5). 

O segundo aspecto que encontramos tem a ver com a substituição, conforme 

denominamos anteriormente. Consideramos esse item bastante importante, pois essa 

esfera da construção da mídia tem relação com os seus próprios processos e lógicas 

produtivas. Para exemplificarmos esse fato, faremos a comparação de duas matérias 

veiculadas pela revista Veja:  

Matéria 1. Construção midiática de Ronaldo no começo de sua carreira, sendo 

apontado como o substituto de Pelé. 

A revista Veja, na edição de 23 de outubro de 1996, fez uma matéria de seis 

páginas sobre o jogador Ronaldo Nazário de Lima, quando ele ainda tinha 20 anos de 

idade. Nessas páginas, a reportagem tratou de legitimar sua lógica editorial de coroar 

este jogador como o novo Rei do Futebol, dando a ele o posto de ídolo nacional, vago 

desde a década de 1980, com a aposentadoria de Pelé. Já no princípio da reportagem, a 



122 

 

 

 

revista o coloca como ―O novo gênio da bola. Matador de goleiros, milionário aos 20 

anos, Ronaldinho já é apontado como um novo Pelé‖.  

Podemos verificar esse fato na figura a seguir: 

 

 

Figura 7: Matéria editada na seção Perfil. Revista Veja. Edição impressa de 23 de out. de 1996 

 

Matéria 2. Substituição de Ronaldo do posto de ídolo nacional por Neymar, 

sendo que a mídia se renova e as construções midiáticas são um modo de criar novidade 

ou de dar visibilidade ao novo. De tempos em tempos, novos personagens aparecem ou 

são apresentados.  

A mesma revista volta a fazer, em 2011, uma matéria, agora com oito páginas, 

similar a essa da década de 1990, fazendo comparações do jogador Neymar com Pelé, 

dando a ele o posto de o novo herói do século XXI. Já na capa, a revista relata: 

―Finalmente surge um craque da linhagem de Pelé‖ coroando o jogador e inserindo a 

palavra ―Reymar‖, deixando-o no posto de Ronaldo, que se aposentou no ano de 2011. 

Segue exemplo dessa imagem de capa da revista supracitada, que tem peso de 

―reinado‖: 
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Figura 8: Capa da revista Veja. Edição impressa de 29 jun. 2011. 

Podemos verificar que a revista repete suas táticas como uma forma de fazer, 

como se fosse uma receita pronta, glorificando os dois atletas, usando as mesmas 

opções editoriais ao fazer comparações similares em diferentes décadas. Nota-se 

claramente uma substituição do integrante do posto de ídolo nacional.  

Essa possibilidade de substituição, que nos parece cíclica, também é defendida 

por Pieper (2010). Para essa autora, um atleta diferenciado posiciona-se como aquele 

que defende uma massa, que representa e gera identificação e reconhecimento. Todavia, 

ele torna-se ídolo até que ―um novo personagem surge, seu efeito ganha notoriedade e 

acaba por assumir esse posto na preferência popular‖ (PIEPER, 2010, pp.78-79). 

O terceiro aspecto de construção midiática tem a ver com a divulgação baseada 

em atributos específicos da pessoa abordada pela mídia. Esse aspecto também pode ser 

evidenciado a partir do jogador Ronaldo, pois o número extenso de reportagens a 

respeito da sua carreira evidencia outras características de construção midiática que 

defendemos: a presença na mídia (permanência e visibilidade).  

Como forma de exemplificar esse fato, podemos citar uma pesquisa das edições 

anteriores da revista Veja em seu acervo digital. Percebemos que Ronaldo participou de 

dez matérias especiais no período entre 1996 e 2011, exaltando o que chamamos de 

―construção midiática permanente‖. Uma das citações desse veículo para apresentar 

essas matérias cita a ―trajetória épica de Ronaldo Fenômeno‖
46

.  

                                                 

46
Acervo Digital da revista Veja. Disponível em:<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/trajetoria-epica-

ronaldo-fenomeno>. Acesso em 10 nov. de 2010. 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/trajetoria-epica-ronaldo-fenomeno
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/trajetoria-epica-ronaldo-fenomeno
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 Para Veja, a trajetória do jogador foi repleta de glórias – e também de alguns 

dramas e deslizes –, e foi acompanhada por esse veículo desde 1996, quando ele 

―despontou definitivamente para o mundo‖. A primeira matéria é de 23 de outubro de 

