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RESUMO 

 

A midiatização afeta diversos campos sociais, inclusive o esportivo. Frente a isso, essa 

pesquisa teve como desafio descobrir quais estratégias são usadas pelos jornalistas de revista 

para criar ídolos e heróis do futebol a fim de assegurar a fidelização do leitor. O trabalho teve 

como foco quatro edições da Revista Placar com os seguintes jogadores: Zico (1986), Pelé 

(1999), Ronaldo(1996) e Neymar e Pelé(2010). Os processos metodológicos utilizados foram 

uma análise bibliográfica, entrevista em profundidade e análise topográfica. Com o auxílio de 

autores como Fausto Neto, Borelli, Coelho, Scalzo, Debord, Helal, entre outros utilizados, foi 

possível construir o referencial teórico, enquanto que a análise topográfica ocorreu a partir da 

organização de categorias. A entrevista em profundidade foi realizada em São Paulo, no dia 3 

de novembro de 2010, com o editor Jonas Oliveira, através de uma visita a redação no prédio 

da Editora Abril. Enfim, com base na observação do processo de produção jornalística, na 

entrevista com profissional, na pesquisa bibliográfica e na análise do conteúdo das revistas, 

foi possível delinear quais as principais estratégias midiáticas de credibilização utilizadas para 

capturar o leitor e fidelizá-lo. 

 

Palavras-chave: Midiatização; Jornalismo Esportivo; Ídolos e Heróis; Fidelidade do leitor 

 

ABSTRACT  

 

The process of mediatization affects various social fields, including sports. Given this, this 

research had as objective to discover what strategies are used by magazines‟ journalists to 

create soccer idols and heroes in order to ensure the loyalty of the readers. This paper focused 

four editions of the Placar Magazine, featuring the following players: Zico (1986), Pelé 

(1999), Ronaldo (1996) and Neymar and Pelé (2010). The research methods used were a 

bibliographic analysis, in-depth interview and topographical analysis. Aided by writers such 

as Fausto Neto, Borelli, Coelho, Scalzo, Debord, Helal, among others, it was possible to build 

the theoretical framework, while the topographic analysis was based on the organization of 

the categories. The in-depth interview was held in Sao Paulo, on November 3, 2010, with 

Editor Jonathan Oliveira, through a visit to the magazine‟s newsroom in the Editora Abril‟s 

premises. Finally, based on observing the process of news production in the interview with 

professional, literature search and content analysis of magazines, was possible to outline what 

the main strategies of media used to capture the credibility and reader loyalty it. 

 

Keywords: mediatization; sports journalism; idols and heroes; readers loyaltys 
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INTRODUÇÃO 

 

O jornalismo esportivo consegue mesclar paixões. Junto disso o jornalista dos esportes 

precisa unir informação, entretenimento e notícia, o que caracteriza esse ramo jornalístico na 

atualidade. Além disso, assim como em outras áreas do jornalismo, é preciso encontrar 

profissionais especializados que usem a criatividade na elaboração das matérias. Essas 

exigências ou características fazem parte de uma cena atual do jornalismo esportivo, onde 

tudo se insere em uma sociedade midiatizada. Ou seja, a midiatização afeta o campo 

esportivo, principalmente o esporte que estampa 90% dos periódicos esportivos do país: o 

futebol. Não existe mais futebol fora das mídias e em torno delas, seja a partida de futebol ou 

os fatores extracampo.   

 Nesse caminho, sabe-se que o jornalismo possui múltiplos meios comunicacionais por 

onde perpassam diversos tipos de discurso, onde é preciso noticiar esse esporte, alguns 

especializados, que é o caso da revista. As publicações, que possuem textos sedutores e 

intimidade com o leitor, estabelecem em cada capa e reportagem uma relação de confiança 

com o mesmo. É o caso da Revista Placar que se utiliza de um personagem para constituir um 

vínculo com o receptor. Mas, afinal, quais seriam esses personagens? Geralmente jogadores 

consagrados, amados pelas torcidas, craques, talentosos, raras exceções nesse mundo 

disputado do futebol, mas principalmente, heróis e ídolos. Esses são construídos pela própria 

revista, no seu discurso textual e fotográfico em cada edição.  

Por este viés, o que se buscou com este trabalho são quais as estratégias discursivas 

midiáticas que a revista Placar se utiliza para criar novos ídolos e heróis no futebol durante 

seus 40 anos? A partir disso, descobriram-se também quais os fatores e dispositivos 

determinantes que a revista Placar emprega para escolher esses personagens e se existe uma 

intenção por parte dos jornalistas em criar novos heróis e ídolos. Quais estratégias discursivas 

a revista usa para estampá-los em suas capas dentro da sociedade espetacularizada?  

É a partir desse problema que a pesquisa contextualiza o mercado da comunicação 

hoje, principalmente o jornalismo de revista. Além disso, a história e a atualidade da revista 

Placar, assim como os fatores relacionados à rotina de produção. A partir de embasamentos 

teóricos, foi possível conhecer conceitos sobre os temas que serão revisados nesse trabalho, 

como por exemplo, midiatização, sociedade do espetáculo e idolatria. O produto que a 

publicação oferece ao leitor, para que este possa consumi-lo, mas também o jornalismo 

esportivo na qual a revista está inserida. São informações recolhidas por meio de livros e 

análise topográfica de quatro edições da revista. Nelas são estampados quatro jogadores 
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importantes na história do futebol brasileiro e da magazine: Zico (1986), Pelé (1999), Ronaldo 

Nazário(1996) e Pelé e Neymar(2010). Demais dados também foram coletados através de 

entrevista realizada na redação da revista Placar, na editora Abril, em São Paulo.  

No primeiro capítulo, será desenhado um cenário sobre o processo de midiatização da 

sociedade, enquanto intermediária de diversos campos sociais. Posteriormente, analisa-se 

como essa midiatização afeta o campo esportivo e o cenário futebolístico no Brasil. O 

próximo tópico descreve teoricamente o espetáculo, como também conceitos referentes a 

ídolos e heróis no esporte. O subtítulo posterior é fundamental, pois diferencia as duas 

categorias de análise proposta. 

No segundo capítulo, o foco está nas características do jornalismo na atualidade, 

contextualizando, mais uma vez, sobre a sociedade complexa na qual está inserido. Nessa 

perspectiva, é explicado teoricamente sobre a especialidade jornalística que norteia esse 

trabalho que é o jornalismo esportivo, onde é traçado um paralelo entre o histórico dessa 

especialização e suas características hoje. Como uma pirâmide invertida são apresentados os 

fundamentos do jornalismo de revista, o histórico do mesmo, assim como as peculiaridades 

do produto desta pesquisa: a Placar.  

