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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar como a mídia, em especial o jornal Folha de São 
Paulo, construiu seus discursos acerca do piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, no período 
entre maio de 1994 a maio de 1995. A partir de pré-observações, verifica-se que, muitas 
vezes, a mídia enuncia através de distintas estratégias discursivas suas próprias expectativas 
acerca do desempenho de esportistas para o público. O jornal Folha de São Paulo foi o veículo 
escolhido para a análise deste trabalho de pesquisa porque a partir de leituras preliminares 
identificaram-se marcas discursivas que remetem a um momento de tentativa de construção 
de um ídolo: 1994 a 1995 – pós-morte de Ayrton Senna, ocasião em que a mídia deposita 
muitas expectativas em Rubens Barrichello, como possível sucessor de Ayrton Senna. Para 
entender esses modos distintos de enunciação, é necessário primeiro compreender a teoria dos 
campos sociais e as relações entre o midiático e o esportivo. Também será preciso verificar o 
modo de construção das notícias por meio da análise de discurso. A seleção do corpus foi 
determinada a partir de uma leitura dos materiais e posterior escolha intencional de matérias 
jornalísticas que remetem a essa tentativa de construção de um ídolo. 
 

Palavras-chave: Midiatização. Discurso. Ídolos. Rubens Barrichello. 
 

ABSTRACT 
 
 
This final essay intends to analyze how the media, in particular the Folha de São Paulo 
newspaper, constructed its speech around the Formula 1 pilot Rubens Barrichello, in the 
period between May 1994 and may 1995. From pre-observations, we can see that, many 
times, the media enunciates through distinct discourse strategies its own expectations around 
the performance of athletes to the public. The Folha de São Paulo newspaper was the vehicle 
chosen to the analysis of this essay because, through the preliminary readings, discursive 
marks were identified that point to a moment of trying to build an idol: 1994 to 1995 – after 
the death of Ayrton Senna, when the media deposits a lot of expectations on Rubens 
Barrichello, as a possible successor of Ayrton Senna. In order to understand the distinct ways 
of enunciation, it is necessary first to understand the social field theory and the relations 
between mediatic and sportive. Also it is necessary to verify the process of creation of news 
through discourse analysis. The corpus selection was determined from the reading of material 
and subsequent intentional choice of journalistic texts that point to this attempt of making an 
idol. 
 
 

Key-words: Mediatization. Discourse. Idols. Rubens Barrichello. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescente interesse pelo esporte, seus personagens e os efeitos produzidos por esses 

nas sociedades modernas têm sido objeto de estudo de muitos pesquisadores. No Brasil - o 

país do Futebol – a Fórmula 1, até então uma categoria automobilística distante, a partir da 

década de 1970, passa a ocupar espaços nos jornais e nas rádios mais corriqueiramente e entra 

nas grades de programação da televisão, firmando-se conhecida em quase todo o território 

nacional. 

Além do sucesso brasileiro nas pistas, um fator externo, vivido no país naquela época 

no campo político, promoveu algumas mudanças significativas não só nas esferas política, 

social e econômica, mas também no campo das comunicações. Nesse contexto, uma das 

alternativas encontradas pelas redações jornalísticas foi ampliar a tematização do campo 

esportivo, suas modalidades e seus atores.  

Assim, abriam-se mais possibilidades para outras modalidades, além do Futebol, 

integrarem o cotidiano dos brasileiros. O encontro dessa tendência com a ascensão do cenário 

automobilístico, em virtude do desempenho do brasileiro Emerson Fittipaldi, suas vitórias e 

títulos, deu início a uma relação mais profunda entre o público e a Fórmula 1. Na esteira do 

sucesso de Emerson Fittipaldi vieram Nelson Piquet e Ayrton Senna, ambos tricampeões 

mundiais, que ajudaram a consolidar esse vínculo com a torcida brasileira.  

Com o acidente que vitimou Ayrton Senna, em 1º de maio de 1994, em Ímola, 

encerrava-se o ciclo de conquistas brasileiras na Fórmula 1, onde durante 20 anos – 1972 e 

1991, datas do primeiro e último título do Brasil nessa categoria automobilística, foram 

conquistados oito campeonatos mundiais. Com a saída do maior nome brasileiro e mundial 

naquela época da Fórmula 1, o país passaria a ser representado pelos jovens Christian 

Fittipaldi e Rubens Barrichello.  

Desamparada de uma de suas maiores fontes temático-esportivas, Ayrton Senna, a 

mídia passaria então a se alimentar desses dois pilotos, mas empregou tratamento diferenciado 

a eles. Enquanto Christian Fittipaldi continuou a ser tratado como um coadjuvante na Fórmula 

1 pela mídia, Rubens Barrichello recebeu um papel de maior responsabilidade, passando a ser 

apresentado como maior nome do automobilismo brasileiro.  
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Nessas condições, a problemática deste trabalho busca compreender como se deu a 

tentativa de construção de um ídolo, tendo como personagem desse propósito o piloto Rubens 

Barrichello, a partir das estratégias discursivas empreendidas pela mídia. 

A justificativa pela escolha do tema deve-se a uma motivação pessoal, de ligação com 

o mundo esportivo e, nesse sentido, com a Fórmula 1 e seus personagens, mas também para 

mostrar que o trabalho da mídia, em determinados casos, está, somente, a serviço dela mesma, 

utilizando-se de seu alcance para atingir seus propósitos. Dessa forma, para garantir que seus 

objetivos comerciais sejam atingidos, como conseguir vender mais jornais ou ter mais 

audiência, conquistando, assim, mais publicidade, além de outras questões, a mídia dá voz a 

essa expectativa e, ainda, compartilha a responsabilidade dessa expectativa com o público 

através dos seus discursos.  

Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo analisar o comportamento da mídia, 

a partir do jornal Folha de São Paulo, em relação ao piloto Rubens Barrichello. Serão 

considerados aspectos do discurso informativo para avaliar em que medida a Folha de São 

Paulo adotou critérios, defendidos por ela mesma em seu Manual de Redação, de 

distanciamento crítico e objetividade jornalística na construção das notícias.  

No segundo capítulo deste trabalho fez-se uma revisão nos estudos da formação dos 

campos sociais e da relação entre os mesmos, em que são abordados, mais consistentemente, 

os aspectos dos campos midiático e esportivo, a fim de serem compreendidas as relações que 

se estabeleceram nesses campos e como elas, funcionalmente, acontecem. A seguir, 

reconstitui-se um panorama histórico, até os dias atuais, da Fórmula 1 bem como do objeto 

desse estudo, o jornal Folha de São Paulo.  

No terceiro capítulo, foram observados os processos que fazem parte da produção de 

construção da notícia para compreender como são empregados esses mecanismos nas rotinas 

das empresas e dos jornalistas.  

No quarto capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada e desenvolve-se a análise dos 

textos e títulos, objetivando mostrar as marcas discursivas e algumas das possíveis intenções 

desses discursos publicados pelo jornal Folha de São Paulo, a fim de efetivar a construção de 

um ídolo e provocar aceitação por parte do público.  

A relevância deste trabalho reside no fato de contribuir para pensar a pesquisa em 

comunicação na medida em que percebe os diferentes modos de construção de personagens 

do mundo esportivo. 



2 MÍDIA E ESPORTE 

 

A panacéia tecnológica redefiniu, e redefine a cada instante, a forma sócio-

organizacional dos povos. Sabe-se que o campo midiático se desenvolveu a partir desse 

progresso tecnológico. Por isso, é considerado um campo não tradicional, como a matemática, 

a filosofia, o direito e a medicina, por exemplo. No entanto, o campo midiático reuniu, sob 

seus domínios e como nenhum outro campo, todas as esferas de interesse social em seu 

espaço e, assim, estabeleceu vínculos permanentes com a sociedade moderna.  

Nesse leque de campos com os quais a mídia1 se relaciona, o esportivo transformou-se 

um dos mais explorados. O campo midiático encontrou nesse ambiente de vencedores e 

derrotados um terreno propício para a criação simbólica de heróis, capazes de resgatar o valor 

e a identidade de um grupo ou nação.  

Faz-se necessário mencionar ainda que, nessas relações entre campo midiático e 

esportivo, a midiatização contribuiu em grande parte para a transformação dos 

acontecimentos esportivos em produtos comercializáveis e também para a profissionalização 

das modalidades esportivas. Para compreender como ocorrem essas relações entre os campos 

esportivo e midiático, é preciso refletir sobre o conceito de campos sociais e a especificidade 

da mídia e, ainda, discutir alguns estudos sobre essas duas áreas de conhecimento. 

 

2.1 OS CAMPOS SOCIAIS E DA MÍDIA 

 

As ligações entre campos de uma forma geral parecem indissociáveis, porém elas só 

efetivaram por meio do interesse humano pela produção, aplicação e divulgação tecno-

científica, fragmentada, hoje, em esferas complexas do conhecimento. 

Para compreender como ocorre esse processo é preciso retomar a concepção de que a 

fé, por si só, não é capaz de explicar os mistérios da natureza e do corpo humano. Ao colocar 

o ser como o centro do Universo, o homem renascentista permitiu-se questionar e buscar 

explicações para esses fenômenos exteriores e interiores. Dessa forma, a racionalidade 

humana se opôs às explicações divinas e tradicionais. 

                                                 
1 Mesmo que autores trabalhem com Media vai se adotar o termo em Português Mídia 
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A necessidade de encontrar explicações para a regulação do processo empírico está 

ligada à busca de independência do sujeito em relação ao seu meio. Ao recusar o papel de 

dominado à tentativa de dominador, dá-se, ao longo do tempo, a formação de esferas sociais 

legítimas capazes de (re)estabelecerem novas formas de condutas a serem respeitadas.  

O saber científico, ou função discursiva, alocado nas novas instituições de 

conhecimento, as universidades, era o caminho para sustentar de maneira racional o processo 

empírico. Dentro dessas instituições do saber, o homem subdividiu o “Saber” em saberes, 

áreas especificas.  

Nesses ambientes próprios e especializados é que se verifica a competência de cada 

campo sobre o domínio da experiência e onde são também proclamados seus valores e suas 

regras.  

Segundo Rodrigues (1999), valor é um bem sacrificado em nome de outros bens. 

Nesse contexto, o autor define que cada campo possui suas regras, que podem ser 

constitutivas ou definitórias e normativa, e devem tanto determinar o modo de realização dos 

acontecimentos, quanto delimitá-los à autoridade e influência de cada campo social. 

À prática, antigo método de experiências que Rodrigues (1999) chama de função 

pragmática, associava-se à fundamentação teórica dos campos do conhecimento, definida pelo 

autor como função discursiva, cada qual com suas especificidades. Portanto, cria-se uma 

necessária dissociação entre função discursiva e pragmática para que a primeira, 

simbolicamente, regule a segunda, e que a função pragmática valide a discursiva. 

A partir do momento em que se detém o conhecimento e o seu controle anterior a sua 

configuração prática, ou seja, que se pode produzir explicações racionais a cerca dos 

processos práticos e dominá-los - os processos práticos - é possível afirmar a existência, de 

forma autônoma, de um campo social.  

À medida que a sistematização do conhecimento permite à sociedade a aplicação da 

técnica, o progresso científico particular de cada área cria, cada vez, estruturas mais 

complexas no interior desses campos. Campos esses que adquirem legitimidade para gerir os 

conhecimentos que possuem. 

 
Cada um dos domínios autonomizados da experiência passa a ser constituído 
como um campo autônomo, dotado de legitimidade para criar, impor, manter, 
sancionar e restabelecer os valores e as regras, tanto constitutivas como 
normativas, que regulam um domínio autonomizado da experiência 
(RODRIGUES, 1999, p.17 e 18). 
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Desse modo, o conceito de campo social pode ser entendido como um espaço não 

físico, constituído por um conhecimento – capital específico - regulador desse saber singular 

teórico e prático, e que ainda se sustenta como autoridade perante a sociedade e, mediante um 

contrato-social, tem seus movimentos reconhecidos por ela.  

É na aquisição desse saber específico e no domínio da experiência que os campos 

formam a sua identidade e, por conseqüência, estão definindo o seu caráter limitador enquanto 

autoridades dominadoras da função discursiva. 

Cada campo social possui características próprias, tem uma certa autonomia. Mas nem 

por isso pode-se pensar que há campo isolado. “Não devemos entender […] o termo campo 

num sentido espacial, mas energético, à maneira da física, que fala de campo de forças para 

designar a tensão gerada pelo confronto entre pólos de sentido oposto” (RODRIGUES, 1999, 

p. 18).  

Entende-se que é no âmbito dos saberes próprios e da legitimidade de cada campo que 

se dá a interação entre os campos sociais. Bourdieu (1997) chama de terreno conflituoso, um 

campo de forças e de lutas travadas nesse espaço. Guiados pelas propriedades de seu saber 

científico, os campos dialogam uns com os outros. 

É por meio desses diálogos, onde cada qual sob um viés particular e direcionado, que 

se dão os embates. A luta pela imposição de valores próprios tem como finalidade a garantia 

da autonomia de cada campo social. O duelo impositivo entre os campos pela supremacia 

reorganiza o espaço de convívio entre eles, garantindo a inexistência absolutamente superior 

de um determinado campo sobre os demais. No entanto, nas sociedades modernas, o midiático 

é quem gerencia o diálogo entre os campos.  

Como já foi mencionado, o campo midiático não é considerado tradicional porque, 

segundo Rodrigues (1999), ele surgiu no que ele define como modernidade tardia. Contudo, a 

partir de sua autonomização, impôs-se a necessidade de os outros campos sociais buscarem, 

via midiatização, a publicização de suas temáticas e ações via discursos.  

De acordo com o autor, esse processo ocorre porque o desmembramento em infinitos 

âmbitos da experiência e a “imposição desta lógica ao conjunto da sociedade” (p.23) 

promovem ‘entradas’ de alguns campos em outros, ampliando, supostamente, o domínio de 

um determinado conhecimento de modo a interferir na legitimidade dos demais.  
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Essas conexões e também co-determinações entre esses domínios da experiência 

podem, por fim, gerar uma crise no interior desses campos, levando-os a uma reestruturação 

de regras e modos de agir, por exemplo. 

No mundo contemporâneo, as relações entre os campos sociais são regidas pelo campo 

midiático, pois, além de dominar as ações de funcionamento interno do seu próprio campo, a 

ele é delegado o gerenciamento dos discursos que regulam fazer dos demais campos sociais. 

Por isso, diz-se, também, que o campo midiático possui uma legitimidade vicária. 

 
Embora as funções gerais de mediação estejam presentes em todos os campos 
sociais, nalguns deles – campos de mediação – esta função se constitui a sua 
própria razão de existência. […] entre todos os campos, aquele em que as 
funções de mediação social têm maior importância é o campo dos media. 
(ESTEVES, 1998, p.143). 

 

É a mídia quem detém esse espaço canalizador de discursos das diferentes áreas e que 

garante a disseminação dos conteúdos nos diversos âmbitos. Portanto, a mídia preenche uma 

lacuna proporcionada pelos próprios campos, que sozinhos não asseguram com eficiência o 

processo de mediação, tanto por não controlarem as técnicas do campo midiático quanto por 

desconhecerem modelos de construção de mensagens, incapazes, assim, de estabelecerem a 

totalidade de sua autoridade diante do conjunto da sociedade. Os distintos “campos sociais e 

as instituições em geral deixam de poder garantir pelos seus próprios meios as condições de 

sua legitimação” (ESTEVES, 1998, p.150).  

Então instituída como autoridade detentora e reguladora desse espaço atravessado por 

múltiplos discursos, cabe à mídia propor a problematização de temas que emergem com o 

desenvolvimento da modernidade. Dessa forma, preserva e garante, então, uma das maiores 

conquistas das civilizações democráticas: o direito à informação, constituído na forma de lei. 

Essa tensão provocada pela mídia, na forma de mediação, mantém o relacionamento 

da esfera midiática com as demais ou o diálogo destas outras entre si. Em conseqüência, 

contribui também para a formação do pensar e fazer social, pois extrai, ou pressiona as áreas a 

tornarem públicas as especificidades dos seus discursos. E é desse modo que, segundo Esteves 

(1998), garante-se uma certa homogeneidade social, que deve ser mantida à medida que os 

campos adquirem autonomia para tal.  

O campo midiático, por meio de seus critérios de seleção e práticas de funcionamento, 

reconstrói versões para uma realidade fragmentada e (ou) para as diversas realidades de cada 
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campo. Os movimentos e ações empreendidas pelos agentes do campo definem ‘uma 

realidade’ e, consequentemente, acabam direcionando também a sociedade a essa realidade. 

A mídia não é onipresente, mas, em muitos momentos, passa estrategicamente essa 

impressão e, dessa maneira, oferece à sociedade a sua própria realidade, ou seja, aquela 

construída por ela. Esse efeito de realidade, assim definido por Rodrigues (1999), impôs, 

também, uma adaptação aos demais campos em relação aos dispositivos e aos funcionamentos 

da mídia, de modo a garantirem visibilidade para seus discursos nessa realidade midiática. 

Como esse trabalho é essencialmente regulado pelas propriedades e características do 

campo midiático ele acaba por se constituir em uma ameaça aos demais, uma vez que essa 

função pode ser vista, por parte dos outros campos, como apropriação de autoridade. Contudo, 

é do campo midiático a competência legítima para a aplicação das técnicas que regulam o 

discurso dos outros campos.  

Nesse espaço de interação, a mediação se realiza a partir de ações de natureza 

simbólica por ser a representação uma das funções basilares do campo midiático. As ações se 

materializam através da linguagem, e pelo fato de o campo midiático promover a interação 

social, diz-se que ele possui um poder simbólico, em função dessa elaboração e disseminação 

de conteúdos simbolicamente expressos pela linguagem. Nesse âmbito, a descrição e a 

explicação do real acontecem no momento em que, obedecidos os critérios de funcionamento 

interno do campo midiático, a realidade é representada através dos discursos.  