1996, quando Ronaldo tinha apenas 20 anos, sendo comparado ao gênio Pelé. Segundo 

a revista, àquela altura, mesmo com todo o dinheiro e fama já adquiridos, Ronaldo era 

considerado um rapaz com os pés no chão. Essa cobertura, pelo mesmo veículo, seguiu 

com uma reportagem de capa, de 25 de dezembro de 1996, apenas dois meses após a 

matéria citada acima. Dessa vez, a reportagem relatou como ele havia se transformado 

num exemplo para o Brasil suburbano, batalhador e responsável. Nessa reportagem, a 

revista apresentou a história do jogador, desde a sua infância pobre em Bento Ribeiro, 

chegando ao posto de Melhor Jogador do Mundo – título que ele tinha conquistado 

naquele mesmo ano, quando jogava pelo Barcelona, da Espanha. A trajetória do atleta, 

então, era um exemplo de maturidade e sucesso, sendo digna de servir de exemplo para 

todos os brasileiros. 

 Na sequência de cobertura, veio a Copa de 1998. Ronaldo era considerado pela 

revista como a grande estrela da seleção brasileira. Mas foi relatado que  

 
na final contra a França, porém, diante de um público estimado em 1,3 

bilhão de pessoas, a maioria delas diante de uma televisão, o 

Fenômeno fracassou. Entrou em campo apático, sem vigor, 

sorumbático. E lá se foi o penta. Até hoje não se sabe ao certo o que 

aconteceu.
47

 
 

 Essa foi a matéria de capa de 22 de julho de 1998.  

 

Os meses seguintes também não foram fáceis. De volta à 

Internazionale de Milão, Ronaldo não foi capaz de superar a crise de 

estresse sofrida na Copa. Sua forma física e desempenho já não eram 

mais os mesmos e, para piorar, foi diagnosticado um problema crônico 

em seu joelho.
48

 
 

                                                 

47
 Acervo Digital da revista Veja. Disponível em:<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/trajetoria-epica-

ronaldo-fenomeno>.  

Acesso em 10 nov. de 2010. 

 

48
 Acervo Digital da revista Veja. Disponível em:<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/trajetoria-epica-

ronaldo-fenomeno>.  

Acesso em 10 nov. de 2010. 
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 Esse fato foi registrado por outra reportagem de 24 de fevereiro de 1999. ―Mas 

alguns tropeços impediram que ele reconquistasse seu prestígio dentro e fora do campo. 

Em plena campanha para recuperar a imagem, o craque viu seu nome citado em 

processo que investigava uma rede de prostituição em Milão‖
49

. Uma nova reportagem 

da revista, de 28 de julho de 1999, explicou esse episódio e o calvário que tinha se 

tornado a vida de Ronaldo. 

Esse suplício mudaria com a conquista brasileira na Copa de 2002, quando 

Ronaldo foi artilheiro. Segundo a Veja, 

 
do fundo do poço, porém, emergiu um Ronaldo ainda mais arrasador. 

Na Copa de 2002, exibiu um futebol gracioso e ousado das 

eliminatórias à grande final contra a Alemanha, quando se consagrou 

artilheiro da competição com dois gols sobre o temido Oliver Khan.
50

 
 

Essa façanha foi evidenciada na edição de 30 de junho de 2002. Já em 2006, 

porém, para Veja, 

 

os jornais voltaram a anunciar o fim do jogador. O clima de derrocada 

tomou conta dos noticiários depois que o atacante, acima do peso e 

com dores, começou um jogo no banco de reservas e, ao entrar em 

campo, perdeu o pênalti que daria a vitória a seu time.
51

 
 

Nova reportagem, de 22 de março de 2006, ponderou-se a respeito dessas 

constatações. "Os números não mostram uma queda de rendimento tão assustadora 

como se comenta, e a história do futebol ensina que, em se tratando de jogadores fora-

de-série como ele, vaticínios pessimistas muitas vezes dão errado"
52

. Em nova entrevista 

publicada na edição de 10 de maio, o jogador, que mais uma vez era alvo de um 

                                                 

49
Acervo Digital da revista Veja. Disponível em:<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/trajetoria-epica-

ronaldo-fenomeno>.  

Acesso em 10 nov. de 2010. 

 

50
Acervo Digital da revista Veja. Disponível em:<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/trajetoria-epica-
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Acesso em 10 nov. de 2010. 
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turbilhão de críticas e dúvidas, disse que se considerava uma pessoa de sorte por ter 

sucesso fazendo o que gosta e explicou quais eram seus planos para depois que 

pendurasse as chuteiras, o que não pretendia, porém, fazer antes dos 35 anos. 