O terceiro capítulo apresenta os percursos metodológicos tomados para a pesquisa, 

enquanto que o quarto traz a análise das estratégias utilizadas pela revista. O último capítulo é 

destinado às considerações finais.  

  

 

 

 

 



1 A MIDIATIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

 Uma análise só é viável a partir da compreensão dos processos de midiatização e 

após observar que a sociedade atual emerge para uma sociedade midiatizada. É possível 

afirmar isso, mas compreendendo que os estudos sobre midiatização estão em 

processualidade, assim como o próprio fenômeno de midiatização. 

 Segundo Muniz Sodré (2002, p. 21) a midiatização é: 

 

Uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da comunicação 

entendida como processo informacional, a reboque de organizações empresariais e 

com ênfase num tipo particular de interação- a que poderíamos chamar de “tecno-

interação”-, caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica 

da realidade sensível, denominada “médium”. 

 

 Dessa forma, acredita-se que a midiatização é um novo modo de ser no mundo. Pois 

se vive hoje uma mudança epocal, com a criação de “um bios midiático que incide 

profundamente no tecido social” (GOMES, 2006, p.13). Assim surge uma nova tecnologia 

comunicacional, um novo modo, onde o homem nasce midiatizado. Segundo Gomes, esse 

novo cenário é representado pela midiatização da sociedade. 

 Para o autor a midiatização é a reconfiguração de uma ecologia comunicacional onde 

ela é a chave para a compreensão e interpretação da realidade. Ou seja, “a sociedade percebe e 

se percebe a partir do fenômeno da mídia, agora alargado para além dos dispositivos 

tecnológicos tradicionais” (SODRÉ, 2006, p. 121).  

 Portanto, a sociedade na qual se gera a midiatização é formada por um novo modelo 

sócio-organizacional. Pois, como afirma Fausto Neto, passou-se de estágios de linearidades 

para aqueles de descontinuidades. Algumas teorias e estudos comunicacionais apostavam que 

as convergências tecnológicas trariam uma sociedade uniforme, mas como afirma o autor o 

que se vê é “a geração de fenômenos distintos e que se caracterizam pelas disjunções entre 

estruturas de oferta e de apropriação de sentidos” (FAUSTO NETO, 2006, p. 3). Dessa forma, 

um novo ambiente se formula cujas bases das interações sociais não mais se tecem e se 

estabelecem através de laços sociais, mas conforme ligações sociotécnicas.  

 O fenômeno midiático e as complexificações da sociedade já haviam sido alertados 

por outros estudiosos. Para Verón (2004): 

 

a multiplicação, nas sociedades humanas, de suportes tecnológicos autônomos de 

comunicação que permitem a difusão das mesmas mensagens em toda a sociedade, 

tornam a sociedade mais complexa do que era quando estes suportes não existiam, 
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ou só de maneira embrionária. Isto pode ser curioso. Pois quanto mais midiatizada 

uma sociedade, tanto mais ela se complexifica. 

 

 Sendo assim a midiatização situa-se em processos e contextos históricos e em 

percursos de desenvolvimento de alta complexificação. No livro El periódico como sistema, a 

autora Mar de Fontcuberta cita o paradigma de sociedades complexas proposto por Edgar 

Morin quando diz que: 

 

La complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados: presenta la paradoja de la unión entre lo uno y lo multiple. La 

complejidad es, a primeira vista, um fenômeno cuantitativo, uma cantidad extrema 

de interaciones e interferências entre um numero muy grande de unidades, pero 

requiere um análises cualitativo (FONTCUBERTA, 2006). 

 

 Para a autora, os meios de comunicação são elementos chave nessa sociedade 

complexa ou midiatizada. Dentro dessa esfera social algumas características se apresentam, 

como de ser uma sociedade acontecedora
1
 em que não há decisões nem acontecimentos 

isolados. Ou seja, todos os acontecimentos têm uma causa e efeito e podem se passar em áreas 

distantes do local em que ocorrem. Essa seria uma das características da sociedade 

acontecedora, que se converte em sociedade espetáculo e sociedade invisível. Isso porque 

hoje, graças à televisão, ao vídeo e as novas tecnologias de informação e comunicação, o 

cidadão tem acesso na sua própria casa a todo tipo de espetáculo, a qualquer hora do dia e 

noite. 

  

El espectáculo impregna hasta tal punto la vida de los ciudadanos que em las 

sociedades más desarolladas han acabado por convertirse em espectáculo desde la 

política, com sus impresionantes shows electorales, hasta la religión, como lo 

demuestra el relieve que han ido adquiriendo em Estados Unidos los predicadores 

electrónicos[...] La exibición se há convertido em requisito indispensable para 

alcanzar el êxito y la fama. Hoy no puede pensarse em conseguir lo que se considera 

El triunfo social si uma adecuada puesta em escena (FONTCUBERTA, 2006). 

  

 Entende-se de uma forma geral, que atualmente não se fala mais em acontecimento 

fora das mídias. Para Borelli e Fausto Neto (2001) só há acontecimento se ele for público, se 

houver uma oferta de sentidos, mediada pelos meios de comunicação, para a opinião pública. 

Assim, passaríamos a tratar da expressão “acontecimento midiatizado”. Os fatos que 

acontecem diariamente, mas que não são veiculados pela mídia, passam a ser ocorrências e 

não acontecimentos. 

                                                 
1
 Termo citado por Tudescq apu FONTCUBERTA, Mar (2006). 
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 Assim sendo, tudo passa pela mídia e ela, por sua vez, vive a centralidade no 

cotidiano das pessoas. Dessa forma os meios de comunicação são capazes de gerenciar as 

práticas de outros campos. Os meios são atores importantes não somente pela autonomia que 

têm para construir, mas por se colocarem como poder mediador e de representação. 

 Com isso, retoma-se a idéia de complexidade proposto por Mar de Fontcuberta, pois 

a comunicação é uma esfera caracterizada por fortes interações entre os meios. Fausto Neto 

(2006) teoriza que “essa é uma esfera mais complexa com fortes interações entre os meios e 

outras formas de comunicação e de produção de sentidos produzidos por outros campos/atores 

sociais”. Os meios nem seriam veiculadores e nem gestores isolados de operações de sentidos, 

mas pelo contrário estariam fortemente em interação com outras dinâmicas sócio-culturais.  

  

1.1 MIDIATIZAÇÃO NO CAMPO ESPORTIVO 

 

 Não se pode fugir da idéia de que cada vez mais os acontecimentos são midiatizados. 