Segundo Esteves (1998), no mundo moderno, a competência simbólico-expressiva 

conferida ao campo midiático o torna alvo, já que os objetivos sociais e os interesses humanos 

adquirem dimensão simbólica e são objetos de discursivização. 

Portanto, neste ponto percebe-se o campo midiático como uma instituição legítima 

para realizar esse papel de construção simbólica do real. Essa legitimidade é reforçada à 

medida que aumenta a necessidade das demais áreas fazerem buscar a mídia para realizar, da 

forma mais completa possível, a mediação com a sociedade. 

 Presentes na mídia, os campos sociais terão a oportunidade de serem, via discurso, 

reconhecidos pela sociedade, e, em sendo, estarão assim legitimados pela opinião pública para 

realizarem suas atividades no interior de seus próprios campos. Dessa maneira, ao mesmo 

tempo em que garantem e reforçam o espaço já conquistado, têm a possibilidade de aumentar 

a sua autonomia. 
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Porém, é preciso ressaltar que se a mídia detém o “poder” de regular o espaço da 

mediação e amplificar o reconhecimento dos demais campos sociais, ela também garante, 

neste ato, o seu auto-reconhecimento como instituição vital à construção e ao funcionamento 

de uma sociedade democrática, entre outros, pela sua função fiscalizadora das demais 

instituições, resguardando, assim, os interesses públicos.  

Uma dessas instâncias reconhecidas dentro do campo midiático é o jornalismo, que 

tem como principal propriedade o discurso informativo. Inicialmente, cabe dizer que apesar 

de ser uma das esferas do campo midiático e fazer uso de elementos comum a todo o campo, 

o jornalismo possui suas leis e estratégias próprias. 

De acordo com Bourdieu (2002), cada campo possui um capital comum ao seus 

integrantes. O capital do jornalismo, pressupõe Berger, é o “simbólico”, que consiste no poder 

de fazer crer. Esse capital, o simbólico, para Bourdieu, está acima dos demais, pois o ato de 

nomear, ou como diz “fazer coisas com as palavras”, dá sentido ao mundo e está presente em 

todos os demais campos sociais. 

O fazer crer se constitui por meio do discurso na construção da realidade. Em outras 

palavras, os acontecimentos (o real) construídos são trazidos à sociedade por uma enunciação 

elaborada. A produção de sentidos que se dá pela linguagem através de processos 

enunciativos.  

A essa passagem da experiência para o ato de nomear pela linguagem é que é dado o 

nome de simbólico. Entende-se, aqui, que esse poder simbólico do jornalismo se dá a partir de 

ações como: incluir ou excluir simbolicamente objetos do mundo real em razão da 

credibilidade e de outros valores sociais.  

Nesse processo de construção da realidade é preciso que alguns aspectos sejam 

considerados. Sabe-se que não há discurso puro, então há que se problematizar as marcas do 

discurso, produzidos pelo jornalismo.  

No caso do discurso jornalístico, por exemplo, a formatação da notícia referencia o 

real. É, portanto, a organização textual, de títulos, fotográfica, exibindo as provas de que 

realmente existiu, e demais elementos utilizados nessa construção que fazem com que a 

notícia, um dos produtos do jornalismo, transcenda o “natural” para a ordem simbólica, e que 

assim se estabeleça o fazer crer. 

Ainda, propõe Berger (1996), que sejam pesadas as características dos veículos de 

comunicação e de como os profissionais dessas instituições as representam e do público 
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consumidor. Na constituição do simbólico - transformação do real para o discurso - a 

credibilidade do jornalista é posta à prova constantemente. De fato, é imprescindível que seja 

testada a todo o momento, pois, na medida em que o discurso do campo jornalístico traz o que 

Berger chama de “efeitos de verdade” - depoimentos das testemunhas e autoridades – para se 

constituir, e se constitui, o capital simbólico do campo reforça-se como poder e se fortalece. 

É em razão da capacidade de representar a realidade que Rebelo (2000) afirma estar o 

poder do discurso do jornal. Nesse sentido, o  jornalista se faz pelo domínio de sua 

competência, atuando como “testemunha e autor da realidade”. A construção do texto 

jornalístico é permeada por mecanismos de autentificação, que procuram conferir 

credibilidade ao discurso e prendê-lo à realidade, dotando a produção textual jornalística de 

uma ilusão da realidade.  

A repetição de sentido, constituída nos títulos, legendas, textos e fotos, apresentada de 

maneira conjunta tem por fim cercar o leitor de elementos “concretos” - embora se saiba que 

aqui se trata de um mundo simbólico em que tudo é representativo - com o objetivo de captar 

o público e transmitir uma informação coerente. Para Rebelo, o leitor está em busca de 

ratificações no discurso jornalístico. “(...) para além da informação nova, o que o leitor 

procura no jornal é, sobretudo, a confirmação dos elementos que já fazem parte do seu 

universo referencial. Confirmação é a chave da fidelização” (REBELO, 2000, p.111). 

Outra estratégia de autentificação do discurso é a utilização de histórias paralelas, que 

consiste em atribuir valores aos personagens colaterais, e, através dessas atribuições, institui-

se uma relação, operada pelo não dito, de sentido valorativo (positivo ou negativo) ao 

personagem central. Cabe fazer um esclarecimento sobre o não dito. Trata-se de um recurso 

que se apresenta de forma implícita, em que o enunciador procura absolver-se da 

responsabilidade pelo dito, transferindo essa responsabilidade ao enunciatário que percorre o 

caminho pressuposto do dizer, impondo significados a partir do que não foi dito textualmente.   

   Outras duas formas legitimação do discurso informativo, apresentadas por Rebelo, 

são o recuo temporal e a delegação do saber. No primeiro caso, segundo o autor, o recuo 

temporal recupera o passado, atualizando-o, uma vez que conduz o leitor até o acontecimento 

já ocorrido, e por já ter acontecido dota o fato de uma característica inquestionável. O recurso 

de delegação de saber é a concessão dá palavra a alguém que transmite um conhecimento a 

um destinatário, que não necessariamente possa ser, em primeira instância, o leitor.   
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É necessário mencionar que para o capital do campo jornalístico – o fazer crer - se 

constituir solidamente, o discurso deve sempre estar submetido aos acontecimentos, ou seja, 

esses (os acontecimentos) são soberanos àquele (o discurso), uma vez que, de acordo com 

Charaudeau, a instância midiática, ao relatar um acontecimento, não tem liberdade para criar, 

como na ficção, por exemplo. 

Outro fator que deve ser apreciado é o poder que o campo do jornalismo tem de 

seleção. Mesmo acompanhando os movimentos da sociedade e seus reflexos e que esses se 

imponham de fora para dentro, cabe, em última instância, ao meio jornalístico decidir em 

quais ações o campo deve se concentrar e dirigir seu olhar, e a qual discurso será dada a 

oportunidade de ocupar o espaço público, e ser legitimado.  

  
Não há discurso (análise cientifica, manifesto político, etc.) nem ação 
(manifestação, greve, etc.) que, para ter acesso ao debate público, não deva 
submeter-se a essa prova de seleção jornalística, isto é, a essa formidável 
censura que os jornalistas exercem, sem sequer saber disso, ao reter apenas o 
que é capaz de lhes interessar […] (BOURDIEU, 1997, p.67). 

 

Nas palavras de Bourdieu, percebe-se certo temor em relação aos poderes do campo 

midiático. Para ele, o campo jornalístico assume papel fundamental nas sociedades porque 

domina os meios de “produção e de difusão” da informação. Entende Bourdieu que muitas 

manifestações sociais deveriam chegar ao seio da sociedade, mas são desprezadas devido ao 

controle exercido pelos jornalistas.  

Ressalva-se, porém, que apesar de regular a seleção, o fazer jornalismo - os 

movimentos desse campo - é guiado por valores-notícia, que levam em conta o caráter social 

dos acontecimentos. É preciso afirmar ainda que o campo jornalístico não só atinge, mas 

também é atingido pelos movimentos dos demais campos sociais, que impõem, de fora para 

dentro, a reprodução (veiculação) e discussão dos seus valores.  

Deste modo, não se pode reduzir o fazer jornalismo simplesmente a escolhas 

subjetivas dos jornalistas, como nos fala o autor, ao afirmar que o profissional desse campo da 

comunicação retém apenas o que é de seu interesse. 

Sua crítica, contudo, está baseada no fato de que os meios de comunicação tendem a 

homogeneizar seus produtos, não promovendo o que o autor chama de revolução simbólica, 

ou seja, sem despertar o público para uma reforma mais profunda na maneira de ver e de 

pensar.  
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No entanto, na medida em que o autor critica a “censura” dos jornalistas, Bourdieu, 

mais uma vez, admite o poder delegado que o campo da comunicação ocupa nas sociedades 

modernas. Ao reconhecer a posição do campo jornalístico como espaço a ser buscado pelos 

outros campos sociais, a fim de que um discurso ecoe em diversas instâncias, Bourdieu (1997) 

entende a centralidade desse campo jornalístico em relação aos demais. Em suas palavras, 

reconhece ainda que, se preciso, os demais meios adequar-se-ão ao funcionamento do campo 

jornalístico, a fim de tentar romper com essa “barreira” de seleção. 

Portanto, por sua posição de representação, o campo midiático se transforma em alvo 

para os demais campos, na medida em que as demais esferas sociais buscam transpor os 

critérios de seleção e ocupar o espaço privilegiado dos meios de comunicação, conquistando, 

assim, legitimação para as suas estratégias discursivas.  

 

2.2 MIDIATIZAÇÃO 

  

O termo midiatizacão, segundo Verón (1997), surgiu no ambiente acadêmico e passou 

a ser utilizado pelos meios de comunicação como auto-referência. Ela, a midiatização, é um 

processo de amplificação da realidade, na medida em que, pela sua capacidade de domínio 

dos instrumentos tecnológicos e de alcance, extrai do dia-a-dia acontecimentos localizados e 

compartilha - apresenta versões narrativas, produção e reprodução de discursos - em uma rede 

de canais de comunicação, com acesso global às mensagens por parte do receptor.  

Assim, apesar de não dividirem o mesmo espaço físico, todos estão, seja como 

produtores, mediadores ou receptores das mensagens, inseridos em um mesmo terreno, onde 

há uma cadeia de dependência entre esses atores. 

 
La comunicación mediática es esa configuración de medios de comunicación 
resultante de la articulación entre dispositivos tecnológicos y condiciones 
específicas de producción y de recepción, configuración que estructura el 
mercado discursivo (VERÓN, 1997, p. 7). 
 

Assim o autor concebe os meios de comunicação como um grande mercado 

econômico, capaz de oferecer acesso público às mensagens. Essas, por sua vez, configuradas 

como fenômenos midiáticos, ou seja, o produto desse mercado. Portanto, não é permitido 

pensar de uma maneira geral que toda forma de comunicação pode ser considerada uma 
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comunicação midiática. Para sê-la, é necessário ser a mensagem o produto desse mercado 

constituído, exemplificado por Verón (1997), além do acesso plural a essas mensagens.  

Também está claro para o autor que o campo da comunicação social avançou e se 

estabeleceu a partir do desenvolvimento tecnológico e do controle operacional das novas 

tecnologias utilizadas pela área comunicacional. Diz ainda que a evolução dos dispositivos 

tecnológicos – e acrescenta-se aqui a facilidade, hoje, de obtenção de alguns aparelhos e 

canais difusores de mensagens – tem transformado rapidamente a comunicação midiática, 

que, por sua vez, codifica e medeia o diálogo social, modificando, assim, as relações pessoais.  

Então, para Verón (1997), os meios de comunicação ocupam um espaço central na 

sociedade, entre instituições e os cidadãos, em que – instituições, meios e cidadãos - um 

interfere no funcionamento do outro. Por isso, diz-se da coexistência de todos num espaço não 

medido por fronteiras.  

Reconhece que há um diálogo permanente entre essas esferas, em que cada campo 

tenta estabelecer ou posicionar suas ações, de forma a influenciar a relação social entre os 

campos, promovendo alterações e adaptações conforme as necessidades mercadológicas, 

estratégias de reconhecimento, etc.  

Nesse convívio, às vezes conflituoso, todos buscam legitimidade para seus discursos, 

transformada em adesões e, conseqüentemente, maior relevância social ao respectivo campo. 

Inclusive a mídia, como instituição fiscalizadora a ser reconhecida como um meio 

indispensável à formação das sociedades democráticas.  

Vive-se em uma sociedade midiatizada, onde valores, crenças religiosas, ações 

políticas, desempenhos esportivos e tantos outros temas não estão restritos somente aos seus 

respectivos campos, mas são discutidas pelos meios de comunicação, em debates de acesso 

público. As relações sociais são, hoje, relações mediadas. A essa mudança de comportamento 

da sociedade, Verón (1997) chama de midiatização. 

[...] a sociedade moderna é, em última instância, uma sociedade midiatizada. A 
mídia seria, assim, um espaço privilegiado de produção de discursos sociais, e 
os espetáculos esportivos modernos um dos emblemas mais visíveis deste 
processo de ‘midiatização’ de eventos culturais (HELAL, 1998, p. 143). 

 

Nesta sociedade em que ações são mediadas pelos meios de comunicação, o campo 

esportivo é um dos que mais reúne e oferece condições para que a mídia faça altos 

investimentos e transforme suas competições em espetáculos grandiosos para a audiência, 

uma vez que, como afirma Kellner (2006), os principais eventos esportivos – Olimpíadas e 
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Copa do Mundo – “celebram os valores dominantes e validam uma sociedade baseada na 

competição e na vitória”.  

Nesse sentido, entende-se a forma como os espetáculos esportivos são pensados para 

serem midiatizados, de tal maneira que jamais um estádio de futebol ou um complexo 

esportivo poderá ser sede ou de uma Copa do Mundo ou de uma Olimpíadas se não tiver 

instalações modernas e com boa acessibilidade para o trabalho da imprensa.  

Hoje, há uma tendência, em especial no futebol, em se reduzir a capacidade dos 

estádios para torná-los, principalmente, mais confortáveis ao público. E a mídia, então, terá 

mais autonomia ainda para conduzir e realizar a promoção desses espetáculos esportivos para 

audiência, ou seja, sua reprodução por meio de seus canais de informação, ocupando-se da 

parcela de espectadores que não mais estará de corpo presente no campo de jogo. “Todos 

conhecemos a incrível perfeição com que o nacional-socialismo empregou os meios de 

comunicação mais avançados da época para estender o horizonte do público para muito além 

do número de espectadores presentes no estádio” (GUMBRECHT, 1998, p.129). 

Como se observou em Verón, a mídia alterou a relação sócio-existencial em todas as 

instâncias e em todos os lugares, e a cultura do espetáculo, baseada na audiência e na 

expansão do capital da Indústria Cultural, enraizou-se na vida cotidiana das sociedades 

modernas e capitalistas.  

 

2.3 ESPORTE AFETADO PELA MÍDIA 

  

No Brasil, o esporte já foi – e sabe-se que ainda é – utilizado por governos para 

minimizar problemas sociais, uma vez que o esporte é uma forma de alegria do povo, de 

projeção de perspectivas, de união de rivalidades, pelo seu forte caráter cultural e de inclusão, 

ou sensação de inclusão.  

Para Alabarces (1998) o esporte é a principal mercadoria da mídia, gênero de maior 

faturamento da Indústria Cultural e também o “de maior audiência da história da televisão”. 

Por isso, Gumbrecht e Helal concordam quando aceitam a idéia de o público via midiatização 

ser um integrante indispensável e indissociável ao funcionamento das coberturas esportivas.  

 
Mais que meros espectadores passivos, estas testemunhas são parte integrante 
da ‘cerimônia espetacular’. Assim mídia, público, ídolos, fãs, indivíduos 
anônimos e celebridades, artistas e audiência, ao mesmo tempo em que fazem 
parte de dimensões sócio-existenciais diferenciadas, coexistem dentro de um 
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universo integrado onde uma parte não faz sentido sem a outra (HELAL, 1998, 
p. 142). 

 

Então, como se observa em Helal, durante um processo de midiatização estão reunidos 

campo, atores do campo e atores sociais em patamares semelhantes, ou iguais, de importância, 

e, assim, é promovida e estabelecida a relação de dependência entre eles, sentimento 

alimentado pela máquina midiática, enquanto essa demarca seu território, e faz todos 

“coexistirem” nesse espaço midiatizado, nesse espaço a ser buscado.  

Além disso, a alta tecnologia empregada e que dispõe o campo midiático atua como 

elemento de atração dessa relação estratégica de gratificação e dependência entre campo, 

atores do campo e atores sociais. Desse modo, não é absurdo dizer que quem assiste a um 

evento pela televisão, acontecimento midiatizado, por exemplo, está mais bem informado do 

que quem vê o fato in loco. “Nas grandes decisões dos campeonatos, tomadas aéreas com 

câmeras colocadas em helicópteros e dirigíveis conseguiam captar imagens impressionantes” 

(p.125, 2004, SCHINNER).  

Isso se deve, destacadamente, ao grande avanço tecnológico e a uma estrutura 

economicamente forte, permitindo, hoje, um riquíssimo detalhamento dos acontecimentos e 

em diferentes ângulos, de tal forma, que dá a impressão, que os olhos do telespectador 

estejam em todas as partes do evento, tendo conhecimento do que acontece dentro e fora do 

local do espetáculo.  

Em competições esportivas de longa distância, como a Fórmula 1 por exemplo, 

somente a cobertura da mídia é capaz de cobrir todos os pontos de um autódromo, uma vez 

que em algumas pistas européias a visibilidade do público presente nas arquibancadas em 

relação ao seu trajeto não passa de 20%*2 do total da pista.  