Para Veja, Ronaldo ainda voltaria a estampar os noticiários de todo o mundo 

mais uma vez, por um motivo que não teve nada de heroico. ―Pelo contrário: o episódio 

que o levou de novo às manchetes incluía três travestis cariocas, um quarto de motel, 

gritaria, acusações de calote, extorsão e uso de drogas‖
53

. Caso relatado na edição de 7 

de maio de 2008. Era uma nova tentativa de ―morte do jogador‖.  

Por fim, ainda presenciamos mais uma extensa matéria da revista Veja sobre o 

jogador. Dessa vez, na edição de 23 de fevereiro de 2011, que relatou os motivos da sua 

aposentadoria como jogador de futebol profissional.  

O penúltimo aspecto de construção midiática que defendemos tem a ver com as 

necessidades sociais de abordagem midiática. Neste tópico, podemos citar um exemplo 

trabalhado pela revista Veja na edição impressa de 25 de dezembro de 1996. Essa 

matéria teve como objetivo comparar Ronaldo a Ayrton Senna depois da morte do 

piloto, em 1º de maio de 1994, colocando-o como o novo ídolo nacional, já que esse 

posto estaria vazio com a ausência de Senna.  

Em quase todas as imagens de Ronaldo compostas na reportagem, a revista usou 

a bandeira do Brasil como pano de fundo, como uma tentativa de vinculá-lo ao principal 

símbolo nacional. Para a revista ela era o ídolo. O símbolo máximo do país. O seguidor 

e o mais apto a ser colocado no posto alcançado por Ayrton Senna. Entretanto, não 

podemos garantir que existia de fato a necessidade social de um novo ídolo, porém 

notamos que a revista usou todas as suas esferas produtivas no sentido de colocar 

Ronaldo nesse posto, dando a ele uma posição inquestionável na aspiração de idolatria 

nacional.  

Indubitavelmente, a partir dessa cobertura pontual do jogador, a mídia inicia 

uma cobertura mais intensa dos feitos de Ronaldo. Ele não seria mais apenas uma 

celebridade midiática momentânea. Ele passaria a ser o herói, o exemplo a ser seguido 

para toda a nação brasileira e, sobretudo, o arquétipo para uma construção da mídia, que 

se iniciava no final do ano de 1996.  

                                                 

53
Acervo Digital da revista Veja. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/trajetoria-epica-

ronaldo-fenomeno>. Acesso em 10 nov. de 2010. 
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Esse contexto citado acima nos traz possibilidades de falarmos do quinto e 

último aspecto de construção da mídia que encontramos neste estudo, que tem a ver 

com os tipos de exibição. Neste caso, citamos como exemplo a construção de um herói 

nacional, que se dá de forma mais perene que uma celebridade midiática. Assim, 

também podemos citar o nosso objeto de estudo, pois a construção de Ronaldo Luís 

Nazário de Lima permanece por mais de uma década e foi marcada por uma série de 

tentativas de ―morte‖ do atleta, sendo alterada por novas construções assim que ele 

superava novos obstáculos na sua carreira.  

Para Marques (2005), essa dicotomia do herói (ora criticado por sua falibilidade, 

ora elogiado por sua excelência) pode exemplificar Ronaldo como um exemplo muito 

bem acabado de como o mito moderno pode se estabelecer no esporte, numa trajetória 

que só consegue alcançar tal status por força do trabalho da mídia, de modo geral 

(MARQUES, 2005).  

Ainda para Marques (2005), o fenômeno da idolatria sempre encontrou na mídia 

o maior e melhor veículo para sua realização, pois, na sua visão, os meios de 

comunicação de massa funcionam como legitimadores de heróis e celebridades, já que 

também necessitam destes como combustível para o funcionamento de sua engrenagem 

comercial com o público. ―Um grande astro, uma estrela do show business, um 

esportista vencedor – todos eles são fundamentais para colocar em marcha os 

mecanismos comerciais que movimentam a produção midiática do mundo ocidental‖. 

(MARQUES, 2005, p.3). Sobre esse mesmo tema, esse autor complementa: 

 

As mensagens simbólicas que os heróis do esporte (alguns deles 

alçados à condição de mito) transmitem para a sociedade possibilitam 

assim o estabelecimento de modelos de conduta, que por sua vez 

conduzem a ritualizações várias, a representações místicas e 

religiosas, a reinserções linguísticas de um mundo no outro. Como 

afirma Campbell, não é a sociedade que deve orientar e salvar o herói, 

e sim o contrário. Dessa maneira, todos compartilhamos da suprema 

provação de experimentar as derrotas e vitórias do mito. E a ele, pois, 

resta nossa contemplação (ilustrada na imprensa), como dádiva 

oferecida pelos deuses que frequentam os estádios (MARQUES, 2005, 

p.15). 