Isso vale para todos os âmbitos do jornalismo. Os eventos esportivos, como todo acontecimento 

de massa, são hoje um dos movimentos sociais que mais estão na mídia, seja por pontos 

mercadológicos ou simbólicos. 

 Para explicar esse fenômeno midiático esportivo Helal (1998) diz que a mídia é um dos 

poucos espaços privilegiados de produção e circulação de discursos sociais. Assim, os espetáculos 

esportivos modernos se tornaram um dos principais emblemas do chamado “processo de 

midiatização” de eventos culturais. 

 Entende-se como ponto crucial para esse fenômeno no campo esportivo o considerável 

espaço que ele ganhou nas últimas décadas em todos os meios comunicacionais. Hoje em dia 

é praticamente impossível imaginar um evento esportivo sem a cobertura da mídia, seja ela, 

TV, rádio, jornal, revista ou internet. E é esse grande destaque, principalmente do futebol, que 

dá ênfase a imagem do clube, tanto com grandes patrocinadores, aumento de sócios, maior 

público nos estádios ou até mesmo aumento nas vendas de produtos futebolísticos ligados ao 

time. É um fenômeno de midiatização esportiva. 

 

Os eventos esportivos, como movimentos sociais, não se limitam apenas a 

representar uma competição, pois refletem também características culturais, 

econômicas, sociais, políticas, étnicas, religiosas, etc. Assim, toma-se os 

acontecimentos esportivos como fatos complexos, que trazem um conjunto de 

dimensões das relações interculturais, onde os atores sociais não são apenas os 

competidores, mas a platéia, os dirigentes, os mídias, os patrocinadores, os diretores 

esportivos, etc. (BORELLI, 2001, p. 3.) 
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 A instantaneidade também é uma marca da cobertura esportiva atualmente, pois o 

torcedor acompanha as noticias do seu time a todo o momento, pelos diversos meios de 

comunicação. É um turbilhão de informações produzidas e divulgadas a todo instante. Com 

isso, os acontecimentos esportivos ganham destaque, pois envolvem o mundo dos 

“olimpianos”, reunindo, assim, a atenção de milhares de pessoas em torno de um só movimento. 

Isto se repete a cada Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, nas finais de campeonatos de futebol 

locais, regionais, nacionais ou internacionais, em competições decisivas de outros gêneros do 

esporte como a fórmula 1, o basquete, o futsal, o tênis, etc.  

 Segundo Borelli (2001, p. 4): 

 

A cobertura do acontecimento esportivo apresenta-se no jornal para o leitor como 

um quebra-cabeças, aonde os fatos vão sendo narrados, comentados e „mostrados‟, 

através de todo o conjunto da página, da diagramação, que segue os padrões do 

projeto gráfico. A forma como os títulos, subtítulos, fotos, legendas, matérias 

principais e secundárias são apresentados, a disposição dos elementos na página, 

este todo é o acontecimento midiatizado. 

 

 

 Deve-se perceber o poder do campo midiático sobre os demais campos. É um 

elemento essencial para que os demais o tenham como suporte e o legitimem. Para Sanfelice 

(2010) “o campo midiático torna-se uma arena, ou um estádio da Idade Antiga e Média, onde 

o povo se aglomerava para ver espetáculos circenses lutas de gladiadores e até mesmo 

julgamento e morte de pessoas em público”.  

 Segundo o autor, esse processo acontece hoje mediado e midiatizado pelas mídias, 

que, via dispositivo eletrônico, tem uma ligação com os receptores. No campo esportivo, os 

media desafiam os jornalistas a, por exemplo, fazer com que despertem o interesse de um país 

sobre uma modalidade esportiva que não tem a preferência nacional, e nem é de 

conhecimento público.  

 Dessa forma, sabendo que o inesperado permeia o jornalismo esportivo e que as 

regras do trabalho de produção de sentido já são conhecidas, deve-se fazer uso de estratégias e 

contra-estratégias dos leitores, como afirma Borelli (2002), pois “mobilizarão seus valores, 

cultura e biografia para fazer sua própria codificação da oferta e produzir novos sentidos”.  

 Porém, Sanfelice (2010, p. 143) destaca que esse é um processo significante-

simbólico, pois deve haver negociações entre jornalistas, editores, fontes, atores do esporte, 

atletas, patrocinadores, etc. Com essa atualização de códigos, eles ganham visibilidade social 

e existência pública e o esporte legitima-se, pois : “para ser assumido como discurso social, os 
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media alinham-se à práxis das instituições esportivas, que logicamente se ofertam ao campo 

dos media para ganhar legitimidade”. 

 Visto a importância do uso de estratégias e da força midiática sobre os campos, 

entende-se que o esporte tem uma expressiva importância para o jornalismo. Porque a partir 

do momento em que o público começa a se interessar pelo tema ,o campo do esporte ganha 

mais espaço, requisitando aos profissionais esportivos maior especialização e entendimento 

do assunto.  

 Nessa perspectiva da ligação e interpelação dos campos midiáticos, Bourdieu (1989, 

p. 210) destaca: 

         

O universo do esporte não é um espaço fechado em si mesmo. Ele está inserido num 

universo de práticas e consumos, eles próprios estruturados e constituídos como 

sistema. Há boas razões para se tratar às praticas esportivas como um espaço 

relativamente autônomo, mas não se deve esquecer que esse espaço é o lugar de 

forças que não se aplicam só a ele.  

 

 O que Bourdieu quer enfatizar é que o campo esportivo esta ligado a outros campos, 

como o político, o econômico, mas que o campo dos media é o centralizador, com poder 

suficiente de mudar regras em alguns esportes ou influenciando economicamente sua prática, 

como exemplo o Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem como seu maior gerador de 

receitas os grandes conglomerados comunicacionais (SANFELICE, 2000, p. 145). 

 Apesar da ligação com demais campos e da centralidade imposta pelos media, o 

campo esportivo detêm certa autonomia, pois mesmo estando articulado com os grandes 

acontecimentos da história econômica e política, tem seu próprio tempo. Assim, relativiza sua 

autonomia em função da sobreposição do fazer midiático sobre os demais. Para trânsito 

dessas questões, Muller (1996) ressalta que atualmente não é mais possível discutir o esporte 

sem incluir a mídia, sendo que o esporte deixou de ser uma manifestação que se expressa pelo 

“se - movimentar”, e é hoje uma mercadoria como qualquer outra. 