Outro exemplo vem do Futebol. O fato aconteceu na partida entre Corinthians e 

Internacional, em 20/11/2005, válida pelo Campeonato Brasileiro. Um jogador da equipe 

gaúcha foi derrubado dentro da área por um adversário, mas, o árbitro da partida, Márcio 

Resende de Freitas, não assinalou a penalidade máxima. Quem estava em casa, assistindo pela 

televisão, por todas as câmeras e por todos os ângulos, pôde constatar o erro do árbitro 

segundos depois, pelo replay. Na saída do vestiário, quando, no mínimo, o Brasil inteiro já 

sabia do equívoco cometido por Márcio Resende3 – o árbitro da partida veio a público admitir 

                                                 
2 Manual dos Locutores Esportivos: Como narrar futebol e outros esportes no rádio e na televisão. 
3 Coluna Tostão: Folha de São Paulo dia 23 de novembro de 2005. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk2311200512.htm>. 
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o erro. Veja-se o que o ex-jogador de futebol Tostão, em sua coluna do jornal Folha de São 

Paulo publicou no dia seguinte após o jogo.  

 
[...] sem ver o teipe e baseado em informações do que foi dito pela TV, Márcio 
Rezende afirmou aos repórteres: "Se foi pênalti, errei e peço desculpas". Antes 
de ser um gesto de humildade, como disseram, foi uma demonstração de 
fraqueza e de submissão ao poder da TV4. 

 

Assim sendo, percebe-se a força do campo midiático – imagens televisivas não só 

mostraram o erro, mas “obrigaram” Márcio Resende a reconhecê-lo e fazer um pedido de 

desculpas público à “sociedade midiatizada” de que fala Helal.  

Os jogadores de uma partida de futebol, ao deixarem o campo, antes mesmo de 

falarem entre si, com seus técnicos e familiares, falam, reclamam, criticam e se explicam à 

sociedade por meio dos repórteres. À rotina dos jogadores de antigamente, vestiário e casa, 

hoje, acrescenta-se uma parada obrigatória, transformando a rotina em vestiário, sala de 

imprensa e, finalmente, casa. 

Da mesma maneira, os pilotos de Fórmula 1, assim que deixam o pódio, depois de 

quase duras horas concentração, desidratação e perda de alguns quilos no esforço para manter 

o carro na pista, são levados, imediatamente, à sala de imprensa para dar versões para a 

corrida daquele domingo.  

Entretanto, não significa que finalizado o acontecimento esportivo esteja acabada em 

si a produção de sentidos e que haja um hiato até a próxima ocorrência dessa natureza, assim 

como as versões apresentadas pelos atores do campo esportivo não serão definitivas.  

 O desdobramento dos fatos nos esportes de grande massa prossegue na mídia durante 

dias, de tal forma que o ato esportivo não termina após o encerramento de suas partidas ou 

confrontos ou nas declarações de seus atores. Pelo contrário, é a partir desses recortes que se 

dará a produção atemporal do campo esportivo na mídia, como afirma Borelli (2002) quando 

diz que “o esporte não ocupa apenas o período de duração de jogos, mas abrange um largo 

espaço de tempo, que ultrapassa estes limites, […], pois há a preparação para o jogo (uma pré-

agenda) e ressonâncias do acontecimento (as repercussões), que chamamos de pós-agenda”.  

                                                                                                                                                         
 
4 Coluna Tostão: Folha de São Paulo dia 23 de novembro de 2005. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk2311200512.htm  
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Para ilustrar a força do campo midiático em relação ao esportivo, apresentam-se três 

casos dessa sobreposição suficientes que não deixam dúvidas: o Vôlei – teve suas regras 

alteradas para entrar com maior freqüência na grade de programação da televisão – e o 

Futebol - às quartas-feiras, depois da novela – são mostras dessa imposição. Sobre a alteração 

das regras do Vôlei, Cintra Sobrinho (2004), diz claramente que essa modalidade foi alterada 

para se tornar mais atraente às transmissões esportivas. 

 O terceiro exemplo é assim como os outros significante e a leitura acima que faz 

Cintra Sobrinho a respeito do Vôlei poderia ser facilmente aplicada ao Futebol das quartas-

feiras, após a novela, e ao exemplo que se segue e que diz respeito à Fórmula 1. 

Em 2008, após 58 anos de existência do Campeonato Mundial de Fórmula 1, 

aconteceu a primeira corrida noturna da história, o Grande Premio de Cingapura, no dia 28 de 

Setembro. O fuso-horário em relação, principalmente, do continente Europeu foi o motivo 

para que os pilotos disputassem a corrida à noite. 

Ou seja, caso a corrida fosse disputada às 14 horas local, como previsto no 

regulamento, os europeus teriam que acordar de madrugada para assistir à corrida de 

Cingapura. Conseqüentemente, a audiência seria menor e os lucros com a transmissão da 

mesma forma. Com o GP à noite em Cingapura, os europeus, maior mercado da Fórmula 1, 

puderam assistir à corrida no horário em que normalmente estão habituados, na tarde de 

domingo, e a mídia preservou seus interesses comerciais.  

Essas três modalidades citadas, Vôlei, Futebol e Formula 1, tanto no Brasil quanto na 

Europa ocupam bom espaço na mídia, e isso é um fator determinante para essa imposição 

midiática, que envolve público, paixão e negócios.  

O espaço dedicado todos os dias ao esporte é fruto de negociações, de 
disputas, de jogos de interesse travados dentro e fora das mídias. A cobertura 
do esporte resulta, então, desta polêmica, deste jogo de vozes, destas injunções 
polifônicas de todos os campos sociais na luta por notoriedade, visibilidade e, 
enfim, legitimação. (BORELLI, 2002, p.7). 
 

 
Matthlesen5 (1994), diz que somente devido ao apoio dos meios de comunicação, após 

a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, e ouro, em Barcelona, no ano 

de 1992, o Vôlei se tornou conhecido pelo público brasileiro. Assim é razoável pensar que a 

maioria das modalidades esportivas permanece preservada até chamar a atenção da mídia. E 

                                                 
5 Matthlesen apud Cristiano Mezzaroba e Giovani De Lorenzi Pires. 2004. 
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como se nota, para que isso aconteça, é necessário o aparecimento de atletas de alto 

rendimento ou gerações vencedoras.  

É dessa maneira, ou devido a fatos insólitos, que modalidades esportivas, geralmente 

menos divulgadas, farão parte das páginas dos jornais, rádios ou programas de televisão. Um 

exemplo recente que nosso país experimentou foi o “Fenômeno” Gustavo Kuerten, no tênis 

brasileiro, no final da década de 1990.  

 
Uma década depois de Gustavo Kuerten conquistar seu primeiro título em 
Roland Garros, o tênis brasileiro não tem o que comemorar. Enquanto o 
catarinense, que não programou nada de especial para hoje, seguirá treinando 
em Camboriú (SC), a comunidade do tênis nacional observará a efeméride 
lamentando o fato de a modalidade ter desperdiçado a chance de catapultar sua 
presença na cena esportiva brasileira propalada pelo grande sucesso do ídolo. 
[...] O surgimento do ídolo provocou uma euforia que aqueceu o mercado no 
início. Mas sem consolidar seu crescimento6. 

 
 

Sobre esse específico episódio de sucesso do tênis brasileiro no mundo, França (2006) 

fala em “fenômenos de modismo” em que a atenção do público e a cobertura da mídia 

aumentaram em função da “do sucesso de um brasileiro no exterior”. Em sua análise, isso 

explica o fato dos brasileiros perderem o interesse pelas modalidades onde não há símbolos 

com forte representação, como no caso da Fórmula 1, em que, em suas palavras, “O Brasil 

que dava certo deixava de existir”, com a morte de Ayrton Senna. 

Então, a mídia, para preservar seus interesses, sejam quais forem, e garantir o seu 

amplo funcionamento, fica a procura de um novo herói ou de um novo feito, como a quebra 

de recordes, por exemplo. Mas enquanto esse herói não surge ou a quebra de recorde não 

acontece, não significa que a mídia não possua estratégias para capturar audiência e atrair 

recursos. “Neste processo de construção de audiência estão estrategicamente posicionadas as 

questões nacionais e patrióticas reveladas em práticas discursivas que tocam em questões da 

identidade de um povo ou nação” (RUBIO, 2001, p.101). 

Nesse período anterior às glorias ou fracassos, a mídia prepara o terreno com um 

discurso que, em muitas vezes, é mais emocional do que informativo. Essa estratégia busca 

reforçar os laços com uma audiência especializada sobre determinado assunto ou modalidade 

esportiva, e capturar a atenção do grande público - que normalmente não teria seu interesse 

despertado - por algum motivo de identificação cultural e representação.  

                                                 
6 Tênis do Brasil não vê legado de Guga. Fernando Itokazu e Luiz Ferrari. Folha de São Paulo. 8 de Junho de 
2007. 
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Após identificar esportistas com características e com potencial para centralizar o 

orgulho nacional e a representatividade de um grupo, comunidade ou país, a mídia, 

naturalmente, trabalha com a expectativa da vitória do ídolo em determinada competição.  

Durante esse processo, o agendamento midiático, segundo Wolf (2003), estratégia 

utilizada pelos meios de comunicação para se estabelecer “ordem nos dias” referenciando os 

assuntos mais importantes, ao mesmo tempo que inclui, exclui. No campo esportivo funciona 

também como mecanismo crescente de preparação do público para o dia em que os heróis 

serão glorificados perante o mundo. Caso não ocorra o triunfo, ela, rapidamente, lança mão de 

novas estratégias de captura de audiência e investimentos, como por exemplo, buscar 

explicações sobre que aconteceu de errado durante o processo de preparação, as possíveis 

causas do fracasso, embora em muitos desses casos, a expectativa de consagração era da 

própria mídia, a fim de manter e elevar suas cotas publicitárias, mas que, por meio de seu 

discurso, transfere para o público a idéia de vitória deste ou daquele esportista.  

Nesse sentido, Bourdieu (1997), alerta que a mídia, como qualquer outra empresa, 

possui seus interesses. Para ele, o campo midiático destaca mais um determinado personagem 

ou modalidade com propósitos de satisfazer o orgulho nacional, e acrescenta-se a demanda 

mercadológica da mídia. Se preciso, interfere, ou procura meios para interferir, intensamente 

no processo de elaboração das regras – caso Vôlei - e impõe outras condições às modalidades 

esportivas que lhe interessam, se for necessário.  

Retomando Schinner que fala sobre o caso do Futebol, após a novela, o autor explica o 

porquê a modalidade esportiva mais popular do país foi parar em um horário que não 

privilegia o público que vai ao estádio, às quartas-feiras à noite. “A grande virada veio quando 

a Globo passou a enxergar o futebol como algo rentável […] Sendo assim, o horário do 

futebol passava a ser “empurrado” para depois da novela” (SCHINNER, p.124, 2004).  

E a principal razão para a mídia interferir nas modalidades esportivas, e para essas se 

deixarem interferir por aquele campo, é comercial. Charaudeau diz que o temor da pressão 

comercial sobre os veículos de imprensa não é tanto em relação à “orientação da informação”. 

Mas, sim, a pressão exercida decorre do fato da movimentação, do direcionamento do campo 

midiático, que de certa forma impõe uma autocensura ao que deve receber espaço e ser 

consumido, posteriormente, pelo público, em favor da receita comercial.  

 
Não é propriamente o jornalista que é o manipulador, pois ele mesmo está 
preso numa máquina manipuladora. A instância midiática é vítima de seu 
sistema de representação, pois em vez de efetuar a troca entre ela e o cidadão, 
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a troca ocorre entre ela e os atores da maquina econômica, a fim de sustentar 
sua própria promoção (CHARAUDEAU, p. 260, 2007). 

 
 

Esse autor cita, como exemplo, nos Estados Unidos o fato de os jornais New York 

Times e USA Today justificarem a invasão das tropas norte-americanas ao Iraque, em razão 

desse país possuir armas químicas. Na verdade, a promoção da informação é que vendia 

jornais, e não os fatos e as provas de que realmente existiam armas no Iraque. 

No Brasil, caso recente e semelhante no sentido comercial, “A história do gol mil 

rendeu público, patrocínio de um banco ao Vasco e a venda de jornais e audiência dos 

programas esportivos” (GUERRA, 2007, p.7). Para o autor, nesse caso, as mídias 

jornalísticas não cumpriram o seu papel como deveriam e embarcaram em uma contagem de 

gols elaborada pelo próprio Romário, deixando de fazer uma apuração rigorosa e detalhada do 

número de gols do jogador. Para Guerra, o que é mais grave, se a mídia fez a contagem e se 

verificou que não passava de uma inverdade, mesmo assim, ela vendeu o “gol mil de 

Romário” como um fato verdadeiro, um acontecimento que mereceu ampla cobertura da 

mídia esportiva no Brasil e no exterior, mais uma vez promovendo a informação.  

 
 
2.4 A CONSTRUÇÃO DE ÍDOLOS 

 

A sociedade, de maneira geral, necessita de seres de referência, de forte representação 

simbólica, capazes de estabelecerem ou resgatarem a identidade e um grupo social. Da mesma 

forma que os eventos do campo esportivo são um dos mais propícios à espetacularização 

midáitica, o esporte, segundo Rubio (2001), habita um espaço dos mais destacados na 

sociedade moderna na produção de “atitudes heróicas”.  

Durante as seguidas edições das Olimpíadas nas décadas de 1960, 70 e 80 os Estados 

Unidos e a antiga União Soviética – Capitalismo versus Socialismo - disputavam a hegemonia 

do mundo não só no campo político, econômico ou ideológico. Esses países travavam uma 

acirrada disputa simbólica do mundo também por meio dos feitos obtidos no campo esportivo.  

Nas Olimpíadas de 2008, novamente, assistiu-se a uma disputa travada por Estados 

Unidos e a China, país cuja economia mais cresce no mundo, em que o país asiático, que 

desponta no cenário global capaz de ameaçar a supremacia norte-americana, era o principal 

adversário dos Estados Unidos na disputa pela liderança das medalhas de ouro. 
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O espetáculo esportivo mescla sonho, política e pragmatismo, na medida em 
que as competições, sejam elas regionais ou internacionais, revelam no 
balanço do quadro de medalhas as discrepâncias que diferenciam as nações, 
tanto em nível econômico, político-ideológico quanto sócio cultural (RUBIO, 
2001, p. 97). 

 

O campo esportivo, na verdade, configura-se como o terreno para os atores desse 

campo – os verdadeiros realizadores dos feitos inimagináveis, das quebras dos recordes, da 

superação dos limites – que são, de fato, os grandes objetos dessa espetacularização midiática 

e de representação de indivíduos dos grupos sociais ou países. Em cima dos esportistas – 

posteriormente, alguns, serão transformados em heróis - é que são depositados os interesses 

da máquina midiática e os sentimentos ideológicos, políticos, econômicos e de nação.  

Nesse aspecto, reside a necessidade da existência e da promoção desses seres de 

“coragem e méritos superiores”7 nos fenômenos de massa, pois é a partir deles e de seus feitos 

que o público se sentirá atraído pelo espetáculo esportivo, sensibilizando-se na emoção pela 

glória ou pela derrota, uma vez que a vitória ou o fracasso do ídolo esportista é também 

daqueles que se sentem, por ele, representados. Especificamente no Brasil, é por meio do 

esporte, diz França (2006), “que muitos dos valores nacionais podem ser analisados em 

grande escala, como a auto-estima de seus cidadãos, o patriotismo e o relacionamento externo 

com outras nações do planeta”.  

Essa devoção pode ser compreendida também como falta de organização social 

autônoma de um povo, que só atinge sua plenitude, enquanto anseios e conquistas, na 

projeção e referencialidade de seus ídolos. 

No entanto, na sociedade midiatizada, de que fala Helal, essa construção de ídolos, o 

destaque e a promoção do reconhecimento, é alimentada e faz parte do papel da imprensa, que 

aproveita para benefício próprio, como uma estratégia de solidificação de sua relação com a 

audiência – mas também como forma de atração de investimentos, que garantem 

financeiramente o funcionamento da esfera midiática, a partir das celebridades “fabricadas e 

administradas8” na cena midiática. 

“[...] um fenômeno de massa não consegue se sustentar por muito tempo sem a 

presença de heróis, estrelas, e ídolos. São eles que levam as pessoas a se identificarem com 

aquele evento” (HELAL, 1998, p. 145). 
                                                 
7 Rubio, Katia. O imaginário esportivo contemporâneo: o atleta e o mito do herói, 2001, p.87. 
8 Kellner, Douglas. Cultura da Mídia e triunfo do espetáculo. (2006). 
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Mas para que existam heróis é necessária que haja quem os reconheça como 

realizadores de grandes façanhas, dignas de idolatria, nesse campo de espetáculo. “[...] o mito 

do herói faz parte de uma relação com os seguidores, os fãs, aqueles que o idolatram. Sem 

esta relação, este ‘acordo’, o herói não é herói” (HELAL e MURAD, 1995, p. 158). 

Entretanto, se a mídia se alimenta da construção de ídolos, ela, diferentemente dos 

candidatos a ídolos e dos que já conquistaram essa característica simbólica, também conquista 

audiência e lucra com o fracasso, com a derrota e problemas pessoais por que passam esses, 

antes de tudo, seres humanos. Nesse momento em que aborda o fracasso, a mídia abre espaço 

para uma reconstrução do herói, humanizado.  

 

2.5 HISTÓRIA DA FÓRMULA 1 

 
 

Para compreender-se o momento atual da Fórmula 1, de altos investimentos 

financeiros, produção tecnológica e receptividade do público ao esporte, é preciso trazer em 

contexto uma época anterior à existência da categoria. Segundo o jornalista Lemyr Martins9, 

competições entre carros atraíam grande interesse do público na Europa no início do século 

XX.  