 

 Para Pieper (2010), o futebol espelha de forma bem característica essa 

realidade ao formar heróis que oferecem à mídia uma narrativa cheia de superação e 

conquistas, gerando personificação de anseios e desejos. Para essa autora, vão se 

formando, em especial, conjecturas tangentes de representações sociais, uma vez que se 
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trata de um esporte que faz parte do cotidiano da maioria do povo brasileiro e integra a 

dinâmica cultural de nosso país. ―É um fenômeno que produz vínculos interpessoais, 

aspirações e conquistas pessoais‖ (PIEPER, 2010, p.29). 

Para Pimentel (2005), a personificação de atributos simbólicos parece converter 

a persona midiática em uma espécie de Midas, ou santo. Sobre esse tema, a autora 

completa: 

 
Afinal, através do artifício da simbolização, transforma em ouro, ou 

sacraliza, tanto aquilo que toca, como o lugar onde pisa, e tudo o mais 

que se associar a si, ao menos enquanto estiver vivendo a condição de 

‗celebridade‘. Tal condição, na verdade, parece converter o indivíduo 

em mercadoria simbólica (PIMENTEL, 2005, p.200). 

 

Os pressupostos teóricos do mito e o conceito do herói podem ser trazidos para a 

reflexão a respeito das construções midiáticas. O mito e o herói podem ser associados à 

reflexão desse trajeto de permanente superação ou de exercício de destino, pois ―Santo, 

Midas e Herói‖ parecem viver o que vivem por uma condição externa à sua vontade. 

Eles estão fora da condição normal de sujeito, pois eles são especiais, diferentemente de 

uma celebridade.  

 Com esse exemplo citado anteriormente, finalizamos os exemplos dos aspectos 

que consideramos ser constitutivos de construção midiática. 

 

4.4 HERÓI E CELEBRIDADE: DOIS TIPOS DE CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA  

Esse aspecto de diferenciação entre herói e celebridade que citamos 

anteriormente é interessante, pois um herói permanece, cala fundo na memória e no 

sentimento coletivo, representa a cultura da sociedade; já a celebridade parece 

representar alguns grupos e não é unanimidade como sentimento coletivo de sociedade: 

não precisam ser o melhor que a sociedade tem.  

 Podemos diferenciar a existência de heróis e celebridades a partir de dois 

pressupostos básicos:  

 1. A celebridade midiática vive de uma divulgação efêmera, por algumas 

semanas ou meses. Essa visibilidade é passageira dada à natureza do motivo de 

exibição. Assim, entendemos que a mídia divulga um sujeito anônimo, que se torna uma 

celebridade pontual; ou a mídia divulga um sujeito já conhecido nos meios de 
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comunicação que, por algum motivo, ganha visibilidade intensa, mas pode não se 

sustentar no longo prazo.  

 2. O herói vive em função de acontecimentos de sua história de vida ou de um 

feito exemplar, que marca o sentimento coletivo, estabelece uma ligação mais 

duradoura. Esse acontecimento é algo ―maior‖, dotado de uma simbologia, de forma 

que a circulação na mídia em geral tem uma visibilidade intensa na programação dos 

veículos de comunicação, tem um espraiamento ou reverberação da experiência vivida 

pelo sujeito que promove mais circulação, mais interesse do público, mais visibilidade e 

mais lembrança. 

 Campbell (1997) consegue marcar bem essa fronteira entre o herói e a 

celebridade ao exaltar características específicas do herói. Para esse autor, ―o herói é o 

homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas pessoais e locais e 

alcançou formas normalmente válidas, humanas‖ (CAMPBELL, 1997, p.12). Nesse 

sentido, ele seria um personagem dotado de dons excepcionais e ―frequentemente 

honrado pela sociedade de que faz parte‖ (CAMPBELL, 1997, p.20).  Sobre esse tema, 

esse mesmo autor completa: 

 

O herói supremo, todavia, não é aquele que apenas dá continuidade à 

dinâmica do giro cosmogônico, mas aquele que abre os olhos outra 

vez - de maneira que, ao longo de todas as idas e vindas, delícias e 

agonias do panorama mundial, a presença seja vista novamente. Isso 

requer uma sabedoria mais profunda que no outro caso e resulta, não 

num padrão de ação, mas num padrão de representação significativa. 

(CAMPBELL, 1997, p.177). 