  

1.2 O ESPETÁCULO NA SOCIEDADE MIDIATIZADA: A CONSTRUÇÃO DE ÍDOLOS 

E HERÓIS NO FUTEBOL 

 

 Para elucidar os conceitos relacionados à sociedade do espetáculo, que vai ser tratada 

nesse tópico, conceitos que estão enraizados dentro dessa sociedade midiatizada em que 

vivemos, é preciso conceituar o significado da palavra espetáculo no dicionário. Segundo 

Holanda (2004) espetáculo é:  
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s.m: Tudo aquilo que atrai o olhar, a atenção: o espetáculo da natureza. / Contemplação. / 

Representação teatral, cinematográfica etc. // Servir de espetáculo ou dar espetáculo, ficar 

exposto às críticas do público; ser objeto de escândalo, de zombaria. 

 

 Com isso, pode-se começar a entender, em um primeiro momento, o que significa o 

termo “sociedade do espetáculo” referida pelo autor Guy Debord, que embasará estes 

conceitos. Então, se espetáculo é tudo que atrai o olhar e atenção, a sociedade 

espetacularizada é uma reunião de homens que vivem em grupos organizados que se sujeitam 

a representações e, consequentemente a criticas dos demais participantes. Para Debord (1994, 

p.14) toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se 

anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era diretamente vivido se 

esvai na fumaça da representação. Assim, vive-se em uma sociedade recheada de espetáculos 

e de seres irreais, pois “o espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o 

movimento autônomo do não-vivo” 

 Contudo, pode-se dizer que o espetáculo é uma relação social entre pessoas, neste 

caso entre a revista, o ídolo e o leitor, o que, assim, a torna real. Além disso, o espetáculo não 

é um conjunto de imagens e sim é midiatizado por elas. DEBORD (1994) explica que o 

espetáculo que inverte o real é produzido de forma que a realidade vivida acaba 

materialmente invadida pelo espetáculo, pois o alvo é passar para o lado oposto onde a 

realidade invade o espetáculo e vice-versa. Em outras palavras, o espetáculo é o resultado do 

modo de produção existente sob todas as suas formas particulares de informação ou 

propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento.  

 Ainda sobre essas questões, o escritor italiano Ítalo Calvino (1990, p. 107) acrescenta 

que: 

 

Hoje somos bombardeados por tal quantidade de imagens a ponto de não podermos 

distinguir mais a experiência direta daquilo que vimos há poucos segundos na 

televisão. Em nossa memória se depositam, por estratos sucessivos, mil estilhaços de 

imagens, semelhantes a um depósito de lixo, onde é cada vez menos provável que 

uma delas adquira relevo  

 

 O que Calvino quer dizer é que as imagens e os meios comunicacionais possuem  

poder influente nessa sociedade espetacularizada e refere-se ao papel fundamental das 

imagens produzidas pela indústria cultural. No mundo de hoje, só alcança visibilidade aquilo 

que tem uma imagem difundida nos meios de comunicação. O que está fora dos meios é tão 

invisível que parece não existir. 
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 Nessa perspectiva, observam-se muitos dos conceitos elucidados por Debord dentro 

do mundo esportivo, este que cada dia é sustentado pelo marketing esportivo e pela 

midiatização do esporte. Um espetáculo é formado por dirigentes, jogadores e demais 

“atores”, assim como pelas questões ligadas a economia e produção, como venda de camisetas 

e produtos, estratégias dos marqueteiros com relação ao plano de sócios e a própria criação de 

ídolos e heróis, sempre com o intuito de alavancar vendas e colocar em cena o espetáculo. É 

claro que todo esse show, que faz parte dos conceitos de Indústria Cultural tratados por 

Debord, têm uma ajuda significante dos meios de comunicação de massa. Para Helal (1998), a 

mídia é um dos poucos espaços privilegiados de produção e circulação de discursos sociais. 

Assim, os espetáculos esportivos modernos se tornaram um dos principais emblemas do 

chamado “processo de midiatização” de eventos culturais. 

 Além disso, tomado como acontecimento social, o espetáculo esportivo inclui o 

espectador na territorialidade do estádio. Mouillaud (1997) diz que ao abordar o acontecimento 

polissêmico, para chamar a atenção sobre os limites do acontecimento pode-se estabelecer um 

limite entre os jogadores e os espectadores, pois supostamente estes assistem a um espetáculo do 

qual não fazem parte. 

 O espetáculo só se consolida com a presença da plateia, pois os atores por si só não 

compõem o todo, o evento esportivo. Este precisa do público (como uma espécie de 

testemunhas) para ser validado. Novamente Helal (1998) argumenta que, ao mesmo tempo em 

que mídia, público, ídolos fazem parte de campos sociais diferentes, eles coexistem dentro de 

um universo (como um todo), onde cada um não faz sentido sem o outro. Para o autor, os 

espectadores não são passivos, mas são testemunhas que fazem parte da “cerimônia 

espetacular”. Segundo ideia defendida por Bourdieu (1997), o espetáculo é produzido duas 

vezes: primeiro, no local e no instante do fato, por todo conjunto envolvido (atletas, comissão 

técnica, juízes, organizadores, etc) na competição; segundo, por aqueles que transformam as 

imagens em discursos desse espetáculo. 

 Dessa forma, para compreender o processo de criação de ídolos e heróis no futebol, 

deve-se lembrar que o sonho de muitos garotos, independente da classe social, está ligado ao 

esporte mais popular do mundo: o futebol. Portanto, essa modalidade esportiva está presente 

no imaginário do povo brasileiro. É visto que o futebol faz parte da vida de muitos meninos 

desde crianças, pois o esporte está enraizado na cultura de muitos países, inclusive o Brasil. 

Quem comenta sobre isso é o escritor Eduardo Galeano (2002, p. 5) quando diz que: 
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Um bom dia a deusa do vento beija a pele do homem, os surrados pés e, desse beijo, 

nasce o ídolo do futebol. Nascido em berço de palha e barraco de lata, vem ao 

mundo abraçado em uma bola. Desde que aprende a caminhar, sabe jogar. 

 

 Porém, deve-se lembrar de que se vive em um país em que a desigualdade social é 

uma das grandes dificuldades a ser resolvida, e que, portanto, valoriza-se aquele que é bem 

sucedido, famoso e conhecido, enfim, aquele que deu certo financeiramente. Nessa 

perspectiva, a sociedade valoriza o vencedor, a vitória, a ascensão, impondo um padrão de 

comportamento que reconhece o mais forte e o mais habilidoso. Aquele que chegar ao topo 

servirá como exemplo para os demais (RUBIO, 2001).   