A Segunda Guerra Mundial acirrou a disputa pelo progresso da indústria 

automobilística na época, aumentando a rivalidade entre marcas alemãs, inglesas e francesas. 

Apesar do progresso automobilístico, que seria aproveitado com fins competitivos e 

comerciais após o fim da Segunda Guerra, durante esse período foram, praticamente, 

abandonadas as competições esportivas automobilísticas no continente europeu.  

Passada a Segunda Guerra Mundial, juntamente com a reconstrução da Europa, volta-

se o interesse do público às corridas de automóvel. De acordo com Martins, havia várias 

categorias como, por exemplo, subida de montanhas, os Grandes Prêmios de longa distância, 

as corridas de Rally. A Fórmula 1 foi uma maneira encontrada de unificar as várias categorias 

de automobilismo que existiam e serviu para estabelecer um campeonato de pilotos e, 

posteriormente, foi regulamentado também o campeonato de construtores, em que as marcas 

mediam potencialmente seus avanços tecnológicos e seus investimentos financeiros eram 

justificados pelo intuito comercial. “Todo o progresso do automóvel, todas as melhorias 

                                                 
9 Lemyr Martins é jornalista e durante sua carreira profissional participou da cobertura de mais de 280 
Grandes Prêmios de Fórmula 1. É autor dos livros Os Arquivos da Fórmula 1; e Uma Estrela Chamada 
Senna.  
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introduzidas no decorrer de sua história, e que um dia se tornaram comercialmente viáveis, 

nasceram nas pistas” (STEINBRUCH, 2005 apud FRANÇA, 2006, p.35).  

No ano de 1950, no circuito de Silverstone, na Inglaterra, usado anteriormente como 

base aérea militar, em que pilotos ficavam confinados em casas-matas e decolavam com 

aviões para interceptar bombas lançadas pelo exército alemão de Hitler contra Londres, foi 

realizada a primeira corrida oficial de Fórmula 1, com público estimado em 100 mil pessoas. 

A Inglaterra passa a patrocinar esse campeonato, e cria-se um calendário de corridas, 

transformando a categoria em Européia, inicialmente, com corridas disputadas na França, 

Itália, Mônaco, Suíça, Bélgica.  

O italiano Guiseppe Farina, da Alfa Romeo, foi o primeiro campeão da Fórmula 1. O 

primeiro Grande Prêmio realizado na América aconteceu no ano de 1953, na Argentina, muito 

em função do sucesso de Juan Manoel Fangio, até hoje, considerado um dos maiores pilotos 

da história da Fórmula 1. Na década de 1960, Jim Clark, conhecido como “o escocês voador”, 

torna-se bicampeão mundial e se destaca como o principal nome da categoria. No decorrer 

dos anos 60, as grandes fábricas perdem espaço para equipes independentes.  

 No inicio da década de 1970, a rivalidade entre o escocês Jack Stewart e o brasileiro 

Emerson Fittipaldi marca o período. Jack Stewart torna-se o segundo piloto, depois do 

argentino Juan Manoel Fangio, a conquistar três campeonatos mundiais, 1969, 1971 e 1973. 

Emerson Fittipaldi dá ao Brasil a sua primeira vitória e seus dois primeiros títulos, em 1972 e 

1974. 

A década de 1980 é marcada pelos títulos brasileiros: três com Nelson Piquet (1981, 

1983 e 1987) e um com Ayrton Senna (1988), e pelas conquistas francesas, com Alain Prost, 

em 1985, 1986 e 1989. Esse período também ficou marcado por uma das maiores rivalidades 

da história da Fórmula 1: Ayrton Senna versus Alain Prost, o professor como era conhecido 

no mundo da Fórmula 1.  

Na década de 1990, a Fórmula 1 passa por um período de grandes invenções 

tecnológicas, onde sobressaiu o poder da Mclaren - campeã em 1990, 1991, 1998 e 1999 - e 

da Williams - campeã em 1992, 1993, 1996 e 1997. A aposentadoria de Alain Prost e a morte 

de Ayrton Senna põem fim a uma das épocas mais glamourizadas da Fórmula 1.Em 1994, 

Michael Schumacher ganha seu primeiro dos sete títulos. Em 1995, o piloto alemão conquista 

o bi-cameponato mundial. 
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O início do século XXI é dominado pela Ferrari e pelo piloto Michael Schumacher. 

Em 2000, o alemão garantiu o tricampeonato e deu a Ferrari um título que ela não conquistava 

desde 1979, com Jody Scheckter. Schumacher vence os campeonatos de 2000, 2001, 2002, 

2003 e 2004, quebrando assim o recorde de títulos - que pertencia a Juan Manoel Fangio, 

desde a década de 1950 - o número de vitória, 91, superando o recorde anterior de Alain Prost 

que era de 51; o numero de poles positions, com três a mais que a marca anterior do brasileiro 

Ayrton Senna, que era de 65; torna-se o piloto que mais vezes subiu ao pódio, 154 vezes, e 

também o que mais marcou pontos em toda a história da Fórmula 1, com 1.364 pontos, contra 

798,5 do francês Alain Prost. Nesse período em que quebrou todos esses recordes, Michael 

Schumacher teve, ao seu lado na Ferrari, como companheiro o brasileiro Rubens Barrichello.  

A seqüência de títulos do piloto alemão foi quebrada pelo espanhol Fernando Alonso 

em 2005 e 2006. A Ferrari voltaria a ser campeã em 2007, com o finlandês Kimi Raikkonenn, 

e a Mclaren em 2008, com Lewis Hamilton, titulo conquistado com um ponto de diferença 

sobre o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari.  

Brasil e Inglaterra são os países que mais possuem títulos de pilotos na Fórmula 1, 

cada um com 8. Em seguida, vem a Alemanha, com sete conquistas, todas elas de Michael 

Schumacher. 

Hoje a Fórmula 1 é um esporte que distribui seus eventos em quatro continentes – 

Europa, América, Ásia e África – é transmitida para 185 países e movimenta cifras de grandes 

proporções. Em 2007, a empresa que cuida dos contratos comerciais da Fórmula 1 faturou 4,3 

bilhões10 de dólares. Com direitos de transmissão, foram arrecadados 380 milhões de dólares, 

sem considerar o faturamento com o licenciamento de produtos. Fazer parte da categoria 

significa pertencer ao que há de melhor em tecnologia e desenvolvimento eletrônico mundial.  

 

2.5.1 A Fórmula 1 e a mídia 

 
Segundo Martins, na Europa, a relação entre mídia e Fórmula 1 se dá a partir do 

espírito esportivo da categoria que mobilizava o público e do envolvimento das grandes 

fábricas e marcas que davam retorno à mídia por meio da compra de espaços publicitários.  

                                                 
10 Informativo Pole Position, 23ª Edição. Novembro de 2008. 
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A criação de um calendário europeu de corridas – uma etapa em cada país da Europa – 

serviu como uma forma de atrair e distribuir geograficamente o interesse da mídia no 

continente, que trabalhava a rivalidade entre as máquinas inglesas, italianas e francesas.  

Para as fábricas, essa construção da rivalidade e interesse da mídia eram fundamentais, 

pois a vitória servia como forma de divulgação da marca, que transferia essa idéia de 

supremacia aos próprios automóveis convencionais, refletindo no aumento das vendas.  

A não realização de Copas do Mundo durante a 2ª Guerra Mundial, interrompida de 

1938 a 1950, levando em conta que a Copa de 1950 foi realizada no continente Sul-

americano, mais especificadamente no Brasil, também potencializou o interesse da mídia 

européia pela nova categoria automobilística que nascia.  

Entretanto, para Martins, não há como desconsiderar as performances de alguns 

pilotos, como o argentino e pentacampeão Mundial de Fórmula 1, Juan Manoel Fangio, até 

hoje, superado apenas por Michael Schumacher, como formas de conquistar visibilidade para 

o esporte no meio midiático. Inclusive, as vitórias de Fangio ultrapassaram as fronteiras do 

continente europeu e repercutiram na América do Sul, aumentando a visibilidade do esporte 

nesse continente.  

No Brasil essa relação se estabelece, definitivamente, a partir da ida do piloto Emerson 

Fittipaldi para competir na Europa e de sua entrada na Fórmula 1, em 1970. A evolução das 

tecnologias de comunicação, lembrada por Martins, como o telex, por exemplo, que ajudou a 

agilizar o envio de notícias e fotos para as redações brasileiras como um fator para 

consolidação dessa relação entre Fórmula 1 e mídia. Martins ainda fala de um fator externo 

que também contribuiu para isso, que foi o maior destaque dado às editorias de Esporte, em 

função da redução das editorias de Política e Economia, uma vez que o país estava sob 

ditadura militar.  

Antes disso, porém, era raro a Fórmula 1 aparecer nos meios de comunicação do 

Brasil na época. O desempenho de Emerson Fittipaldi nas pistas foi fundamental e 

impulsionou o interesse pela categoria. Emerson estreou em 1970 e logo na sua quarta corrida 

como piloto de Fórmula 1, em Watkins Glen, nos Estados Unidos, a bordo de uma Lótus, o 

piloto brasileiro conquistou sua primeira vitória. Em 1972, Emerson deu ao Brasil o primeiro 

título mundial de Fórmula 1, feito repetido em 1974. A performance de Emerson Fittipaldi 

ainda levou o brasileiro a ser vice-campeão mundial em duas oportunidades: nos anos de 1973 

e 1975. 
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De acordo com Martins, o momento de euforia vivido no Brasil com a Seleção 

Brasileira de Futebol, no inicio da década de 1970, somado ao feito “fantástico” de Emerson 

Fittipaldi, foi especial para o campo esportivo e a mídia esportiva do país. “O esporte, no 

entanto, caiu nas graças da mídia a partir do sucesso do jovem Emerson Fittipaldi na Fórmula 

1, e os jornalistas tiveram que rapidamente começar a entender todo aquele linguajar técnico 

típico de um box de Fórmula 1”. (FRANÇA, 2006, p.16) 

O crescente interesse do público e da mídia pela Fórmula 1 no Brasil pôde ser medido 

no Grande Prêmio de Mônaco, em 1974. Sobre isso, diz Martins: 

 
Em 1974, durante a Copa do Mundo da Alemanha, que coincidia com dois 
Grandes Prêmios, o da França e o de Mônaco, havia em Mônaco, 35 jornalistas 
brasileiros. Eles até se assustaram, porque era o maior contingente de 
jornalistas de um só país cobrindo a Fórmula 1. Então, aí explodiu esse 
interesse, foi essa coisa fantástica. Você pode colocar 1967 como o primeiro 
ano que começou o interesse pelo automobilismo, com o Emerson competindo 
e sendo campeão na Formula Ford, lá na Inglaterra. Nossa, aí a Europa se 
curvou para o Brasil, e daí se formaram esses núcleos interessados em 
competir, e se formou essa bola de neve que é a mídia automobilística.  

 

Coincidentemente, o futebol brasileiro passava por um período de recesso de glórias 

em Copas do Mundo exatamente da entrada de Émerson Fittipalidi, em 1970, à saída de 

Ayrton Senna, em 1994. Nesse meio tempo, Nelson Piquet, a “outra estrela”, sucede Emerson 

Fittipaldi e suas conquistas asseguram o interesse do público e da mídia ao automobilismo. 

 
Com o sucesso de Nelson Piquet e logo em seguida de Ayrton Senna, o país 
assistiu a um verdadeiro “boom” pelo interesse do esporte a motor, mas 
principalmente a Fórmula 1, principal e mais glamourosa competição do 
mundo, onde o país conquistava títulos e mais títulos, todos regados ao 
poseteriormente célebre “Tema da Vitória”, entoado nas transmissões da TV 
Globo (FRANÇA, 2006, p.16-17). 

 
 

Uma referência significativa do crescimento do esporte a motor no Brasil pode ser 

observado com a criação da revista Quatro Rodas, “publicação que, ainda que falasse 

sobretudo dos automóveis, não deixava de acompanhar com particular interesse as 

competições” (FRANÇA, 2006, p.37). 

Outros significativos acontecimentos, mencionado por Martins, como fator de 

consolidação no relacionamento entre Fórmula 1 e mídia foram a realização de uma prova da 

categoria em solo brasileiro, que ocorre ininterruptamente desde a década de 1970, e que 
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contribuiu para o enraizamento do hábito pela Fórmula 1 no país, e a oportunidade que se 

abriu ao trabalho do assessor de imprensa. 

Conforme Martins, a ida de pilotos brasileiros para a Fórmula 3 e competições 

européias necessitava de um bom trabalho de divulgação dos resultados dos pilotos brasileiros 

no Brasil. Como os pilotos eram financiados por patrocinadores e, cada vez, precisavam de 

mais patrocínios para garantir a carreira fora do país, fazia-se necessária a divulgação, a fim 

de mostrar retorno a essas marcas apoiadoras.  

 

Como eles (pilotos) precisavam de patrocínio, eles sempre insistiam em 
mandar material para os jornais brasileiros, porque não tinha repórter para 
cobri-los. […] O retorno institucional é muito mais válido do que o retorno 
que você paga para publicar uma publicidade. E entra nas páginas de Esporte, 
que é uma das coisas bastante lidas no Brasil. […] o automobilismo foi sempre 
o segundo esporte de destaque. E a cada vez, houve muito mais interação. 
Hoje, eu recebo mais de 70 e-mails diários, das corridas de Stock Car, de Kart, 
da Copa Clio e das várias categorias que têm no Brasil, anunciando os pilotos, 
e o depois das corridas também […] os jornais são alimentados por isso. 
(MARTINS, entrevista cedida em 23 de outubro de 2008) 

  

Martins acredita que, hoje, o automobilismo é o esporte que mais alimenta os jornais 

com informações, já que, nesse meio, os pilotos têm assessores de imprensa, as equipes e os 

patrocinadores também possuem seus assessores de imprensa, independentemente, mandando 

material para as redações. “Não tem ninguém que divulgue, ou tanta gente divulgando esse 

tipo de modalidade no mundo”. 

 

2.5.2  Rubens Barrichello 

 

Rubens Barrichello é o piloto recordista em número de grandes prêmios disputados na 

história da Fórmula 1, superando, assim, o italiano Ricardo Patrese. O recorde foi batido em 

2008 no Grande Premio da Espanha. Até o final de 2008 serão 272 provas, marca que pode 

ser aumentada na medida em que o piloto brasileiro renove seu contrato pelas próximas 

temporadas.  

Os primeiros passos11 de Rubens Barrichello no automobilismo foi quando ganhou, 

aos seis anos de idade, um kart de seu avô. Em oito anos disputando campeonatos de kart, 

                                                 
11 Site www.barrichello.com.br 



32 

Barrichello campeão sul-americano, e conquistou cinco títulos de campeão brasileiro e 

paulista.  

Aos 16 anos, Rubens Barrichello trocou o kart pela Formula Ford. Logo na estréia, 

venceu a primeira prova, e ao final da temporada terminou em 3º lugar. No ano seguinte, em 

1990, Barrichello vai para a Europa em busca de um sonho: ser piloto de Fórmula 1. Ingressa 

no Campeonato Europeu de Fórmula Opel, na Itália. A falta de recursos financeiros e uma 

estrutura em torno do piloto o fizeram dormir na garagem da equipe e em sua companhia um 

cachorro. “Íamos com a cara e a coragem”. Ao final da temporada, Rubens Barrichello 

conquistou o título do Campeonato Europeu de Fórmula Opel. 

 Em 1991, a caminhada de Rubens Barrichello rumo à Fórmula 1 continua, e o piloto 

passa a disputar a Fórmula 3 inglesa. Ao final da temporada mais um título e um recorde 

quebrado: Barrichello se tornou o campeão mais jovem da Fórmula 3 inglesa, com 19 anos. O 

recorde de Barrichello foi quebrado somente em 2004 por Nelsinho Piquet.O próximo desafio 

de Barrichello foi correr na Fórmula 3000, em 1992, terminando na terceira colocação ao final 

da temporada.  

Os resultados de Barrichello nas competições menores chamaram a atenção das 

equipes da Fórmula 1. No inicio de 1993, Barrichello realiza testes pela equipe Jordan. 

Segundo o próprio Rubens Barrichello “era o sonho se tornando realidade”. Barrichello 

estreou no Grande Premio da África do Sul, em Kayalmi, no dia 14 de março daquele mesmo 

ano, largando na 14ª posição. Barrichello não completou sua primeira prova devido a uma 

quebra no motor de sua Jordan.  

O Grande Prêmio de Donington Park, na Inglaterra, terceiro de Rubens Barrichello na 

Fórmula 1, e que se tornou célebre pelo desempenho de Ayrton Senna, que antes de completar 

a primeira volta ultrapassou, sob muita chuva, Michael Schumacher, Karl Wendlinger, 

Damon Hill e Alain Prost, deu visibilidade a Barrichello. Apesar do abandono, o desempenho 

de Barrichello, que havia largado em 12º e ao fim da primeira volta estava na quarta 

colocação, chamou a atenção da imprensa e do público.  

Durante toda a corrida, Barrichello manteve a posição atrás apenas de Ayrton Senna, 

Damom Hill e Alain Prost. A quarto voltas do fim, quando Barrichello já estava a frente do 

francês Alain Prost, portanto em terceiro lugar, resultado que lhe daria seu primeiro pódio na 

Fórmula 1, um problema no cambio o tirou da prova.  
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Os primeiros pontos de Barrichello na Fórmula 1 vieram em seu ano de estréia, no dia 

24 de outubro, em uma corrida disputada no circuito de Suzuka, no Japão. O piloto brasileiro 

chegou em quinto lugar, somando dois pontos.  

Em 1994, Barrichello conquista seu primeiro pódio na Fórmula 1. Foi no Grande 

Prêmio do Pacífico, na África do Sul, segunda etapa da temporada de 1994, onde obteve o 

terceiro lugar.  