 

 Para Helal & Murad (1995), o herói é quem consegue, lutando, ultrapassar os 

limites possíveis e imagináveis das condições históricas e pessoais de uma forma única 

e exemplar, contendo nessa realização doses de redenção e glória de um povo. Dessa 

forma, os heróis representam várias aspirações da sociedade e, sobretudo, seriam 

considerados superiores a uma celebridade. ―Apesar de se transformar em uma 

celebridade, o herói se distingue desta ao agir para redimir a sociedade, não vivendo 

somente para si‖ (HELAL, MURAD, 1995, pp.64-65). 

 Podemos até entender a existência de herói de vida curta, que não chega a uma 

década como o caso de Ronaldo ou Ayrton Senna, já que no futebol há um processo 

cíclico. Todavia, o seu feito é de um protagonismo diferenciado, de acontecimentos 
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relevantes que serão perpetuados na memória dos torcedores, tornando-os lembrados 

por muito tempo, de forma distinta das celebridades midiáticas.  

 Para Matta (2008), a efemeridade das estrelas contemporâneas é flagrante. Ele 

cita a existência de um sistema de celebridades que funciona em ciclos, semelhante ao 

sistema da moda analisado por Lipovetsky (1989), estudioso francês que esboça um 

panorama sobre a efemeridade do mundo da moda. Nessa perspectiva, esse autor 

complementa: 

 

Ambos encontram na mídia facilidade de circulação. Velocidade de 

troca baseada em fórmulas já experimentadas parece ser a bandeira 

destas lógicas. A moda traz uma constante renovação baseada em uma 

repetição de conteúdos e de estruturas já existentes. A ordem é não 

trazer novidades complexas que façam com que os consumidores 

precisem ter trabalho para compreendê-las. Conteúdos e estruturas já 

conhecidos e com uma nova roupagem é característica deste sistema 

de moda que se apresenta, segundo o autor, como uma aventura sem 

risco. O mundo da moda é composto por produtos com características 

individuais, mas enquadrados em esquemas típicos. Vemos acontecer 

enquadramento semelhante no sistema de celebridades. Sua 

efemeridade não está nas estruturas e nos conteúdos das estrelas. Estes 

não são trocados constantemente, apesar de alguns casos conseguirem 

sair do trilho e inovar. Mas a regra nos parece ser o oferecimento de 

uma aventura com poucos riscos e com o mínimo de variação em uma 

ordem já conhecida. A troca se dá nos nomes e nas figuras, e não 

propriamente nos estilos (MATTA, 2008, p.152). 
 

Esse esquema de construção de ‗novidades‘ pode revelar que, ao construir um 

fato ou uma figura pública, a mídia pode, por exemplo, legitimar a um jogador como 

uma ‗celebridade midiática‘.  

Para Pimentel (2005), a construção da celebridade midiática, por atingir a 

demarcação do limite entre sujeito e objeto, parece abrir um campo imenso para a 

negociação do ‗eu‘ e do indivíduo, já o mundo midiático, regido pelo mercado, parece 

converter tudo em mercadoria, de maneira que o apagamento da delimitação entre 

sujeito e objeto permite a negociação de ambos. Para esse autor, a construção da 

celebridade  

 

parece atingir, igualmente, a demarcação entre o ‗eu‘ e o mundo 

porque a capacidade do indivíduo de projetar o seu ‗eu‘ publicamente 

ajuda na definição da posição objetiva de poder que poderá ocupar 

nele (o mundo da vida), enquanto persona midiática (PIMENTEL, 

2005, p.5). 
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 Entendemos, a partir da diferenciação de herói e celeridade, que Ronaldo é um 

herói e não uma celebridade, pois percebemos que sua construção foi um processo 

contínuo, algo que ainda está em curso, uma escolha e uma linha editorial da mídia em 

todos os seus aspectos produtivos.  

 A partir desse parâmetro de idolatria, defendemos o jogador tenha alcançado 

um posto diferente em sua trajetória, ou seja, a mesma posição dos heróis esportivos, 

que são suportados por uma experiência diferenciada das demais pessoas, pois eles são 

os responsáveis imediatos por títulos e realizações, que podem ser marcas eternas na 

consciência de um torcedor. O jogador de futebol, mesmo que herói por um dia, 

representa uma aspiração muito intensa no imaginário coletivo, já que o esporte, como 

vimos na introdução desta dissertação, faz parte do tecido social e da criação de 

identidade de um povo.  

 Já as celebridades midiáticas não poderão exercer essas marcas, pois elas 

parecem padecer de aparições efêmeras, instantâneas e resultantes apenas de uma moda 

passageira, mas também pelo significado de sua representação, pois ela está por ela 

mesma, associada a um acontecimento momentâneo e não representa uma aspiração 

social ou uma vontade popular.  