 Tudo isso é permeado e, de certa forma, ajudado pelos meios de comunicação que 

têm incitado muitos fenômenos culturais no mundo contemporâneo, tanto que Helal (1998) 

afirma que a mídia é um dos poucos espaços privilegiados de produção e circulação de 

discursos sociais. Assim, os espetáculos esportivos modernos se tornaram um dos principais 

emblemas do chamado “processo de midiatização” de eventos culturais. Um dos fenômenos 

existentes é a técnica de mitificação de personagens produzidos por esses meios, ou seja, o 

aparecimento de heróis. Tanto aqueles que possuem capacidade, desenvolvendo um bom 

trabalho, quanto os que não têm qualquer dom extraordinário, podem tornar-se um 

personagem da mídia.  

 Sérgio Settani Giglio (2007, p. 119) concluiu uma dissertação bem recente sobre os 

ídolos e heróis do futebol criados pela mídia, onde afirma que os jogadores que conseguem a 

façanha de sair do anonimato e se tornar público participam de um processo que muitos 

sonham e poucos conseguem. Observa-se isso porque se tornar jogador profissional com um 

número considerável do contingente de jogadores é uma restrição, visto que existe uma 

parcela maior de exclusos nesse processo. Portanto, os famosos, os ídolos e heróis constituem 

uma exceção da exceção. Em outras palavras, para ser jogador de futebol é preciso passar por 

longas etapas e muitas angústias, é preciso conviver com a possibilidade de ser dispensado em 

qualquer fase das categorias de base. Ser jogador de futebol é pertencer a uma pequena 

parcela, se comparada com o número de muitos meninos que ficam pelo caminho. (p.119) 

 É aproveitando essa situação que a mídia se apropria de estratégias discursivas para 

criar os ídolos e heróis esportivos, para que a grande porção de meninos sonhadores tenha 

com quem se identificar. Segundo Giglio (2007, p. 135) as histórias daqueles que alcançaram 

a vitória por meio do esporte tornam-se falsos discursos para garantir que qualquer pessoa 

poderá ser herói, fruto de sua dedicação, esforço, disciplina, pois “além de possuir uma quota 

necessária de talento, mais conhecido como dom divino, para seguir assim a trajetória mítica 
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do herói”. Quem complementa isso é Santiago Pich (2003, p. 203). Em sua obra “A mítica 

neoliberal, o sistema esportivo, a mídia e o herói esportivo” o autor afirma que: 

 

A figura do herói esportivo, veiculada pela mídia e instituída no imaginário social, 

adquire o status da resposta possível para superar as frustrações do insucesso social, 

e tornar os indivíduos aceitos pela sociedade tanto econômica – quanto efetivamente 

(nessa ordem), captando assim os desejos populares de ascensão social. 

 

 Dessa forma, se levarmos em consideração que em nossa sociedade o importante é 

estar em primeiro e ser derrotado pode significar tornar-se “mais um” numa sociedade 

marcada pela guerra da sobrevivência, essas premissas recebem uma base de sustentação 

sólida por intervenção de uma grande máquina das comunicações. A conservação das imagens 

é relembrada a cada noticiário, no qual aparece um novo atleta a ser eleito como modelo e que 

rapidamente passa a ter todos os pré-requisitos para tornar-se um ídolo e quem sabe um herói. 

Para Giglio (2007, p. 131) “ tanto o ídolo como o herói passam a compor uma nova condição 

de vida. Não importa se ela será passageira ou não, o que se vê é uma mudança, pois tornam-

se figuras públicas e carregam a possibilidade imaginária de vitória de milhares de pessoas”. 

 O papel que a mídia vem desempenhando através dos meios comunicacionais é criar 

ídolos e heróis. Através de manchetes, imagens, fotografias e discursos são construídos esses 

“personagens”. São transmitidas imagens do herói ou do ídolo esportivo, a partir do momento 

em que executam atividades que o diferenciam dos demais mortais, possibilitando, assim, sua 

exaltação como seres únicos e, como tal, possuidores de um dom. 

 

1.3 DIFERENÇAS ENTRE ÍDOLOS E HERÓIS 

 

 É imprescindível distinguir os heróis e ídolos midiáticos, pois existe uma pequena 

diferença entre eles. Segundo Helal & Murad (1995, p. 64-65) “apesar de se transformar em 

uma celebridade, o herói se distingue desta ao agir para redimir a sociedade, não vivendo 

somente para si”. Então, o ídolo seria uma pessoa conhecida e reconhecida, ou seja, famoso, 

porém, incapaz de redimir a sociedade. Já segundo ideia defendida por Campbell (1990, p. 

131), o herói é aquele “(...) que descobriu ou realizou alguma coisa além do nível normal de 

realizações ou de experiência. O herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele 

mesmo”. 

 O ídolo do futebol é aquele cuja presença torna-se indispensável, afinal, sem ele a 

partida “não tem graça”. Além disso, o ídolo tem sua imagem veiculada ao clube que defende 

e essa condição pode ser temporária, visto que outro jogador pode ser colocado em seu posto. 
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Mesmo assim, sua figura será lembrada e reverenciada pelos que o viram jogar. Já o herói 

para adquirir a condição de protagonista, necessita de uma ocasião mítica que o coloque em 

evidência. É dessa maneira que os feitos do herói são perpetuados, imortalizados e 

relembrados por muito tempo. 

 Quem sustenta essas afirmações é Giglio (2007, p. 130) quando explica que: 

 

O ídolo se relacionará com os seus torcedores/fãs e construirá essa condição no 

cotidiano e pode atingir a condição de herói caso seu time participe de um evento 

capaz de demarcar muito bem a identidade do clube, tal como fazer um gol em uma 

final de campeonato. Tanto o ídolo quanto o herói podem sobreviver por muito 

tempo. O herói será lembrado por algum feito realizado em um evento mítico, já o 

ídolo, além dos feitos realizados, será lembrado por tudo o que fez pelo clube, pelos 

campeonatos conquistados, pela identificação com a torcida, pelos jogos 

inesquecíveis, pelos gols etc. Assim que o ídolo não puder mais sustentar a sua 

posição, será substituído por outro jogador apto a ocupar o seu lugar, enquanto o 

herói será definido pelo evento mítico capaz de transformá-lo em herói. Portanto, a 

cada evento capaz de mitificar um atleta, um novo herói poderá surgir. O ídolo é 

aquele que adquire tal status em consequência de seu vínculo com a história do 

clube, resultado de uma identificação com os torcedores, dedicação, trabalho, 

empenho, humildade e seriedade. 

 

 

 Nessa perspectiva, entende-se porque é imprescindível distinguir os ídolos e heróis, 

pois o que define e diferencia o ídolo do herói são as categorias tempo e espaço. O ídolo é 

construído dentro de uma lógica de fatos que o colocam em condição de ser idolatrado a partir 

do referencial da história construída no clube. Algumas vezes o jogador leva seus status de 

ídolo para outra equipe, mas para que continue respeitado, precisa criar outro vínculo com o 

clube e a torcida. Por sua vez o herói está ligado a um espaço de tempo menor e, muitas 

vezes, ligado a um evento especifico.  