Com os quatro pontos obtidos na corrida do Pacífico, mais os três pontos somados na 

etapa inaugural em 1994, no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, Rubens Barrichello era 

o vice-líder do mundial de pilotos, atrás apenas de Michael Schumacher, o vencedor das duas 

primeiras etapas.  

A prova seguinte, disputada em Imola foi traumática. Nos treinos de sexta-feira, 

depois de um acidente grave, Rubens Barrichello é hospitalizado com diagnóstico de 

traumatismo craniano e lesões por todo o corpo. Naquele mesmo dia recebe a visita de Ayrton 

Senna. 

 Recupera-se rapidamente, mas não a ponto de disputar a corrida de Imola. Com alta 

médica e já em casa, Barrichello assiste a morte de Harold Ratzemberger, no sábado, e de 

Ayrton Senna no domingo, seu maior ídolo no esporte. 

Rubens Barrichello termina a temporada de 1994 na sexta colocação com 19 pontos. 

No ano seguinte, Barrichello conquista o segundo lugar no Grande Premio do Canadá, mas ao 

final da temporada seu desempenho não foi tão bom. Foram 11 pontos somados em 1995. 

 
No decorrer dos próximos anos tive que conviver com a enorme pressão que, 
de alguma maneira, por algumas vezes por ingenuidade minha e outras por 
maldade de outras pessoas, foi colocada sobre mim. Hoje eu lidaria com tudo 
isso de uma maneira bem diferente. Porém isso serviu para me ajudar a ser o 
homem que sou hoje (BARRICHELLO, site www.barrichello.com.br). 

 
Em 1997, Rubens Barrichello assina contrato com a Stewart, onde ficou até a 

temporada de 1999. Em seu primeiro ano na equipe, apenas a segunda colocação no Grande 

Premio de Mônaco. Em 1998, um desempenho inferior, onde Barrichello chegou ao fim da 

temporada com 4 pontos. Em 1999, Rubens Barrichello obtém três pódios, soma 21 pontos ao 

final do ano, com a sétima colocação no mundial, seu desempenho chama a atenção da equipe 

Ferrari, com quem assina para disputar o Campeonato em 2000.  

Na décima primeira etapa daquele ano, em seu oitavo ano na Fórmula 1, Rubens 

Barrichello consegue sua primeira vitória na maior categoria de automobilismo do mundo. O 
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triunfo aconteceu na GP da Alemanha, em 30 de Julho. Em 2001, Barrichello não sobe 

nenhuma vez no lugar mais alto do pódio. Em 2002, juntamente com quatro vitórias, 

Barrichello conquista o vice-campeonato mundial de pilotos, com 77 pontos, atrás de seu 

companheiro de equipe Michael Schumacher, campeão com 144. 

Em 2003, foram oito pódios e duas vitórias. No ano seguinte, em 2004, Rubens 

Barrichello conquista mais uma vez o vice-campeonato e se torna o piloto brasileiro que mais 

pontos fez em uma temporada: 114, marca ainda não alcançada por nenhum outro. Em 2005, 

Barrichello tem seu pior ano na Ferrari, somando 38 pontos ao longo da temporada. Em 2006, 

troca a Ferrari pela Honda, equipe que permanece até hoje.  

Após um bom início na Honda, onde somou 30 pontos em 2006, passa o ano inteiro de 

2007 sem fazer um ponto. Em 2008, Rubens Barrichello pontuou no Grande Premio do 

Canadá e conquistou a terceira colocação no Grande Prêmio da Inglaterra, seu melhor 

resultado pela equipe Honda.  

Em dezesseis temporadas, Rubens Barrichello não foi campeão mundial, e nunca 

venceu uma prova disputada no Brasil. Foi duas vezes vice-campeão mundial de pilotos (2002 

e 2004), conquistou nove vitórias, 13 poles positions, 62 pódios e somou 530 pontos. Segundo 

a revista Business, Barrichello faturou mais de 60 milhões de dólares.  

 

2.5.3  A Folha de São Paulo 

 

O Jornal Folha de São Paulo entrou em circulação em 1º de Janeiro de 1960. Ele 

nasceu da fusão de outros três jornais o “Folha da Noite”, de 1921, o “Folha da Manhã, de 

1925, e o jornal “Folha da Tarde, de 1945. No fim da década de 1960, a Folha de São Paulo 

investe na modernização de seu parque gráfico, sendo a pioneira na impressão offset em 

cores, com equipamento capaz de rodar até 45 mil jornais por hora.  

Em 1971, a Folha um sistema de eletrônico de fotocomposição, até que em 1974 todo 

o jornal passa a ser montado em máquinas com esse sistema. Em junho de 1976, a Folha de 

São Paulo abre espaço para a publicação de textos de intelectuais e políticos brasileiros 

perseguidos pelo regime autoritário da época. É somente no inicio da década de 1980 que a 

Folha de São Paulo se torna o jornal diário impresso de maior circulação no país.  
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Em 1981, um projeto editorial determina três metas do jornal: “informação correta, 

interpretações competentes sobre essa informação e pluralidade de opiniões sobre os fatos”. 

Paralelo ao passar dos anos, a Folha de São Paulo continuou seus investimentos em 

tecnologia, tanto que em 1983 foi o primeiro jornal impresso da América do Sul a contar com 

uma redação informatizada, com computadores “para redação e edição de texto”, 

investimento que significou uma economia de 40 minutos no processo de produção do jornal.  

Nesse mesmo ano surge o DataFolha, instituto de pesquisa de opinião pública de 

mercado, que serve como um suporte às redações dos jornais do grupo, apurando temas de 

interesse dos leitores, posteriormente, repassados à produção editorial. Em 1984, a Folha 

publica o seu Manual de Redação, material que sintetiza “uma concepção de jornal, da 

política editorial às fases de produção”. 

Nos anos seguintes, a Folha de São Paulo publica novos projetos editoriais, a fim de 

incorporar um “jornalismo de serviço e adoção de novas técnicas visuais”, bem como “obter 

informação exclusiva e excelência de produto”. A Folha vale-se, mais uma vez, do uso da 

tecnologia, quando no fim da década de 1980, computadores Macintosh passam a fazer parte 

da editoria de artes, “para a produção de mapas, quadros, tabelas, gráficos e ilustrações”, 

utilizando de uma forma mais representativa seu texto, a fim de facilitar a compreensão dos 

leitores. A Folha de São Paulo é o primeiro jornal brasileiro a adotar a figura do ombudsman, 

pessoa que recebe as insatisfações e é um representante dos leitores dentro da redação de um 

jornal. 

Na década de 1990, o jornal disponibiliza a seu público novos cadernos de circulação 

diária, como Brasil, Mundo, Dinheiro, Cotidiano e Esportes. Em 1991, “a Folha é o primeiro 

órgão da imprensa brasileira a pedir o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, 

que renuncia no ano seguinte”. Em janeiro do ano de 1992, a Folha de São Paulo passa a ser 

também o jornal pago de maior circulação aos domingos, com média de 522 mil exemplares. 

Uma nova reestruturação gráfica determina que a primeira página do jornal seja colorida 

todos os dias. 

Entre 1993 e 94, “Banco de Dados instala uma rede de computadores para armazenar 

todos os textos publicados pela Folha”, e o jornal também se torna o primeiro a ter um banco 

de imagens digital, armazenadas em computador. Em 1996, “o novo parque gráfico possibilita 

o uso de cores em 75% das páginas do jornal”, e as editorias são identificadas por diferentes 

cores. Na virada do século, a Folha de São Paulo, novamente, se mostra pioneira em relação 
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aos seus concorrentes, e se estabelece como o primeiro jornal em tempo real de língua 

portuguesa. 

 

2.5.4  A Folha de São Paulo no esporte 

 

O crescente espaço que o esporte ocupa nas sociedades, de certa maneira, impôs a 

Folha de São Paulo a reformular o seu caderno de Esportes para melhor atender as 

necessidades do público leitor. Do início da década de 1990 até os dias atuais foram, pelo 

menos, cinco reformulações significativas na editoria de Esportes.  

Em fevereiro de 1991, as modificações aconteceram em conjunto com os demais 

cadernos do jornal paulista - que estava por completar 70 anos – com intuito de “adequar 

melhor a leitura dirigida e selecionada”, “desenvolvimento do eixo quantitativo ao 

qualitativo”, “tornar a feitura da edição mais compatível com sua produção industrial” e 

“diferenciar a Folha de seus concorrentes”. 

A partir de então, antes Esportes, de terça a sábado o esporte seria encontrado na seção 

Esporte/Cotidiano, enquanto nos domingos e segundas-feiras a tematização do esporte 

permaneceria em um caderno autônomo, Esporte. A Folha de São Paulo anunciava ainda que, 

além de ampliar a cobertura dos esportes competitivos, passariam a ganhar espaço também os 

esportes radicais e os esportistas, não só os profissionais, mas os “praticantes ocasionais”.  

Ainda segundo o jornal, cobertura promoveria uma alteração na forma de tratar os 

atores do campo esportivo, em que “os atletas que se destacarem terão seu perfil delineado”. 

Nas edições de dia de semana, traria seções fixas como o Personagem da Rodada; Sobe-

Desce; Futebol no Mundo; e Agenda Nacional/Internacional. 

Em 29 de fevereiro de 1993, o caderno Esporte passou por outra modificação, que 

consistia em ampliar a cobertura, passando a cobrir os jogos noturnos. Conforme a Folha, o 

jornal seguiria em um caminho oposto aos grandes jornais, que não acompanhavam as 

rodadas noturnas devido ao horário de encerramento de suas edições, anterior ao termino dos 

jogos. 

Esporte ampliava também alguns de seus cadernos regulares, como a Fórmula 1 e o 

Futebol no Mundo. Na época, o editor-executivo da Folha de São Paulo admitia que “o jornal 
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passa a ter, pela primeira vez na sua história recente, o esporte como uma de suas 

prioridades12”.  

Em janeiro de 2000, o jornal Folha de São Paulo promovia mais alterações e estreava 

um novo caderno de Esporte, “maior, mais completo e mais fácil de ler”. A partir dessa data, 

o Esporte passava a circular de forma independente, agora não só aos domingos e as 

segundas-feras, desintegrando-se do Cotidiano. O Esporte de então aumentava em 40% seu 

espaço físico. O Futebol permaneceria como o principal esporte tematizado, e a Folha de São 

Paulo anunciava, novamente, que ampliaria a cobertura dos esportes radicais, e traria dicas 

para o leitor que quisesse “praticar”, “estudar”, “consumir” e se “divertir”, com o esporte. De 

terça a domingo circularia o Esporte+, em seções de Saúde, Eletrônica, Academia, Pense, 

Pratique, e Arquibancada, respectivamente. As capas passariam a valorizar os títulos e as 

fotos.  

A Folha de São Paulo justificou a mudança em seu caderno pois, segundo o jornal 

paulista, o esporte cresce em número de adeptos e também porque se trata de um negócio que 

envolve muito dinheiro, “despertando o interesse cada vez maior das empresas e da mídia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Matinas Suzuki Jr. Folha de São Paulo, 28 de fevereiro de 1993. 



3 JORNAL E PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA 

 

A notícia é o produto mais valioso no campo jornalístico. É a partir dela e nela que se 

constitui a funcionalidade desse campo, a reconstrução simbólica do mundo real. São versões 

apresentadas da experiência da sociedade a sociedade. 

Sabe-se que há vários conceitos para se identificar o que é notícia, como, por exemplo, 

o de Amus Cummings13 ao referir que o fato de um homem morder um cachorro é notícia. 

Neste modelo, foi levado em conta o caráter ilógico da seqüência dos fatos, onde a quebra 

dessa lógica aponta para uma excentricidade, e, em conseqüência, segundo Cummings, 

obrigatoriamente, para a formatação da experiência em notícia. 

Para Turner Catledge14, notícia é “algo que não se sabia ontem”. Aqui já se abrange 

um componente temporal, do qual Cummings não menciona, nem está implícito no seu 

conceito. Entretanto, essas definições já tratam a notícia a partir de alguns critérios de 

noticiabilidade, como excentricidade e temporalidade.  

Porém, todos os critérios de noticiabilidade são norteados por componentes de 

interesse social, e assim, compreende-se, inicialmente, que a notícia aponta para um reflexo 

de vários critérios de noticiabilidade, atuando em conjunto e na ordem de importância que se 

apresentam, que vão, ou devem, justificar o interesse público e a sua veiculação social.  

Nilson Lage a define como “o relato de uma série de fatos a partir do fato mais 

importante, e este, de seu aspecto mais importante” (LAGE, 1979, p.36). Ao tempo em que 

define o que é notícia, mesmo involuntariamente, já trata da constituição da notícia, ao 

abordar a subordinação dos fatos e o grau de importância. 

 Mesmo que haja uma tentativa de reduzir ao máximo o significado da palavra 

importância, com intuito de se evitar uma polissemia, o fator de seleção que remete o 

vocábulo já é uma apreciação ou depreciação do fato a ser constituído em notícia, ou em sua 

construção.  

                                                 
13 Definição encontrada no livro O que é a notícia, de Nilson Lage. 
14 Definição encontrada no livro O que é a notícia, de Nislon Lage. 
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Charaudeau questiona que se o número de acontecimentos no mundo é superior ao 

noticiado pela mídia, no que residiria então essa seleção. Para ele, “a seleção dos 

acontecimentos, operada pela mídia, impõe certo recorte do espaço público e uma certa 

configuração do acontecimento” (CHARAUDEAU, 2007, p.137).  

Diz que há dois tipos de critérios para seleção dos fatos: os externos e os internos. 

Sobre os externos, categorizam-se em acontecimentos de “caráter inesperado”, 

“acontecimento programado”, de agenda, e o “acontecimento suscitado”, promovido por 

setores institucionais, com finalidades obscuras de desviar a atenção da mídia e colocando-a 

em uma posição desagradável, pois, segundo Charaudeau impõe-se, aqui, o problema da 

“manipulação na origem do acontecimento”. Em relação aos procedimentos internos, 

Charaudeau (2007) fala de escolhas realizadas pela própria mídia, em decorrência do 

“princípio da saliência”. 

A seletividade da notícia e sua organização dentro do veículo propõem-se a criar 

indicativos ao leitor sobre a relevância dos acontecimentos e os fatos essenciais para o seu 

comportamento no meio social que, em conformidade com as teorias construcionistas e 

estruturalistas, não só refletem, mas também constroem a própria realidade.  

Nessa ótica, trata-se do papel ideológico representado pela mídia, justamente ponto em 

que reside a crítica das teorias instrumentalistas, sobre a mídia, ou a notícia, atuando em favor 

da manutenção da preeminência ideológica dominante, já que se recorre sistematicamente às 

fontes institucionalizadas para a construção da notícia. Essa estrutura que se forma, acesso das 

fontes aos jornalistas, consegue se estabelecer e agir pelos prazos que a indústria jornalística 

precisa cumprir e que são repassados aos seus profissionais, bem como pelas exigências da 

sociedade ao jornalista pela busca infinita de objetividade e imparcialidade.  

À medida que a notícia passa a ser vista com um produto, o jornalismo, produzido nas 

sociedades industriais mais avançadas, sofre transformações e técnicas formatam a concepção 

desse produto. Posteriormente, essas técnicas, de acordo com Lage, são exportadas para os 

países não-industrializados. Os textos de outrora, reportados com um caráter literário e 

opinativo dão lugar a um modelo de notícia que descreve o acontecimento dos fatos, e 

concebe-se, mais fortemente, a indústria do jornalismo.  

O novo jornalismo – separação entre fato e opinião - passa a ser feito basicamente do 

factual, com os propósitos de alimentar e consolidar essa indústria. O conceito de “novidade” 

que faz referência Turner Catledge cede espaço à preocupação quantitativa das notícias na 
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indústria do jornalismo, de que fala a Teoria Interacionista, em que, pela falta do novo, 

acontecimentos comuns viram notícias a fim de não comprometer o funcionamento da 

indústria jornalística.  

Então, o processo de rotinização do trabalho do jornalista e das empresas se torna 

fundamental para que obstáculos diários sejam vencidos, como tempo de fechamento das 

redações. Assim, mesmo antes de redigir a notícia, o jornalista utiliza-se de procedimentos 

estruturais com a intenção de aumentar a capacidade comunicacional da notícia, colocar 

“ordem no tempo” e sustentar a indústria jornalística, em que o poder dos jornalistas é 

reduzido em detrimento de critérios técnicos e normativos, e o fator econômico gera a 

dependência dos veículos de imprensa às agencias de notícias. Traquina (2004) afirma que “o 

conhecimento de formas rotineiras de processar diferentes tipos de ‘estórias’ noticiosas 

permite aos repórteres trabalhar com maior eficácia”.  

Nesse processo de construção da notícia, Charaudeau classifica os modos discursivos 

em três categorias: o acontecimento relatado, o acontecimento comentado e o acontecimento 

provocado. O acontecimento relatado abrange fatos e ditos, em que o primeiro está ligado aos 

sujeitos e suas realizações e as ações não realizadas diretamente pelos indivíduos, enquanto os 

ditos estão relacionados aos pronunciamentos. O fato relatado é elemento, segundo 

Charaudeau, de uma descrição, explicação e de reações. A descrição compreende os 

potenciais narrativos do próprio fato e da operação empreendida pelo relator do 

acontecimento. O caráter explicativo considera as motivações e intenções do sujeito, e as 

circunstancias em que se decorreu o fato. Já as reações ao fato apontam para as atitudes e 

responsabilidades dos diferentes atores sociais pelas ocorrências dos acontecimentos. O dito 

relatado constitui-se de um caráter intertextual, em que produz um discurso heterogêneo, uma 

vez que se forma pelos outros discursos.  

O acontecimento comentado liga-se ao relato do fato, pois parte dele, e aquele também 

está relacionado a esse porque o comentário analisa o fato e se sustenta por meio da 

argumentação. O acontecimento comentado é um complemento do relato e produto do 

comentário ligado à descrição dos acontecimentos.  