 Também defendemos que essa cobertura midiática exercida na carreira de 

Ronaldo está extremamente ligada ao fenômeno do consumo, pois traz em seu escopo a 

construção de imaginário coletivo, pressupõe conexão entre produtor de mensagens e os 

leitores, socialização e uma edição de seus feitos durante a sua carreira, colocando à 

disposição das pessoas que acompanharam a sua trajetória os fatos mais marcantes do 

jogador.  

 Sabemos que não foi tudo em sua carreira que foi mostrado pela mídia, mas 

sim o que interessava ser ressaltado. No caso do jogador, houve o aspecto negativo, ou 

seja, abordagens de dificuldades encontradas ao longo de sua trajetória. Contudo, esses 

fatos serviram para a mídia mostrar o lado frágil do homem, a noção de humanidade, 

que também pressupõe características de incompletude de todo o ser humano, de ser 

igual aos demais sujeitos e, sobretudo, de ser um modelo ―alcançável‖ por todos.  

 A mídia tratou de colocar Ronaldo num pedestal mais próximo de contato da 

coletividade nacional. Para Marques (2005), a imprensa brasileira, no caso de Ronaldo, 

operou no sentido de construir e destruir a todo tempo a imagem mítica do jogador, por 

meio do que esse autor chama de ―superdimensionamento da imagem do ídolo e, ao 
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mesmo tempo, por meio da ultraexposição das fraquezas e derrotas do atleta‖ 

(MARQUES, 2005, p.7).  

 Como já dissemos, Ronaldo foi um relevante mobilizador do imaginário 

coletivo. Ele possibilitou um exemplo de ―comunhão‖ entre a capacidade específica do 

futebol com a amplitude da unificação das emoções desse esporte para outros territórios. 

A cobertura midiática do jogador extrapolou a esfera individual, passou para o interesse 

coletivo de uma nação. Dessa forma, em nossa visão, não haveria melhor personagem a 

ser analisado do que Ronaldo Nazário de Lima, pois ele foi figura recorrente na mídia 

em diversas ocasiões e perspectivas, citadas neste trabalho no período de 1996 a 2011, 

tais como: herói, anti-herói, vilão e exemplo de figura pública e de atleta.  

 

Ao iniciarmos este capítulo com o título ‗As várias faces da mídia‘, tivemos o 

intuito de refletir sobre as suas características e, fundamentalmente, sobre o papel dos 

veículos de mídia em um cenário plural como o que vivemos atualmente. 

Consequentemente, analisamos aspectos e variáveis além da noção de que a mídia é 

somente uma plataforma de pedagogia cultural. Tratamos esse assunto como uma 

contribuição de capacidade de compreensão dos fenômenos comunicativos, em 

variáveis como a mediação até chegar ao termo que alguns autores - citados neste 

capítulo - defendem como a midiatização da sociedade.  

 Ao pensarmos sobre a produção de mensagens, significados e discursos, vimos 

que a forma de produzir conteúdos e veiculá-los sofreu alteração fundamentalmente por 

conta da transformação da sociedade em que vivemos. Vimos também como a 

comunicação hoje se configura como influenciadora de ideologias, crenças e efeitos. 

 Concordamos com Rocha (2009), quando ela diz que estamos vivendo em uma 

sociedade midiática e estudá-la se faz necessário. Para essa autora, falar em sociedade 

midiática equivale a localizar a centralidade e o espraiamento da lógica midiática na 

efetiva estruturação das localidades, seja em termos de sua materialidade, seja em suas 

dimensões simbólicas. Esta lógica e estas dinâmicas penetraram em macro-contextos 

sociais. Sobre o tema, essa autora complementa: 

 

A sociedade se midiatizou. A comunicação contemporânea faz 

visibilidade e exige visibilidade, e, exatamente por isto, é nela e com 

ela que se articulam as novas politicidades (ROCHA, 2009, p. 989). 

 



133 

 

 

 

 Se a mídia tem todas essas possibilidades, não seria difícil entender que ela 

também pode funcionar por meio de uma lógica produtiva e de uma estratégia articulada 

para um fim específico a partir de suas próprias escolhas. É isso que procuramos 

evidenciar no tópico ―Construções Midiáticas‖ deste capítulo. 

Ao abordarmos as lógicas que a mídia utiliza em suas construções, buscamos 

evidenciar as táticas de produção que ela usa para dar a abrangência em sua exposição, 

quais as formas de substituição de uma estratégia editorial, a divulgação baseada em 

atributos específicos da pessoa abordada, as necessidades sociais de abordagem 

midiática e, finalmente, os tipos de exposição midiática, diferenciando os heróis das 

celebridades. 