 Um exemplo comum de evento é uma final de Copa do Mundo. O jogador que tiver a 

chance, sorte ou talento para ser o diferencial nesse tipo de campeonato tem seu feito 

transformado em heroísmo. O atleta que for considerado um herói terá sua imagem divulgada 

nos noticiários ligada a termos como “coragem e bravura”, muito comuns para designar as 

qualidades do herói. Giglio (2007, p. 132) afirma que esses termos funcionam para dizer que 

o atleta estava apto para responder com êxito a situação encontrada. Para o autor “é aquele 

que coloca em risco a própria vida em prol dos outros. Surge em situações momentâneas e 

casuais, muitas vezes, associadas a uma condição essencial para que se realize: a sorte.” 



2 JORNALISMO NA ATUALIDADE 

 

 Diante da complexidade da mídia atual e da inserção das novas tecnologias, a 

imprensa escrita precisa criar estratégias para captar e aumentar o nível de atenção do seu 

público. Portanto, falar do jornalismo no século XXI é tratar de uma prática social de sentido 

que se constitui em uma perspectiva sistêmica neste momento evolutivo, caracterizado por 

uma intensa imersão tecnológica da sociedade. A produção jornalística atual também está 

marcada pela sociedade midiatizada na qual se insere. 

 Para Fausto Neto (2007), a crescente autonomia do campo midiático-jornalístico 

causa várias problemáticas envolvendo suas relações com demais campos sociais, além de 

outras diretamente vinculadas com os seus processos internos de organização, suas maneiras 

de funcionamento, bem como suas próprias estratégias de legitimidade e de reconhecimento 

de suas práticas. 

 Assim, a autonomia desse campo se dá ao fato da existência de uma complexidade 

processual e substancial do status do jornalismo. Segundo Fausto Neto, há uma modificação 

dentro do jornalismo no seu “lugar de fala”, no percurso de “sociedade dos meios” para a 

“sociedade midiatizada”.2 Essa transformação que influencia significativamente na forma de 

produção jornalística hoje, está caracterizada pelo funcionamento dos discursos jornalísticos e 

da existência de estratégias e novos modos de operações midiáticas. 

 Dessa forma, os meios comunicacionais ocupam um espaço estratégico e 

privilegiado na sociedade, esta que é, como já referido, complexa, globalizada e midiatizada. 

Nesta forma vigente, não existem fatos isolados, pois qualquer ação pode ter causas e 

conseqüências produzidas em âmbitos distantes do lugar de procedência. Como exemplo tem-

se os tsunamis na Ásia, os atentados às Torres Gêmeas em Nova York, a gripe aviária, etc. 

Efeitos que não ficaram presos ao espaço geográfico na qual aconteceram.  

 Em andamento nessa perspectiva do novo formato, Mar de Fontcuberta (2007) 

explana sobre as principais dimensões do jornalismo do século XXI. A primeira delas é que 

os meios de comunicação possuem uma dimensão socializadora de pautas de comportamento 

que tem como destinatário um distinto e diverso público. Ou seja, a mídia se converte em uma 

                                                 
2
  O autor explica que sociedade dos meios é caracterizada através de suas práticas discursivas. Em um lugar que, 

a partir de sua competência discursiva e de sua simbólica próprias, se destaca por uma dinâmica articuladora das 

atividades (discursivas) dos outros campos sociais.A mudança que ocorre da sociedade dos meios para a 

sociedade midiatizada é que alteraria a questão da autonomia do campo dos mídias, e no caso,do 

jornalismo.Trata-se da inscrição de uma ordem tecno-discursiva das lógicas e de operações midiáticas a permear 

a estrutura social, suas diferentes práticas e interações, e deslocando de modo transversal, para as instâncias 

societárias, os fluxos e efeitos sócio-técnicos, caracterizados pela cultura e operações midiáticas (FAUSTO 

NETO, 2006). 
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espécie de agência centralizadora da produção de símbolos, produzindo mensagens nas 

sociedades contemporâneas. 

 Um segundo aspecto seria a mídia como um espaço para o exercício da cidadania, 

visto que o receptor é ativo no recebimento das mensagens, assim como interage e participa 

da produção jornalística. A terceira dimensão está de certa forma ligada com a segunda, pois 

fala que a mídia transmite uma grande carga de conhecimento, participando ativamente do 

campo da educação. E por último, conforme FontCuberta, o quarto aspecto seria que os meios 

de comunicação se constituem como uma significante forma de lazer e de entretenimento para 

o público, ocupando de certa forma, o seu tempo livre. 

 Outro aspecto a ser considerado na mídia, tanto no âmbito de produção de 

enunciados e discursos e também na recepção, é a autoreferencialidade. Essa característica 

que está ligada a outro conceito que precisa ser compreendido, a dos contratos de leitura. 

Charraudeau (2006) afirma que a troca linguajeira entre produtor e receptor depende deste 

contrato de comunicação, pois é ele que regula tal prática. Para o autor, a interação 

comunicativa entre produtor e destinatário resulta da forma como os elementos discursivos 

são dispostos. Essas estratégias de enunciação presentes nos contratos são organizadas de 

duas formas: interna e externa. O primeiro prioriza a enunciação e o segundo avalia todo o 

processo comunicativo.  

 O âmbito da produção discursiva é caracterizado por uma co-intencionalidade, pois 

“é construído a partir de um pressuposto sobre o que o destinatário pode querer”. No entanto, 

não é garantido que seja reproduzido no receptor o efeito esperado. Não se pode esquecer que 

na instância de produção também são levados em conta os fatores mercadológicos e os demais 

meios comunicacionais. 

 Como uma cadeia evolutiva, encontra-se posterior aos contratos de leitura, estudos 

sobre autoreferencialidade, tão característico dessa sociedade complexa e midiatizada. Este 

conceito não deixa de ser uma problemática sobre os vínculos entre receptores e produtores de 

discursos sociais. Luhmann (2006) aponta que a relação entre eles acontece a partir de uma 

interrupção do contato direto e com a interposição do fator técnico. Isso que, segundo o autor, 

gera outros parâmetros e possibilidades de vínculos entre estes dois lugares.  

 Estudos recentes apontam que a problemática da circulação de discurso deixa de ser 

entendida como uma questão de intervalo entre estes pólos, na medida em que as duas 

gramáticas estariam em contato, gerando pontos de articulação. Ou seja, o crescente processo 

de midiatização mostra modificações nos contratos. Não se trata mais de buscar um vínculo 

com o leitorado, mas identificar novas formas, na medida em que as pessoas são convertidas 
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em personagens ativos do processo de informação na atualidade. 