O acontecimento provocado é aquele em que a instância midiática, a partir de si 

mesma, opera a promoção do debate social, na busca, não de descrever, mas de revelar uma 

verdade sobre o mundo, tratando-se de um acontecimento organizado. 
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Portanto, para Charaudeau, é a tarefa da mídia é de reproduzir os acontecimentos, e 

para isso ela deve se dotar de meios para garantir sua função, mesmo que não possa, por 

razões físicas, financeiras ou outras.  

 

O afastamento espacial do acontecimento obriga a instância midiática a se 
dotar de meios para descobri-lo e alcança-lo. Ela o faz utilizando as indústrias 
dos serviços de informação […] solicitando informações da parte de diversas 
instituições ou de grupos sociais (fontes oficiais ou oficiosas) apelando para 
todo o tipo de testemunhas (CHARAUDEAU, 2007, p. 135).  

 
 

 Esses procedimentos estruturais da formatação da notícia podem até garantir a 

homogeneidade da cobertura jornalística, mas não asseguram a igualdade da construção da 

notícia. Porém, há que se considerar o fator humano individual de formação dos jornalistas 

inserido em determinado contexto sócio-organizacional resultante no produto simbólico de 

reconstrução e representação do real, que produzirá um novo produto por parte de que 

consome a notícia, uma vez que o mundo é percebido de forma singular por cada pessoa. Essa 

maneira singular de observar diz respeito à produção de sentidos do que se percebe.  

Aqui, focalizam-se aspectos de produção da notícia a partir da autonomia do jornalista, 

como sendo um ato de escolhas desse profissional, onde, segundo Charaudeau (2007), o 

acontecimento só existe pela nomeação. Considera-se que ao eleger determinado aspecto, o 

jornalista renuncia as demais possibilidades de reconstituição da realidade, inerentes a sua 

intelectualidade compreensiva interior, que, em outras palavras, pela teoria do Gatekeeper, 

significa que a notícia é uma combinação definida pelo jornalista. 

Na tentativa de neutralizar esses aspectos que refletirão na construção das notícias, os 

jornalistas, segundo Traquina, crêem à objetividade a salvaguarda das pressões internas e 

externas.                                                                                   

Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir um 
texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas, 
influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. Isso não o exime, 
porem, da obrigação de ser o mais objetivo possível” (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2005, p. 46.)  
 

Nesse contexto, Tuchman fala sobre quatro desses procedimentos que os jornalistas se 

valem para justificar a objetividade na construção da notícia, como a apresentação “dos dois 

lados” envolvidos; as provas auxiliares; o uso das aspas para distanciar o jornalista do seu 

produto e os fatos e os atores falarem; e por último a estrutura da notícia, em que se mede a 
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importância das informações dos fatos. Tais procedimentos serviriam para garantir a 

fidedignidade entre a realidade social e a midiática. 

Entretanto, a estrutura da notícia já remete a um processo de seleção, que para 

Tuchman, provocaria uma discussão sobre a objetividade, uma vez que caberá ao jornalista a 

decisão de escolha da estrutura das notícias. Um desses principais processos é o lead, técnica 

de abertura do texto noticioso, que estandardiza a notícia e orienta o enfoque do 

acontecimento, em um processo de seleção do jornalista que o percebe. A partir dos valores-

notícia compreendem-se elementos que possibilitam o funcionamento prático das rotinas 

produtivas, e, verificada sua relevância, permite aos jornalistas a decisão do que será notícia.  

Ainda para compreender os processos que permeiam a construção da notícia, há que se 

considerar a ideologia da empresa jornalística sobre seus profissionais, abordada pela teoria 

organizacional. Nessa perspectiva, a construção da notícia está sob a responsabilidade de 

organização cultural e não profissional da empresa jornalística, em que o jornalista está sob 

influencia dos mecanismos da organização que representa, e, segundo Traquina, o fator 

econômico é um deles. “O jornalismo é também um negócio. Todas as empresas jornalísticas, 

com a exceção das empresas públicas, enfrentam mais tarde ou mais cedo a tirania do balanço 

econômico final, ou seja, a comparação entre os custos e as receitas” (TRAQUINA, 2004, p. 

158). 

 Deste modo a notícia torna-se refém também da lógica comercial, uma vez que é a 

publicidade que determina o espaço a ser destinado às notícias. O resultado da saúde 

financeira da empresa jornalística também refletirá na construção da notícia, limitando ou 

ampliando a construção simbólica da realidade, já que possibilitará a cobertura ou não dos 

acontecimentos. Dessa maneira, a construção da realidade midiática poderá apontar para um 

outro recorte da realidade como alternativa a sua limitação econômica.  

A concorrência pela audiência nessa lógica mercantil vai interferir na qualidade do 

produto noticioso como se lê no Manual de Redação da Folha de São Paulo onde “não 

havendo tempo para a apuração completa, o jornalista deve publicar aquilo que dispõe no 

momento” (p. 25). 

 

 

 

 



4 METODOLOGIA 

 

4.1 SELEÇÃO DO CORPUS E ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

 

Para a realização do trabalho “A Tematização de Rubens Barrichello na Folha de São 

Paulo: a tentativa de construção de um ídolo” fez-se necessário, inicialmente, discutir 

conceitos de Adriano Rodrigues e Eduardo Esteves sobre a generalidade dos campos sociais, 

e, a partir daí, relacionar campo midiático com o esportivo, a fim de maior compreensão do 

funcionamento e da interferência de um campo sobre o outro.  

Para problematizar a construção e o funcionamento do campo da comunicação e do 

jornalismo, buscaram-se referências nos estudos de Pierre Bourdieu, Christa Berger, Eliseo 

Verón, Nelson Traquina, Mauro Wolf, Patrick Charaudeau e José Rebelo. 

 Para compreender a posição que o esporte e seus personagens ocupam nas sociedades 

modernas, e a necessidade e o interesse do campo midiático em sustentar essas figuras, 

serviram de fontes básicas os estudos de Ronaldo Helal, Kátia Rubio, Hans Urlich 

Gumbretch, Paulo Vinícius Coelho e Carlos Fernando Schinner.  

 À reconstituição da história da Fórmula 1, colaborou o jornalista Lemyr Martins, que 

cobre competições automobilísticas desde a década de 1970 e é autor de livros como A 

História da Fórmula 1 e Uma Estrela Chamada Senna, por meio de entrevista semi-

estruturada, realizada por telefone, no dia 23 de outubro de 2008. Nesse terreno, Rodrigo 

França também teve seus estudos revisados para uma maior abrangência e compreensão do 

cenário automobilístico brasileiro. Acrescentam-se ainda as pesquisas realizadas em 

documentários sobre a Fórmula 1, almanaques e revistas para compor esse referencial 

histórico. 

 Em busca de um maior entendimento da realidade do objeto a ser estudado e do tema, 

o autor deste trabalho foi à cidade de São Paulo, onde realizou uma visita à redação e uma 

pesquisa ao banco de dados do Jornal Folha de São Paulo. Também, esteve no cenário onde se 

desenvolve o mundo da Fórmula 1, o circuito de Interlagos, acompanhando a última etapa da 

temporada de 2008. 

Como propósito desse trabalho, matérias publicadas no Jornal Folha de São Paulo, 

entre maio de 1994 a maio de 1995, foram analisadas, a fim de que se identificassem uma 

possível construção de sucessão do piloto Rubens Barrichello em relação a Ayrton Senna. O 

período escolhido é significante, pois, no contexto da Fórmula 1, é imediatamente a chamada 

era pós-Senna e estende-se até maio de 1995, pois se compreende que, nesse período de um 
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ano, já é possível traçar um panorama a respeito do comportamento da mídia frente a morte de 

Ayrton Senna e os desdobramentos que esse episódio desencadeou.  

O jornal “Folha de São Paulo” foi escolhido para ser o objeto deste trabalho por ser o 

jornal de maior tiragem do país. Também, por ser um veículo paulista, portanto, da mesma 

origem dos pilotos Ayrton Senna e Rubens Barrichello, que confere proximidade aos 

principais personagens tratados por esse trabalho. Outro ponto que justifica a escolha do 

jornal Folha de São Paulo deve-se ao fato de que a etapa brasileira da Fórmula 1 ocorre na 

cidade de São Paulo, no autódromo de Interlagos. 

Para compor o corpus da pesquisa foram escolhidas quatro matérias jornalísticas 

publicadas em 1994 e quatro matérias jornalísticas veiculadas no ano de 1995 em que estão 

mais evidenciados os processos de tentativa de construção de um ídolo, sendo que no primeiro 

ano da análise, verificou-se a acentuação de tais características nos primeiros meses após a 

morte de Ayrton Senna, e no segundo ano da análise, foram encontradas no período da pré-

temporada, anterior ao início do campeonato de 1995. Os aspectos a serem considerados 

nessas matérias previamente selecionadas foram: o título e propriamente o texto noticioso. 

Vale ainda ressaltar que o corpus de análise foi escolhido a partir de indicativos de marcas 

textuais capazes de sustentar a analise de discurso. 

Foram definidas três categorias de análise para considerar a construção jornalística 

elaborada pelo Jornal Folha de São Paulo em relação ao piloto Rubens Barrichello, no período 

que se seguiu a morte do ídolo Ayrton Senna: a notícia como espetáculo; a tentativa de 

promoção de um ídolo; e a informação a serviço de uma construção emocional. 

 A frente dos objetivos definidos, escolheu-se a Análise de Discurso, que dita por 

Charauedeau (p. 29, 2007) trata-se de um processo “que faz descobrir o não-dito, oculto, as 

significações possíveis que se encontram por trás do jogo de aparências”. Como se percebe, a 

Análise de Discurso revela uma construção de sentidos dos discursos, que muitas vezes se dá 

de forma implícita ou sutil na enunciação das mensagens, em que se reconhece uma produção 

de sentidos menos ingênua e mais propositiva.  

A partir da aplicação da Análise de Discurso, levar-se-á em conta o que Charaudeuau 

define como acontecimento relatado e acontecimento provocado, para que se possa perceber 

os mecanismos utilizados, institucional e ideologicamente, de forma subliminar na construção 

do discurso, com propósitos de definir uma determinada realidade. Portanto, considera-se o 

contexto em que o discurso está inserido, levando, em tentativa, a formação e formatação da 

opinião pública de acordo com o viés midiático. 
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5 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Diante do cenário exposto até o momento, fazendo-se uso da colaboração de autores 

como Ronaldo Helal, Kátia Rubio, Douglas Kellner, Patrick Charaudeau, José Rebelo, entre 

outros, partir-se-á para a análise dos textos do jornal Folha de São Paulo. Serão analisadas 

oito matérias do gênero informativo, pré-selecionadas, em que estarão em questão a 

construção dos títulos e o corpo textual das notícias, classificadas, previamente, em três 

categorias: A tentativa de construção de um ídolo; A notícia como espetáculo; e Informação a 

serviço de uma construção emocional.  

 

Folha de São Paulo, 29 de Maio de 1994 

 

Na matéria do dia 29 de maio de 1994, apresentada sob o título “Barrichello larga em 

quinto” lê-se apenas uma descrição objetiva dos fatos. Fora de qualquer contexto não há como 

saber se o quinto lugar é favorável ou desfavorável. 

No entanto, o discurso jornalístico, a seguir, encarrega-se de valorizar o título, com a 

descrição da atuação de Rubens Barrichello, na medida em que o jornal Folha de São Paulo 

refere o bom desempenho – 5º lugar – do piloto nos treinos classificatórios para o Grande 

Prêmio de Barcelona, da seguinte forma: “Rubens Barrichello conseguiu ontem sua melhor 

posição no grid de largada desde que chegou à F-1.” Desse momento, o título está apoiado 

pelas linhas de abertura da matéria, que apresenta um resultado até então histórico, e o 5º 

lugar passa a ser visto como uma realização superior do piloto pelo leitor.  

Em seguida lê-se que “com a sua Jordan, Barrichello deixou para trás vários 

carros de equipes de ponta, como Ferrari, Williams e McLaren”. Verifica-se nessa 

construção que o texto jornalístico opta por uma linha em que destaca a posição de Rubens 

Barrichello a partir da desvalorização de sua equipe - a Jordan -para assim, imediatamente, 

valorizar e impor o reconhecimento à capacidade do piloto brasileiro. O discurso confere a 

Barrichello toda a responsabilidade pelo 5º lugar conquistado no treino de classificação do 

Grande Prêmio de Barcelona, uma vez que é “Barrichello” quem deixa os carros das equipes 

de ponta para trás.  
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O discurso aponta para uma configuração em que as primeiras filas no grid de largada 

estão reservadas apenas às grandes equipes, independente dos seus pilotos, que em nenhum 

momento são trazidos para o texto, ou faz-se referência aos seus desempenhos 

especificamente naquele dia. Ao não explicar, nem ao menos mencionar, as razões para a 5ª 

colocação de Rubens Barrichello, a construção elimina qualquer circunstância que pudesse 

diminuir “sua melhor posição no grid”, impondo uma centralidade favorável ao personagem 

realizador da ação. Ao fazer considerações sobre o comportamento da instância midiática no 

processo de construção da saga do herói Helal (1998) afirma a mídia acaba 

“superdimensionando certos atos, relegando a um plano secundário outros e omitindo alguns”.  

Da mesma forma, poder-se-ia estranhar a comparação feita entre seres de naturezas 

diferentes, Rubens Barrichello e carros, se não se entendesse que a Folha de São Paulo 

utilizou uma estratégia que configura um ato de superação, indispensável à construção de uma 

figura heróica, a colocação no grid obtida por Rubens Barrichello.  

Segundo Helal (1998), os ídolos “representam a nossa comunidade, frequentemente 

sobrepujando os obstáculos aparentemente intransponíveis”. Nesse sentido, Helal (1998) 

então, lembra que experimentar e transpor as grandes dificuldades são itens fundamentais para 

a construção da narrativa mítica que caracteriza a trajetória do herói. Ao deixar evidente ao 

público que Barrichello se intrometeu, com uma limitada Jordan, no meio dos “grandes” 

devido a sua individualidade, a Folha de São Paulo marcou o início de uma, possível, série de 

superações necessárias à passagem de um ser comum a herói.  

 

Folha de São Paulo 29 de Maio de 1994 

 

Em 29 de maio de 1994, a Folha de São Paulo publicou matéria sob o título “Torcida 

aponta Barrichello como sucessor de Senna”, em função de um resultado colhido por uma 

pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Entretanto, é preciso atentar para o instituto 

realizador da pesquisa, o Datafolha, que pertence ao mesmo grupo do Jornal Folha de São 

Paulo. O próprio veículo se encarregou de descobrir quem seria o sucessor de Ayrton Senna 

menos de um mês depois da morte do piloto morto em 1º de maio, de 1994.  

Discute-se com quais intenções e quais as relevâncias em se apontar tão rapidamente 

alguém para ocupar o lugar de Ayrton Senna e também o fato de a Folha de São Paulo ter 

publicado tal matéria justamente no dia em que veiculou a notícia de que Rubens Barrichello 
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havia conquistado sua melhor posição, até então, em um treino oficial na Fórmula 1, onde 

pode-se apontar para uma pré-disposição em estabelecer de alguma forma uma relação 

contextual entre os conteúdos dessas duas publicações.  

 Na construção do referido título, observa-se que jornal Folha de São Paulo remete-o a 

uma exterioridade enunciativa que não parte, nesse caso, do jornalista. Ela recorre à torcida 

para falar, como sujeito do enunciado, trazendo alguém para dizer o que ela própria pretende. 

A torcida possibilita à Folha de São Paulo pretensa isenção, ou mascarar quaisquer marcas de 

sua imposição ideológica ou que possa representar esse apontamento, ao ser apresentada com 

responsável pela escolha de Barrichello como sucessor de Senna. Ao identificar o locutor de 

origem de uma maneira coletiva, diz Charaudeau (2007) que “a instância midiática parece 

proteger-se […]”. Ao fazer emergir o posicionamento da sociedade diante do tema e 

devolvendo esse posicionamento à sociedade, a mídia, ao tempo que se legitima, procura dar 

credibilidade a esse acontecimento provocado, pois se estabelece um acordo, uma relação 

indissociável entre quem fala e quem consome a informação, sendo esses os mesmos atores.  

Ao utilizar-se da torcida para falar busca-se criar um vínculo de reconhecimento da 

sociedade com a própria sociedade, e ela, como sujeito, produz um efeito de confirmação 

sobre o debate social e, de acordo com Charradeau, esses acontecimentos provocados visam a 

estabelecer um posicionamento da opinião pública, com a finalidade de se obter uma “verdade 

mediana”. A partir do título, entende-se um possível recado, também, as áreas comerciais dos 

patrocinadores da mídia, com a finalidade de tranqüilizá-las, afinal, já se encontrou alguém 

para dar continuidade ao trabalho de Ayrton Senna. 

Na seqüência da matéria, o jornal Folha de São Paulo apresenta a seguinte construção: 

“Perguntados para qual piloto estariam torcendo, 33% dos 3.704 entrevistados 

responderam, espontaneamente, Rubens Barrichello. Em seguida a Folha de São Paulo 

conclui: Barrichello é, portanto, o mais popular entre os pilotos brasileiros na F-1. 

Ocupa, assim, o lugar de Senna.  

De qualquer maneira, há algumas considerações a se fazer sobre a constituição 

discursiva apresentada. Nessa construção, o Jornal Folha de São Paulo constata que Rubens 

Barrichello é o sucessor de Senna em razão de sua popularidade - levantada em conseqüência 

de uma pesquisa realizada - e não por outro motivo.  

A trajetória dos dois pilotos na Fórmula 1, à época, era impossível de se fazer um traço 

comparativo. Se colocassem Rubens Barrichello como sucessor de Ayrton Senna a partir de 
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performances vitoriosas daquele, o público poderia rejeitar essa possibilidade, uma vez que o 

discurso não estaria alinhado à realidade.  