 Em suma, com base teórica, discorremos neste capítulo sobre como a mídia faz 

as suas construções e mostramos um exemplo real, ampliando, dessa forma, a reflexão 

sobre esse tema de grande debate e influência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nosso estudo, traçamos uma perspectiva teórica, que discutiu a dinâmica e as 

transformações ocorridas na sociedade de consumo desde o século XIX até o estágio 

atual, associando-as ao desenvolvimento do futebol a fim de revelar como este esporte 

acompanha e se insere nas lógicas de produção das culturas de consumo.  

Dividimos esta parte inicial do texto em três perspectivas: 1. Desenvolvimento 

das lógicas do consumo com ênfase na produção; que nos ajudou a defender o estágio 

inicial do consumo.  2. Consolidação das práticas de consumo; que nos auxiliou a 

marcar a concepção de que a relação entre as compras, as mercadorias e o status 

depende da exibição e da conservação das diferenças sociais. Nesse caso, focalizamos o 

ponto em que as pessoas usavam as mercadorias de forma a criar vínculos ou 

estabelecer distinções sociais. 3. Intensificação das práticas de consumo que se 

identificam com o entretenimento e o prazer; que nos mostrou a dimensão emocional, 

os prazeres do consumo, os sonhos e os desejos celebrados no imaginário cultural 

consumista e em locais específicos de consumo que produzem diversos tipos de 

excitação física e prazeres estéticos.  

Na sequência do nosso trabalho, abordamos o corpo como resultado de 

processos socioculturais, linguagem, representação e diferença. Nesse sentido, 

trabalhamos os aspectos corporais no âmbito da História, das ciências sociais, do 

futebol, da mídia e também do consumo.  

A relação do corpo com a diferença no âmbito do futebol também teve relevante 

tratamento, pois ela significa muito para uma sociedade. Ainda mais se relacionarmos 

com a brasileira. Nesse parâmetro, a questão da diferença ganha relevante sentido aqui, 

pois ao analisarmos Corpos Diferentes no Futebol, tivemos em consideração os 

diferentes aspectos da corporeidade, tais como positividade, negatividade e sujeitos com 

dons especiais, tendo um jogador de sucesso nacional como objeto de estudo. Nesse 

escopo, Ronaldo serviu de base, tal como a aspiração de uma geração inteira e, 

principalmente, da juventude de baixo poder aquisitivo, já que essas passam pelas 

possibilidades do futebol como uma vitrine, como um lugar de marcar a diferença e 

conseguir uma melhor condição social.  

Vislumbramos que o corpo também ressalta a materialidade física e psíquica de 

uma cultura. Ele é texto de cultura, nos iguala e nos diferencia. Todos nós temos um 
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corpo, mas ele tem diferentes representações. No esporte, ele se mostra a partir de 

diferentes compleições. Obviamente, como também vimos neste trabalho, essa condição 

física atual marca a racionalização da performance e do planejamento da preparação dos 

atletas, marcando um padrão físico de jogador. Vimos que essas transformações são 

inerentes à evolução da racionalização do próprio esporte, mas defendemos que a forma 

como elas são divulgadas de tempo em tempo são de uma característica específica, isto 

é, geradas por uma matriz produtiva que dita os padrões que os corpos dos atletas 

devem seguir, segregando os demais que não estariam de acordo com esse modelo.  

A partir do que defendemos neste trabalho, também acreditamos, nesse contexto 

da existência de sistemas simbólicos do corpo, que as evidências e as construções de 

modelos de corpos considerados perfeitos em relação ao ideal almejado por atletas são 

uma distinção, passível de luta simbólica e de construção da mídia.  

Revelamos que as características consideradas adequadas pela cultura dominante 

ditam um modelo ―adequado‖ para um sujeito ou para um grupo, sendo que aqueles que 

não são iguais ou não se adequam a esse molde podem ser considerados como o ―não 

padrão‖, daí ser passível de exclusão e crítica, ou mesmo a desqualificação de um 

grupo. Consequentemente, o conceito de diferença revela que a alteridade sempre 

implicará a existência de que há algo imposto, legitimado e não legitimado pela própria 

cultura. Assim, a diferença dos indivíduos pode ser pauta relevante para o contexto 

midiático, pela superação das dificuldades, pelos casos de sucesso, pois vimos que o 

‗sujeito diferente‘ é destacado não só pela corporeidade (positiva ou negativa), mas 

pelos feitos na sua vida e/ou carreira, pelos valores atribuídos ao corpo, que compõem a 

análise de desempenho e altera, de tempos em tempos, as características da compleição 

física.  