 Diante dessa perspectiva, Fausto Neto (2008, p. 113) explica que: 

 

Trata-se de um sistema que através de suas operações enunciativas contata 

instituições e atores sociais; oferece meios para construção das relações destes e, 

pede o reconhecimento de suas práticas. É na complexidade desta “realidade da 

construção” que se institui um novo “modelo pedagógico” e mercado discursivo. O 

campo jornalístico se apresenta como um lugar que reformula suas táticas e 

estratégias, reconfigurando seu status de “lugar observador”. Sua gramática e seus 

instrumentos lhes concedem meios de enquadrar e definir, segundo “pontos de vista” 

que lhes são inerentes, as realidades que resultam de suas próprias operações. Disso 

resulta a organização de um novo “lugar de observação”, e dos seus respectivos 

engendramentos, pois é neste nível que reside a explicitação de seu novo modelo de 

autonomia. 
 

 Para o autor, é através dessa nova forma enunciativa, de produção de discurso, que se 

constrói um novo ambiente, onde auto proclamam a natureza e racionalidade deste 

dispositivo, assim como as possibilidades de novas construções de vínculos. Ou seja, as 

operações com que se concebe a “realidade da construção” dão formato a tal realidade, no 

mesmo momento em que se produz uma espécie de auto-refletividade sobre os modos de ser 

do jornalismo e as práticas dos seus atores. “Aqui, a realidade da construção se manifesta de 

um modo complexo, que é a própria enunciação que faz sobre a existência do campo e de suas  

práticas.” (FAUSTO NETO, 2008, pág. 114) 

 Dessa forma, se descreve uma manifestação específica do campo a partir de um 

autodiscurso jornalístico. Ao mesmo tempo em que autonomeia a existência da realidade do 

campo, estabelece regras sobre as quais se sustenta o seu trabalho, não só visibilizando seus 

produtores, mas fazendo-os falar segundo uma norma de enunciação. 

 A luz desses conceitos, Soster (2009, p. 8) elucida sobre as três características do que 

ele chama de terceira descontinuidade no fazer jornalístico na sociedade midiatizada, pela 

qual se insere a autoreferenciação:  

 

a auto-referencialidade pode ser identificada quando os media passam a se referir às 

suas próprias operações, usualmente por meio de marcas, em suas construções 

discursivas, repetindo, com isso, em seu interior, uma operação do próprio sistema. 

A co-referência se estabelece quando os dispositivos dialogam entre si por meio dos 

nós e conexões da web, o que permite ser pensado em especial a partir do 

amalgamento do sistema midiático-comunicacional pela web. Já a terceira categoria 

conceitual, que chamamos de descentralização, diz respeito ao fato de o jornalismo 

midiatizado não operar com centralidades, por se materializar em uma estrutura em 

rede. Ou seja, os dispositivos que compõem o sistema mediático-comunicacional se 

estabelecem como nós e conexões de uma rede maior, afetando e sendo afetados uns 

pelos outros em suas operações por meio de fluxos informacionais, transformando-

se mutuamente, mas sem ocuparem um lugar central nesta arquitetura. 
 

 Mas o jornalismo contemporâneo, produzido na atualidade, tem outros pontos a 
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serem estudados e considerados. Volta-se novamente para os conceitos de Mar de 

FontCuberta sobre o jornalismo atual e suas formas de produção. A autora nos apresenta 

considerações relevantes quanto às características do que ela chama de “jornalismo mosaico e 

jornalismo sistema”.  As pautas jornalísticas estão caracterizadas por duas coisas: a separação 

e a redução. Para FontCuberta, essa é a cultura mosaica, pois os conteúdos são oferecidos 

pelos meios de comunicação, fragmentados, atomizados, “tornando difícil assim a 

compreensão da realidade”. 

  Essa cultura mosaica ou jornalismo mosaico implica em um processo limitado, sem 

organização e articulação dos conteúdos midiáticos, tornando inviável a compreensão do 

conjunto. Para compreender melhor, basta observar alguns periódicos de circulação atual. As 

páginas se convertem num espaço em que se mostram as notícias sem nenhum tipo de 

contextualização e sentido. Outro ponto que é tratado por FontCuberta é dos acontecimentos 

que necessitam de explicação por diversos ângulos, como político, econômico, social,etc. 

Segundo a autora, “eles são oferecidos de forma dispersa, desintegrada nas diversas seções, ao 

invés de oferecer ao leitor uma visão integra da noticia, suas implicações e consequências” 

(FONTCUBERTA, 2007, p. 41). 

 Em contraponto a esse princípio fragmentado encontra-se o sistema aberto. Esse 

jornalismo sistema apresenta as notícias de uma maneira contextualizada e estabelece uma 

relação de interação com o receptor, de forma que esse possa contribuir na construção do 

sentido e na compreensão da realidade. Esse modelo de jornalismo permite que alguns fatos 

sejam apresentados com a raiz do problema, por exemplo, que de uma outra forma ficariam 

ocultos ou insuficientemente mostrados a sociedade. 

 Para a distinção necessária desses dois modelos de periodismo é importante mostrar 

as características principais de cada um. Ainda baseada nas teorizações de FontCuberta 

elencaremos os pontos fundamentais do jornalismo mosaico e sistema  

 No jornalismo sistema os conteúdos são articulados, explicados e mostrados com 

organização e coerência. Os fatos são apresentados em um contexto, com suas origens, causas 

e conseqüências. Esse jornalismo sistema é aberto entendendo o receptor como um usuário, 

assim como valoriza a inovação na produção diária jornalística. 

 Já no jornalismo Mosaico a informação é descontextualizada e desintegrada, com a 

pauta carecendo de organização interna, diferentemente do modo sistema. As informações são 

dispostas de forma aleatória, sem articulação, assim tornando os fatos, isolados. O receptor 

não é visto como um usuário e sim como um grupo de consumidores que fazem parte de um 

sistema fechado. Portanto, o jornalismo Mosaico respeita um formato pré-estabelecido e 
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explica seus conteúdos de forma simplista demais. 

 

2.1 ESPECIALIZAÇÃO: O SURGIMENTO DA IMPRENSA ESPORTIVA NO BRASIL 

 

 O futebol começou a entrar no Brasil no início do século XX. Naquela mesma época, 

o escritor Graciliano Ramos havia dito que a modalidade esportiva não seria popular no país. 