Observa-se que a pergunta formulada pelo Jornal Folha de São Paulo provoca para 

uma relação comparativa, na medida em que se Senna era o mais popular piloto brasileiro de 

antes, o mais popular de agora estaria em condições de ocupar seu lugar. Entende-se que em 

uma relação comparativa pressupõem-se duas possibilidades de início, e um objetivo em seu 

final: a valorização ou a desvalorização do sujeito comparado em relação ao sujeito referência 

ou norteador da comparação.  

Nesse caso, por ser o sujeito referência da comparação um personagem reconhecido 

pela mídia e pelo público como um realizador de façanhas, um mito, e por colocar Rubens 

Barrichello em posição de suceder esse mito, compreende-se que a Folha de São Paulo buscou 

traçar uma analogia de valor ao sujeito comparado, com fins promocionais. A popularidade 

torna-se o objeto que tenta reduzir as desproporções de uma comparação entre Ayrton Senna e 

Rubens Barrichello e os impõem, se não de maneira igual, em tentativa forçosa de igualdade e 

aceitação perante o público. 

Lembra-se que na temporada de Fórmula 1, em 1994, após a morte de Senna, havia 

dois pilotos brasileiros. Se o critério para ocupar o lugar de Senna era apenas ser o mais 

popular, de qualquer forma, o jornal chegaria, seja por Rubens Barrichello ou Christian 

Fittipaldi, a uma resposta que permitisse tal construção, Mais que isso, a pesquisa pode ser 

reveladora, muito mais para a mídia do que para o público - na medida em que sugere o 

personagem a ser recortado dentro de uma realidade automobilística brasileira. 

A seguir, o Jornal Folha de São Paulo explica os motivos para a popularidade de 

Barrichello: “A predileção pelo piloto tem duas explicações. Barrichello teve, até agora, 

melhor desempenho que Christian. Está em terceiro na classificação (7 pontos contra 3 

de Fittipaldi) e foi ao pódio no GP do Pacifico (3ª colocação). Além disso, o estilo de 

Barrichello é mais emocional, o que cativa a torcida”. O fechamento do texto informativo 

é construído a partir de um comentário explicativo, com intuito, segundo Charaudeau, de 

justificar “o porquê e o como dos fatos”. 

Ao interpretar que a torcida prefere Rubens Barrichello pelo seu desempenho em 

relação a Christian Fittipaldi, pode-se dizer que foi feita uma análise que decorre dos fatos. 

No entanto, ao supor que seja o lado emocional de Barrichello que “cativa a torcida”, o 

jornalista traz, apresentado sob pretensões de gênero informativo, o texto para um nível de 



49 

interpretação sem sustentação em elementos concretos. Tal atitude é reprovada pelo próprio 

Manual da Folha de São Paulo (2006), que admite e incentiva a análise das notícias, em sua 

página 31, mas a partir de “informações fundamentadas que justifiquem suas conclusões”.  

 

Folha de São Paulo, 30 de Maio de 1994 

 

No dia 30 de maio de 1994, portanto em um período de apenas dois dias, o jornal 

Folha de São Paulo veicula mais uma matéria onde procura destacar, veementemente, as 

qualidades do piloto Rubens Barrichello, sob o título: “Barrichello recebe elogios”. Mas na 

matéria do dia 30, o jornal traz “elogios” ao piloto brasileiro por meio da imprensa 

internacional: “Vários jornais chamaram a atenção para a quinta colocação no último 

treino oficial, no sábado, que permitiu que Barrichello largasse na melhor posição de 

sua carreira na Fórmula 1”. O jornal espanhol La Vanguardia disse que “o treino serviu 

também para confirmar o enorme talento de Rubens Barrichello, que foi mais rápido 

que as duas Ferrari”. O jornal catalão Avui diz que “o jovem brasileiro, que escapou 

miraculosamente da morte há menos de um mês, conseguiu ontem (sábado) um 

fantástico tempo, ficando com a quinta colocação”. 

Percebe-se que a Folha de São Paulo, na sua edição de segunda-feira, ainda trabalha a 

quinta posição de Rubens Barrichello, conquistada no sábado. Marcando, através da 

continuidade de seu discurso, a Folha de São Paulo procura dar dimensão a esse fato, para que 

a torcida brasileira também compartilhe desse propósito. Ao citar o texto de forma direta dos 

jornais internacionais, a Folha mantém certo distanciamento do enunciado. Ao ser citada a 

fonte, essa funciona como instância de legitimação. Conforme Rebelo (2000), a citação direta 

com referencia à fonte “a importância já não reside, apenas, no dito do enunciador […], mas 

também no fato de ele ter dito […]”  

Ao recorrer à imprensa internacional, o jornal Folha de São Paulo busca também 

justificar seu discurso de final de semana, promovendo mais uma vez o piloto Rubens 

Barrichello perante a torcida brasileira. Dessa forma, é reforçada a credibilidade dos textos 

anteriormente publicados no jornal paulista, e esse conceito, a credibilidade junto ao público, 

já, de alguma forma, estende-se aos textos que ainda estariam por vir.  

A Folha de São Paulo traz ainda o recorte dramático-espetacular em que a imprensa 

internacional fala também que Barrichello escapou da morte “miraculosamente”. Essa 
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suscetibilidade da condição humana ou essa humanização na construção dos candidatos a 

herói é fundamental para criar identificação com o público. Helal (1998) diz que essa 

reconstituição dos dramas pessoais e profissionais ampliarão, posteriormente, o 

reconhecimento das realizações - se é que elas virão - dos personagens candidatos ou 

escolhidos para ocuparem o lugar dos ídolos. “É como se o problema […] aproximasse o 

ídolo dos fãs, que o vêem, neste momento como um tipo comum, aumentando, assim, sua 

identificação e lançando as bases para sua trajetória heróica […]”.  

Por fim, no texto do dia 30 de maio de 1994, o jornal Folha de São Paulo faz mais uma 

apreciação, sobre Rubens Barrichello: “Barrichello é considerado uma das maiores 

revelações do esporte nos últimos tempos. Apesar de jovem (22 anos), pontuou nas duas 

primeiras corridas e chegou a estar em segundo no campeonato”. Veja-se que na primeira 

frase é a Folha de São Paulo quem afirma que Barrichello “é uma das maiores revelações”. 

Pode-se estar, desde o início, diante de um discurso pronto do jornal Folha de São Paulo, em 

que o jornal paulista apenas buscou elementos exteriores para confirmar suas teses, legitimar 

suas palavras, fazendo-se falar pelos outros.  

Verifica-se ainda nessa construção que a Folha de São Paulo utiliza elementos que 

julga ser suficientes na segunda frase para explicar e sustentar seu posicionamento 

imediatamente anterior. Para tal objetivo, a Folha de São Paulo fornece as provas – “pontuou 

nas duas primeiras corridas e chegou a estar em segundo no campeonato”. Ao considerar 

Rubens Barrichello como uma promessa, a Folha de São Paulo faz conjecturas a respeito do 

futuro do piloto. Valendo-se, estrategicamente, das provas, a Folha de São Paulo pretende 

garantir seu posicionamento, uma vez que as provas, de acordo com Charaudeuau (2007) 

“devem ser objetivas, independentes da subjetividade do sujeito falante, exteriores a ele e 

reconhecida por outros”, e as apresentadas pelo jornal atendem a esses requisitos abordados 

pelo autor.  

A segunda frase é também reveladora por alguns aspectos. Nela, é possível ler que a 

imaturidade ou falta de experiência de Rubens Barrichello, normalmente qualidades negativas 

a qualquer pessoa - “apesar de jovem” - é trazida de forma positiva para dentro do texto, com 

objetivo de elevar os resultados obtidos e criar, no público, a esperança de que se está diante 

de um excepcional piloto. O caráter temporal leva a um pensamento em que parecem só 

existir duas possibilidades: ou Rubens Barrichello será um piloto que conseguirá resultados 

rompendo a ordem cronológica do tempo, ou é apenas questão de tempo para consegui-los, 

mas, aos olhos da mídia, o que parece é que os resultados, de uma forma ou de outra, virão. 
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Ao mesmo tempo em que lança sua expectativa e opinião, o jornal Folha de São Paulo 

induz o público a uma mesma idéia sobre o futuro de Rubens Barrichello, em alguém que 

pode dar ainda muitas alegrias ao Brasil, em alguém em quem a torcida brasileira pode 

confiar. No discurso de informação, as provas apresentadas estão ligadas aos efeitos de 

verdade e são utilizadas para confirmar a veracidade do dito. Para Charaudeuau (2007), o 

efeito de verdade está no “acreditar ser verdadeiro”, e por isso “não existe, pois, fora de um 

dispositivo enunciativo de influência psicossocial, no qual cada um dos parceiros da troca 

verbal tenta fazer com que o outro de sua adesão a seu universo de pensamento e de verdade”.  

Na compreensão do texto de 30 de maio de 1994, verificou-se, ainda, que mais uma 

vez, disfarcadamente em uma construção informativa, o jornal Folha de São Paulo emite 

opinião e opiniões. É possível questionar-se o quê verdadeiramente há de relevância nas 

“informações” divulgadas por esse texto, se não apenas reconhecer, a partir dessas tais 

“informações” Rubens Barrichello como alguém capaz de continuar o sucesso dos pilotos 

brasileiros que passaram pela Fórmula 1.  

 

Folha de São Paulo, 09 de Junho de 1994 

 

Em 09 de junho de 1994, o jornal Folha de São Paulo apresentou uma matéria em que 

abordava as possíveis negociações do piloto Rubens Barrichello e a equipe inglesa Williams, 

equipe que Ayrton Senna disputou as três primeiras corridas da temporada de 1994, até o 

acidente que o vitimou em Imola. No título lia-se: “Williams quer Barrichello e Mansell 

para o próximo ano”, e o texto de abertura era: “A equipe Williams-Renault continua seus 

contatos para conseguir contratar um piloto capaz de substituir Ayrton Senna, que 

morreu dia 1º de maio, em San Marino. Os pilotos mais citados para ocupar a Williams 

número 2 neste ano são também o brasileiro Rubens Barrichello, atualmente na Jordan, 

e o inglês Nigel Mansell, que disputa a Formula Indy”. 

Pela construção utilizada pelo jornal Folha de São Paulo informa-se que a Williams 

não está em busca, simplesmente, de um piloto para ocupar a vaga de Senna, o espaço físico 

deixado pela morte do piloto. A Folha de São Paulo adiciona um “piloto capaz de substituir 

Ayrton Senna”, que remete a toda uma simbologia representativa do signo “Ayrton Senna”. O 

mito Ayrton Senna e os que, assim, ocupam essa posição, diz Helal que comunicam e 

significam um valor através do que representam, sendo “um discurso sobre a sociedade”. A 



52 

seguir, a Folha de São Paulo apresenta os nomes dos candidatos a “substituir” Ayrton Senna 

nesse campo, o representativo.  

No decorrer do texto, a Folha de São Paulo traz o depoimento de um diretor da 

Renault, fábrica que concedia motores à Williams na época, em que ele afirma que a equipe 

está em negociação com Nigel Mansell, fato que viria se concretizar. “Não ocultamos nossas 

atuais negociações com Mansell”. A seguir, a Folha de São Paulo diz: “Para a Williams 

seria uma solução, assim como para a F-1, que está em busca de um grande nome para 

duelar com Schumacher. Entretanto, Frank Williams e Renault preferiam sem dúvida 

apostar na juventude do brasileiro Barrichello, 21 anos, que apresenta melhores 

garantias”.  

Nessa análise particular da Folha de São Paulo, em que comenta o acontecimento 

anterior – a solução da Williams - utiliza, segundo Charaudeau, um modelo de raciocínio 

simples, restritivo, onde se dá uma afirmação para em seguida corrigi-la, que “obriga o sujeito 

receptor a orientar seu próprio julgamento”.  

Assim, mesmo diante da possibilidade confirmada pelo diretor da Renault, o jornal 

Folha de São Paulo insiste e traz ao público, sem nenhuma comprovação objetiva no texto, ou 

qualquer dado que pudesse levar a tal afirmação, uma construção quase fantasiosa, em que 

Rubens Barrichello “apresenta melhores garantias”. Pelo que se observa, tal construção vai de 

encontro com o que prega o próprio Manual da Folha de São Paulo (2006), em sua página 25: 

“Forçar uma realidade a encaixar-se na hipótese previamente idealizada é o mesmo que 

abandonar a tarefa jornalística”.  

 Ao final do texto, a Folha de São Paulo apresenta uma possível dificuldade que 

poderia impedir a ida de Rubens Barrichello para a equipe Williams: “Superdotado e 

denominado como o sucessor de “Magic” Senna, Rubinho está vinculado a um contrato 

“habilmente proposto” por Eddie Jordan, que já sofreu com o abandono de Schumacher 

no final de 1991”. 

A Folha de São Paulo recorre a uma construção espetacular, dramatizada e qualificada, 

para valorizar Rubens Barrichello e, novamente, trabalha com a idéia de esse piloto ser o 

sucessor de Ayrton Senna.  

Note-se que se fosse retirado o texto inicial “Superdotado e denominado como o 

sucessor de “Magic” Senna, em que não há nenhuma informação, a não ser uma opinião a 

fim de promover Barrichello, a Fórmula 1 e acenar garantias aos anunciadores, ou de outra 
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forma, se a frase fosse construída somente com o que é realmente de interesse do leitor, 

“Rubinho está vinculado a um contrato “habilmente proposto” por Eddie Jordan, que já 

sofreu com o abandono de Schumacher no final de 1991”, o processo de informar do jornal 

teria se estabelecido. Nessa espetacularização, não há outra intenção da Folha de São Paulo 

em encontrar - e ela por seu discurso aparentemente encontrou - e mostrar ao público leitor 

quem é o piloto “capaz de substituir Ayrton Senna” e de tentar fazer reconhecer Barrichello 

“como uma estrela no campo do espetáculo15”.  

  

Folha de São Paulo, 02 de Março de 1995 

 

No dia 02 de março de 1995, o Jornal Folha de São Paulo trouxe em suas páginas uma 

matéria que tratava da disputa pela audiência entre Globo, detentora dos direitos de 

transmissão da Fórmula 1, e SBT, detentora dos direitos de transmissão da Fórmula Indy. Sob 

o título de: “Emissora crê em maior audiência”, a Folha de São Paulo mostrava a queda da 

audiência da Rede Globo e a redução das suas cotas de propagandas, em função da morte de 

Ayrton Senna, enquanto à Fórmula Indy abria-se, a partir da matéria, um mercado promissor, 

entre outros, pela participação de sete brasileiros na categoria.  

“A Rede Globo, que transmite a Fórmula 1 com exclusividade, sofreu queda de 

dez pontos de média de audiência em 94, principalmente devido à morte de Ayrton 

Senna, e reduziu quase 30% o preço de cada uma de suas seis cotas. Em 92 e 93, a 

audiência média da Globo foi de 30 pontos16. Em 94, quando Senna participou de três 

provas antes de morrer, caiu para 20 pontos. A Globo espera que um bom desempenho 

de Rubens Barrichello atraia os telespectadores perdidos com a ausência de Senna”.  

A Folha de São Paulo revela, a partir da Rede Globo, um panorama geral que a mídia 

vivia à época em relação à Fórmula 1, de perda de audiência e, conseqüentemente, de receitas. 

Apostar em Rubens Barrichello e ao mesmo tempo promovê-lo midiaticamente era encontrar 

uma solução – ou a que se apresentava com melhores garantias - para o desinteresse pela 

categoria.  

Rebelo (2000) diz que “os rendimentos de uma empresa jornalista estão, pois, ligados 

à venda, à audiência dos respectivos produtos”. Nesse contexto, o jornal Folha de São Paulo 

                                                 
15 Douglas Kellner: Cultura da Mídia e Triunfo do Espetáculo.  
16 De acordo com a matéria, cada ponto na audiência significava 39.970 domicílios ligados. 
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não esconde os temores e as expectativas da mídia em relação ao piloto Rubens Barrichello. 

Admite-se que se está atrás de alguém que possa substituir Senna, em função de garantir a 

estrutura econômica de até então. Se o público precisa de um ídolo para representá-lo, a mídia 

está em busca desse ídolo por razões econômicas.  

 

Folha de São Paulo, 23 de Março de 1995 

 

Na edição de 23 de março de 1995, a Folha de São Paulo apresenta uma projeção 

sobre a temporada daquele ano, em que analisa as condições dos representantes brasileiros na 

Fórmula 1, os pilotos Rubens Barrichello, Roberto Puppo Moreno e Pedro Paulo Diniz. Lia-se 

no título: “Veja as chances dos brasileiros”. Primeiramente, a Folha de São Paulo em um 

exercício de futurologia oferece ao público uma possível antecipação do que cada piloto pode 

fazer na temporada de 1995. Mas, centra-se no discurso de abertura do texto produzido a 

respeito do piloto Rubens Barrichello. 

“Rubens Barrichello, sem dúvida, é o grande candidato a suceder os antigos 

heróis do automobilismo nacional a partir de domingo. A construção é feita com base em 

uma expectativa, que segundo Charaudeau é um dos tipos de critérios de organização do 

discurso de informação. Diz ele que a finalidade desse sentimento é “captar o interesse de 

atenção do sujeito”.  

Também é possível visualizar, de início, uma construção em tons espetaculares, onde 

projeta Rubens Barrichello a um patamar não só de Ayrton Senna, mas também de Nelson 

Piquet e Emerson Fittipaldi. Observa-se que não há nada que comprove a afirmação feita pelo 

Jornal Folha de São Paulo, a menos, talvez, nesse caso, um desejo da mídia brasileira. No 

entanto, lembra Helal (1998) que “a saga do herói não termina e deve ser continuada por 

alguns eleitos”. 