Observamos também que nós consumimos os valores atribuídos ao corpo e, 

esses modelos divulgados pela mídia, alicerçado pela visibilidade alcançada pela 

corporeidade na atualidade, resultam na existência do lugar social da diferença.  

Em nossa visão, a mídia permeia todas essas lógicas e configura o consumo 

(material e simbólico) e a construção midiática de corpos. Toda a ancoragem da 

dissonância também está no corpo do jogador.  

Percebemos que a relevância adquirida pelo corpo, a sua relação com o mundo 

de forma ampliada. O corpo é também um produtor de signos, que são marcados em sua 

substância perceptível pela relação com o meio social. Esse novo imaginário invadiu a 
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sociedade. Como citamos no segundo capítulo, é indiscutível a questão que todos nós 

temos um corpo, que podemos moldá-lo com cirurgias, modificações genéticas, 

desenhá-lo a partir de tatuagens, dar-lhe ornamentos como próteses e acessórios, mas 

não podemos estar no mundo sem ele.  

Nesta dissertação, também tratamos e justificamos os procedimentos 

metodológicos, realizamos a análise e abordamos as características da mídia, a sua 

importância e seu papel no cenário atual, imbricado com a cultura do consumo, além de 

defendermos o que entendemos por construções midiáticas, ressaltando seus diferentes 

aspectos e usando um exemplo real, ocorrido durante a última Copa do Mundo de 

futebol.  

Sobre a importância de estudarmos a mídia, podemos ainda nos perguntar: por 

que abordamos as construções midiáticas?  

Esse item nos faz voltar para a linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM. Sob essa ótica, revelamos que a 

temática investigada neste trabalho trata da especificidade da interface comunicação-

consumo, tendo como primeira condição a de ser integrada nos debates sobre a 

conjuntura, os limites e as transformações das sociedades contemporâneas acerca das 

lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo. Com isso, 

investigamos a forma de atuação da mídia, a sua inserção e interação no meio social, as 

suas estratégias e, de forma particular na sua atuação na construção e invenção do 

cotidiano, por isso discutimos como ela opera diferentes formas de construções, com 

foco para a construção de celebridades e a de heróis, diferenciando-as, já que uma 

novidade é passageira; outra novidade, duradoura. Nesse ponto específico do texto, 

vimos que o herói dá a aventura sem riscos, pois ele já conseguiu atingir objetivos 

maiores em sua trajetória. Além do que o herói e, principalmente, o do futebol, abre ou 

nos mostra ser possível a atuação no mundo, a mobilidade social que, agora, não é mais 

somente ascender de classe social, mas toda a amplitude e a exposição que a mídia pode 

promover. 

No decorrer deste trabalho, também identificamos que a construção midiática se 

apoia nas práticas de consumo - constituído por produtos, eventos e consumo do 

imaterial -, para legitimar o consumo do diferente, da diferença socialmente construída 

e, sobretudo, para elaborar a construção do que é ou não dissonante.  
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Também propusemos a sistematização dos aspectos envolvidos na construção 

midiática e suas lógicas na perspectiva da produção. Nesse ponto, concluímos que ao 

abordar Ronaldo em sua carreira, a mídia o fez a partir de uma escolha estratégica: 

caminhar com ele durante toda a sua trajetória de jogador. Quanto aos aspectos 

específicos da construção midiática, identificamos cinco: 1. Abrangência da exposição; 

2. Substituição de estratégia midiática, fato ou objeto midiático; 3. Divulgação baseada 

em atributos específicos da pessoa abordada pela mídia; 4. Necessidades sociais de 

abordagem midiática; e 5. Tipos de exposição midiática. 

A partir desses cinco aspectos por nós identificados, a mídia faz suas 

construções midiáticas tanto do herói quanto da celebridade, dois tipos de construção de 

imagem pública que caracterizamos e que também comparamos.  

 Em suma, acreditamos que a temática defendida nesta dissertação, consumo e 

construções midiáticas: corpos diferentes no futebol, possa ainda abrigar possibilidades 

outras de investigação. Principalmente, a partir de novas reflexões e do aprimoramento 

acadêmico, que são inerentes do fazer científico. Os muitos temas que se descortinam a 

partir do desenvolvimento deste trabalho nos mostram a fertilidade do objeto: a mídia. 

Principalmente, no tocante ao seu modo de editar os acontecimentos do cotidiano, nos 

seus significados e discursos, bem como na forma de produzir conteúdos e veiculá-los, 

nos revelando certas faces e ocultando outras. 
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54
 Sugerimos que a consulta das matérias seja feita via CD-ROM, que também é parte integrante desta 

dissertação. 