Nesse aspecto, tem-se um discurso jornalístico que não encontra amparo na realidade, 

onde se inverte a lógica de a informação midiática estar submetida aos acontecimentos, com 

fins de garantir o funcionamento da instância midiática, “criando-se assim os ídolos, que se 

tornam personagens importantes para sustentar a mídia” (Vieira e Martins, 2003). 

A seguir, lê-se: “Barrichello não gosta de encarnar tão rápido o papel do 

tricampeão morto no dia 1º de maio de 1994 em Imola, mas reconhece entender o 
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movimento da torcida em sua direção”. Nessa construção, o jornal Folha de São Paulo tenta 

se manter afastado do enunciado, fazendo-se dizer pela torcida e piloto Rubens Barrichello. 

Segundo o jornal, é a torcida quem o escolheu como sucessor, e é Barrichello, mesmo com 

receios, quem legitima essa escolha ao “reconhecer” esse “movimento”.  

 

Folha de São Paulo, 26 de Março de 1995 

 

Em matéria do dia 26 de março de 1995, a Folha de São Paulo anunciava um novo 

Rubens Barrichello: “Barrichello – o riso que mudou”. O texto é uma interpretação sobre o 

que aconteceu e se transformou a vida de Rubens Barrichello, desde a morte de Ayrton Senna, 

em 1994. Pelo texto, e pela abertura da matéria, remete-se, metaforicamente, a 

responsabilidade que recaiu sobre o piloto, colocado com sucessor de Senna. “O homem que 

estará sentado hoje no cockpit do carro número 14 da Jordan não é o mesmo menino 

que chorou abraçado ao pai ao chegar em quarto lugar, na mesma pista de Interlagos, 

no Gp Brasil do ano passado. Não que o tempo tenha corrido mais depressa para 

Rubens Barrichello, o “Rubinho” de até bem pouco atrás. Mas os fatos de 94 acabaram 

transformando uma jovem revelação da F-1 no maior astro do automobilismo 

brasileiro”.  

Mesmo admitindo que Rubens Barrichello está em uma posição a partir de outras 

razões, que não sua produção profissional, e mesmo faltando ainda critérios objetivos para 

sustentar essa construção, a Folha de São Paulo adota tal posicionamento reiteradas vezes ao 

reconhecer Rubens Barrichello como dono dessa posição, de elevá-lo à condição de “maior 

astro do automobilismo brasileiro”. O discurso emocional empregado pode ser justificável a 

partir do pensamento de Charaudeau (2007) quando diz que a mídia ao procurar uma maior 

audiência busca emocionar o público produzindo um discurso que vai em sentido contrário 

“ao efeito de racionalidade que deveria direcionar a visada de informação”.  

Diante do cenário que se apresentava – os tais fatos - ao que parece, a mídia, 

simplesmente, à sua escolha, buscava provocar um acontecimento. Charaudeau (2007) 

enxerga nisso um problema, pois “ao fazer da informação um objeto de espetáculo é arriscar-

se a ultrapassar as instruções de contrato, a eliminar a finalidade informativa em prol da 

captação, e a cair num discurso de propaganda com fins de autopromoção”. 
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 “O que precipitou a ascensão de Barrichello foi mesmo a morte de Ayrton 

Senna. Órfãos de todos os tipos, desde os torcedores até patrocinadores, passando pela 

imprensa, acharam no rapaz uma tábua salvadora”. Aqui, a mídia admite que houve uma 

tentativa de promover Rubens Barrichello – promovendo-se também - a um patamar dos 

grandes pilotos do automobilismo nacional. Quando diz que “acharam uma tábua salvadora”, 

não esconde que havia a procura por alguém que ocupasse o lugar de Ayrton Senna e desse o 

retorno que tricampeão mundial empreendia às mídias.  

Mas, estrategicamente, compartilha a responsabilidade com os torcedores, ou em uma 

questão de hierarquização, coloca-se como a instância – das três citadas - que menos influiu 

nesse processo e ainda justifica, como se tal justificativa fosse também a visão da opinião 

pública. Entretanto, esqueceu-se a Folha de São Paulo que cidadãos comuns não teriam como, 

a não ser pela mídia, fazer tais considerações a respeito de Rubens Barrichello, saber detalhes 

de sua vida: “Afinal, o garoto, que completa 23 anos em 23 de maio, tinha uma imagem, 

no mínimo, simpática. Assim como Senna, Barrichello numa fez o tipo “bad boy”. […] É 

o jovem bem-humorado, que tem a irmã mais nova e a mãe rezando juntas por sua sorte 

nos boxes […] é, enfim, a imagem de um rapaz saudável, ligado à família...”. Em outras 

palavras, para mídia, Rubens Barrichello tinha uma imagem comercializável que, 

inicialmente, atendia aos requisitos morais para a construção de um ídolo, pois suas atitudes 

comportamentais estavam de acordo do que se espera de um ídolo. Nesse aspecto, lembra, 

Helal (1998), que possuir uma personalidade carismática é “obrigatoriamente” considerada 

aos postulantes a cargos de tal representatividade.  

No decorrer do texto, a Folha de São Paulo reconstrói a história de Rubens 

Barrichello. “No currículo uma bagagem de vitórias. Aos nove anos, foi vice-campeão 

paulista de kart na categoria júnior. Chegou aos títulos paulista e brasileiro na mesma 

categoria dois anos mais tarde e, entre 85 e 89, venceu campeonatos paulistas e 

brasileiros nas categorias B e A. […] Mudou-se para a Europa em 90 e, no mesmo ano, 

chegou ao titulo europeu da Formula Opel”.  

De acordo com Helal, na construção do herói é necessária ainda uma retomada e uma 

valorização do passado, pois alguns requisitos precisam ser preenchidos na construção dessa 

figura, como “talento e vocação extraordinária” para ocupar o posto pretendido ou imputado. 

A retomada ao passado também deve revelar um passado “honesto e perseverante”. E é o que 

se verifica na construção do dia 26 de março de 1995, quando a Folha de São Paulo diz: “Aos 
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seis anos, ele já estava em uma pista. Os oito, competia. E até hoje, ele vem competindo 

por 14 anos”. 

A partir da seqüência do texto, é possível identificar outros aspectos que Helal diz ser 

indispensáveis a essas figuras representativas, como tranqüilidade: “Nega, por fim, que se 

sinta pressionado. “Estou numa boa”, diz.”; e ambição, identificado no seguinte trecho: 

“[…] fala em incomodar os grandes times e em vencer sua primeira corrida na F-1”.  

A seguir, a Folha de São Paulo diz publicamente que a realidade do automobilismo 

brasileiro é Rubens Barrichello, “Foi justamente neste garoto que a mídia brasileira em 

geral resolveu investir em 95. Não importa que haja sete brasileiros correndo na Indy, 

entre eles o campeão Emerson Fittipaldi. Barrichello é “o” eleito, o principal piloto 

brasileiro da F-1, não importa que resultados obterá daqui para frente”. 

Por ter sido publicada em 26 março de 1995, portanto, anterior ao início da temporada 

de Fórmula 1 daquele ano, a Folha de São Paulo sentencia que seu investimento e da mídia 

em geral é para o ano todo, e em relação à Fórmula 1, trata-se de um ano que ainda nem 

começou. Dessa maneira, a Folha de São Paulo anuncia que Rubens Barrichello será 

tematizado com tratamento diferenciado aos demais brasileiros de outras categorias, poia é 

dele – Barrichello – que ela – a mídia – espera retorno. A instância midiática vai citando e 

identificando em Rubens Barrichello, durante toda a construção da notícia, aspectos e 

potencialidades que possam fazê-lo representar o orgulho do Brasil na Fórmula 1. 

 A tentativa de construção de um ídolo com os “sete brasileiros da Indy”, mesmo em 

se tratando de automobilismo, não é viável, pois esses estão distantes do cenário ocupado por 

Ayrton Senna durante sua carreira, ou pelo menos mais distantes que Rubens Barrichello para 

se fazer analogias com o ídolo morto.  

Finalmente, além de reduzir a importância da Fórmula Indy e dos sete brasileiros 

participantes da categoria, a Folha de São Paulo adota uma posição questionável e perigosa no 

momento que diz que não importam os resultados de Rubens Barrichello, mas que podem 

revelar algumas intenções. Se a sua existência, por si só, no meio automobilístico já é 

suficiente para Rubens Barrichello ser tematizado, está-se dizendo ao público, prontamente, 

que se trata, Rubens Barrichello, de um ícone desse esporte. 
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Folha de São Paulo, 14 de maio de 1995 

 

Na edição de 14 de maio de 1995, o Jornal Folha de São Paulo trazia matéria sobre a 

falta de resultados de Rubens Barrichello na Fórmula 1 daquele ano, com a seguinte 

manchete: “Barrichello sente a pressão”. O título pode ser categorizado com referencial, 

pois parte do pressuposto que o publico tenha conhecimento da “pressão” sentida por 

Barrichello, a pressão de substituir Ayrton Senna. De acordo com Rebelo (2000), a construção 

referencial é feita a partir de um anaforismo, ou seja, um conhecimento do passado que 

permite a compreensão do presente. Diz ainda que esse processo anafórico pode ser utilizado 

como “estratégia de manipulação relegando para o plano do conhecimento anterior, portanto 

indesmentível e inquestionável, aquilo que, afinal, não ó é”.  

Os títulos referenciais obrigam enunciados complementares, como se verifica na 

abertura do texto. “Rubens Barrichello parece ter chegado ao ápice da crise pessoal que 

enfrenta na temporada deste ano. E, como nunca, espera boa participação no GP da 

Espanha, hoje, em Barcelona”. Nessa construção, pode-se observar que a Folha de São 

Paulo desafia Rubens Barrichello, mas em que ela já não tem ou pelo menos não deixa 

transparecer sua expectativa, pois em sua construção é Barrichello que espera de si mesmo 

uma boa atuação. O desafio imposto pelo jornal, ao ser vencido, abre espaço para a 

sustentação da hipótese de sucessão, pois segundo Helal (1998) “as provações são concebidas 

para ver se o pretendente a herói pode realmente ocupar o cargo”. 

Na continuidade do texto, verifica-se em mais uma construção que a Folha de São 

Paulo faz referência a tal sucessão de Ayrton Senna. […] foi alçado à condição de 

“sucessor” de Ayrton Senna, tricampeão mundial, morto há um ano, tendo apenas dois 

anos de F-1. Percebe-se que pela primeira vez, nos textos analisados, a palavra sucessor 

aparece entre aspas. Entende-se, aqui, uma estratégia de isolar para não cair sobre a instância 

midiática a responsabilidade pelas insistentes tentativas de colocá-lo no lugar de Ayrton 

Senna, igualmente, pondo em dúvida essa condição de Rubens Barrichello.  

O texto prossegue e a Folha de São Paulo procura se isentar da responsabilidade pelos 

discursos promocionais em torno do piloto Rubens Barrichello: “Parte da culpa cabe ao 

próprio Barrichello que, talvez por inexperiência (fará 23 anos dia 23) cultivou e 

propagou demais a esperança na parceria entre a Jordan e a fábrica francesa Peugeot”.  
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Como se observa, a realidade de Rubens Barrichello nas pistas não está de acordo com 

o discurso midiático até então empreendido, de exaltação e de expectativa gerada. Sob essas 

construções não alicerçadas nos fatos, diz Guerra (2007) que “o profissional de comunicação 

não pode e não deve abrir mão de um compromisso maior que é a busca e a valorização da 

verdade dos fatos”.  

Dessas constatações, a mídia se justifica ao mesmo tempo em que procura se 

distanciar das previsões erradas, das construções espetaculares, buscando corrigir-se e, com 

isso, não ter sua credibilidade questionada. Em outras palavras, até admite que errou, mas 

acusando que foi levada a cometer tal erro.  

 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos textos pelo jornal Folha de São Paulo é possível afirmar que 

houve uma tentativa de construção de um ídolo nacional, em que Rubens Barrichello foi 

escolhido pelo campo midiático para substituir o piloto Ayrton Senna, morto no dia 1º de 

maio de 1994. Está claro que a Folha de São Paulo, assim como a mídia brasileira em geral, 

embarcou em uma construção que não se pautava pela objetividade17 dos fatos, mas sim optou 

por um discurso emocional, espetacular e baseado em expectativas.  

Verificou-se como estratégia recorrente nos textos a ênfase dada ao piloto Rubens 

Barrichello, tratando-o, de forma sistemática, como sucessor de Ayrton Senna. . A repetição 

de sentidos foi utilizada com intuito de captar o público e transmitir à audiência uma sensação 

de informação coesa, que, por fim, influenciou diretamente na construção da realidade. Em 

oito matérias analisadas, cinco apontam diretamente para tal fato, comprovando, assim, tais 

considerações. Também foi possível verificar que das oito matérias que compõem o corpo 

deste trabalho, em seis delas há referências ao piloto Ayrton Senna. No entanto, em relação 

aos títulos, o nome de Ayrton Senna aparece somente uma vez.  

Desta observação compreende-se que, para o jornal Folha de São Paulo, a informação 

estava a serviço ou subordinada a um trabalho premeditado, de construção de um ídolo. Desta 

forma, quer-se dizer que, independente do que se tinha para noticiar, estava o jornal paulista 

diante de uma possibilidade de empreender em seus enunciados a sucessão de Ayrton Senna 

por Rubens Barrichello.  

Em determinados momentos, é visível que o jornal Folha de São Paulo transferia a 

responsabilidade do seu discurso, remetendo-a a uma exterioridade, que encontrava no 

público o sujeito do seu enunciado. Tal estratégia era utilizada como forma de manter uma 

posição neutra, distanciada, com a finalidade de não deixar transparecer os objetivos da 

máquina midiática: a manutenção e captação do público e do retorno financeiro que a 

tematização de Ayrton Senna propiciava à mídia como ídolo do campo esportivo nacional.  

O espaço deixado por Ayrton Senna precisava ser ocupado por alguém, e era preciso 

encontrar alguém de forma rápida, como foi visto na matéria do dia 29 de maio “Torcida 

                                                 
17 Em seu Manual de Redação, a Folha de São Paulo reconhece que não há objetividade em jornalismo, pois 
o jornalista toma decisões a partir de decisões. No entanto, segundo o Manual, diz que é obrigação do 
jornalista ser o mais objetivo possível.  
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aponta Barrichello como sucessor de Senna - 28 dias após a morte de Ayrton Senna. O 

julgamento que fez a imprensa era de que não poderia depender dos fatos para promover 

Rubens Barrichello a um posto de ídolo nacional, pois era preciso manter o funcionamento 

das lógicas midiáticas e apresentar garantias aos seus investidores.  

Então, a tentativa de colocar Rubens Barrichello como sucessor de Ayrton Senna 

visava, fundamentalmente, resguardar os próprios interesses da mídia, ao mesmo tempo em 

que oferecia à torcida um personagem, segundo ela, capaz de representar o “Brasil vencedor 

de Ayrton Senna”, do qual faziam parte milhões de brasileiros. 

A mídia elege Rubens Barrichello para ocupar esse posto e passa a apresentá-lo a 

partir da elaboração e valorização de aspectos que preenchem os critérios indispensáveis aos 

que se encontram na posição de candidato a ídolo.  

Durante o período analisado, constatou-se que a mídia determinou a realidade do 

automobilismo brasileiro, a partir da sua seleção e seu modo de (re)construção simbólica do 

real. Pode-se dizer ainda que, no início, a mídia teve seus movimentos reconhecidos – e era 

isso mesmo que - pela sociedade, na medida em que as pesquisas, segundo o DataFolha, 

apontavam para uma conformidade entre os discursos do campo midiático e da opinião 

pública.  

Contudo, o discurso espetacular de caráter mais promocional que a Folha de São Paulo 

adotou para tematizar Rubens Barrichello, no período pós-Senna, com o passar do tempo, não 

encontrou guarida nos fatos e pôs-se em contradição: realidade do mundo real, dos 

acontecimentos, versus realidade midiática, relato dos acontecimentos.  

Enquanto foi possível, a Folha de São Paulo tentou estabelecer relações entre Rubens 

Barrichello e Ayrton Senna, com objetivo de continuar a construção de um modelo 

centralizador de sentimentos nacionais já consagrado pelo público e altamente rentável para o 

veículo. Esse modelo, em direção à instancia receptora, atenderia estrategicamente às 

necessidades de representação de valores e identidade do povo brasileiro.  

Logo sendo a representação do piloto Rubens Barrichello um modelo de ídolo 

legitimado pelo público e consolidado pela mídia, por ter dado continuidade à “obra” 

brasileira na Fórmula 1, passaria a instância midiática a possuir e tirar proveito de um 

personagem singular no mundo dos acontecimentos, lucrativo por sua relevância 

representativa. Nesse sentido, teria a mídia em Rubens Barrichello a garantia de captação de 

audiência, transformando-o, ao seu dispor, em notícia a qualquer tempo, a fim de manter seu 
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funcionamento. O jornal Folha de São Paulo não atuou de forma transparente com seu 

público, e sim segundo uma lógica econômica, na fabricação de um produto, buscando 

adesão na opinião pública como forma de garantir seus modos discursivos.
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Anexo A – Fotos  
 

   
 
 
 

 
 

 
 

Fachada do prédio do Jornal Folha de São Paulo. 

Banco de dados do Jornal Folha de São Paulo 
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Arquivos do jornal Folha de São Paulo 

 
 

  
 
Público no Autódromo de Interlagos, no domingo 02 de novembro dia do GP do 
Brasil. 

 

 
 

 
 

Rubens Barrichello no GP Brasil, de Interlagos 
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Desfile dos pilotos no GP Brasil e cartaz levado pela torcida em homenagem aos 
pilotos brasileiros 
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Anexo B – Matérias jornalísticas da Folha de São Paulo analisadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