Na ocasião ele comentou que: “futebol não pega, tenho certeza; estrangeirices não entram 

facilmente na terra do espinho” (COELHO, 2003, p. 7). Ele não imaginava, mas esse foi o 

maior dos enganos no que diz respeito aos esportes brasileiros. Isso porque, tempos depois, o 

futebol se tornaria o esporte mais popular no país.  

 Contudo, o escritor alagoano foi um dos precursores do jornalismo esportivo no 

Brasil. Justamente porque esse ramo do jornalismo começou assim, através de palpites. 

Segundo obra de Coelho (2003), as primeiras coberturas esportivas foram comentários. Algo 

parecido com o que vemos nos programas opinativos de hoje. Na época, ninguém acreditava 

que o esporte e, claro, o futebol, pudesse aparecer nas capas dos periódicos noticiários. 

Conforme o autor (2003, p. 8): 

 

A rigor, imaginava-se que até mesmo o remo, o esporte mais popular do país na época, jamais 

estamparia as primeiras páginas de jornal. Assunto menor. Como poderia uma vitória nas 

raias- ou nos campos, nos ginásios, nas quadras – valer mais do que uma importante decisão 

sobre a vida política do país? Não, não poderia, mesmo que movesse multidões às ruas em 

busca de emoções que a vida cotidiana não oferecia(...)Placar jamais sairia dos primeiros 

números, imaginava Saldanha, que prestou inestimáveis serviços ao esporte brasileiro. 

 

 

 Nessa perspectiva, observa-se que alguns veículos foram muito importantes para a 

história de alguns clubes futebolísticos como, por exemplo, o Palmeiras. Mesmo sem ter 

muita força, o jornalismo esportivo da época teve influência no futebol. Na década de 1910 o 

Fanfulha tinha páginas de divulgação esportiva nas suas edições: “não se tratava de periódico 

voltado para as elites, não formava opinião, mas atingia um público cada vez mais numeroso 

na São Paulo da época: os italianos” (COELHO, 2003, p. 8). Foi a partir de um aviso 

destinado a esse público que foi fundado o Palestra Itália, que se tornaria mais tarde o 

Palmeiras.   

 Portanto, não existia uma cobertura esportiva que vemos hoje em dia, mas um 

primeiro passo que foi importante para a construção de um ramo jornalístico de grande 

destaque nas mídias atuais. Não existiram grandes reportagens, coberturas e matérias sobre 

esporte, mas relatos que contribuíram historicamente e que servem como fonte de pesquisa.  
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 Aos poucos o esporte foi ganhando espaço nos jornais. Mas foi só a partir da 

popularização do futebol que ela realmente ganhou força. No Rio de Janeiro, por exemplo, 

essa modalidade esportiva estampava as publicações com mais intensidade que as demais 

cidades do país, mesmo que fosse com pouco destaque. Porém, a popularização do futebol só 

começou quando o Vasco, em 1923, ganhou a segunda divisão com a presença dos negros em 

seu quadro. Segundo COELHO (2003, p. 9), essa era a popularização que faltava, pois os 

negros “tomavam a ponta do esporte”. 

 Dessa forma, diversas publicações apareciam e desapareciam, pois fazer jornalismo 

esportivo era “tourear a realidade”. O que se via era resultado do preconceito com o esporte, 

que para muitos, era assunto para pessoas de baixo poder aquisitivo, sinônimo de menor poder 

cultural. Para os chefes de redação, apenas essas pessoas seriam leitoras desse tipo de diário. 

Mesmo com dificuldades surgiu o primeiro veículo exclusivamente dedicado aos esportes, o 

Jornal Sports. Depois muitos outros apareceram, como a Revista dos Esportes, que viu Pelé 

brilhar e o país ganhar títulos mundiais. Contudo, essa e muitas outras publicações que vieram 

a surgir nesse tempo, desapareceram.  

 A nova fase começava em 1960 quando os cadernos de esportes tomavam conta dos 

jornais. Ainda assim, mesmo o Brasil sendo o país do futebol, não havia nenhuma revista 

dedicada unicamente ao futebol. A Placar, como já referido, surgiu só em 1970. Foi a partir 

desse momento que, conforme Coelho (2003, p. 10): “o Brasil entrou na lista dos países com 

imprensa esportiva de larga extensão. Não quer dizer de alta ou baixa qualidade.” Isso só 

sucedeu porque os cadernos esportivos se tornaram mais presentes e de maior volume. 

 

2.1.1 Jornalismo Esportivo na atualidade 

 

 É visto que o jornalismo esportivo que encontramos hoje é bem diferente daquele 

que se observava há alguns anos. Hoje ele tem mais lugar nos produtos midiáticos ofertados 

no mercado. Além de que o esporte ocupa nas mídias um espaço significativo se comparado a 

outros campos de conhecimento Existem revistas e publicações voltadas somente a esse 

assunto e as editorias esportivas em grandes jornais é considerável. Isso porque o esporte se 

tornou assunto relevante na vida dos brasileiros. Borelli (2002) afirma que o esporte é de 

fundamental importância para a área jornalística, pois a cultura brasileira está envolvida por 

ele. À medida que a opinião pública começa a se interessar pelo assunto, o esporte passa a 

ganhar mais espaço.  
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 De fato, as coberturas jornalísticas têm mais lugar, mas ao mesmo tempo são 

facilmente confundidas com entretenimento, que vem acompanhada de uma boa dose de 

emoção,conforme explica Barbero e Rangel (2010, p. 45): “a emoção é a própria alma do 

esporte. Ela está nos olhos do jogador que faz o gol do título, na decepção da derrota, nas 

piscinas, quadras e pistas. Em nenhuma outra área do jornalismo a informação e o 

entretenimento estão tão próximos.” 

 Por estar tão próxima do entretenimento, essa é, talvez, a área do jornalismo em que 

mais se possa ousar. É por meio das coberturas esportivas que se abre um leque de 

oportunidades e interessantes formas de colocar em prática conceitos comunicacionais, de 

abordar assuntos importantes para a sociedade e de criar, inovar e fazer um jornalismo 

diferente. Um jornalismo ousado na linguagem, pela forma como se apresenta, e nas 

possibilidades reais de expandir ideias e abordar temas distintos que surgem inseparáveis ao 

esporte. No âmbito do próprio jornal, observa-se pela hierarquia das editorias, que a dos 

esportes é a que tem mais autonomia, pois há menos obstáculos na crítica do esporte. 

 Dentro dessa gama de possibilidades e dos tipos de publicação tem as revistas que, 

segundo Villas Boas (1996) se diferem, principalmente, no que diz respeito à linguagem, pois 

é capaz de ir além do óbvio, dando riqueza à notícia, beleza e magia ao texto, sem deixar de 

colocar os fatos em seus devidos lugares. Suas características libertadoras dão o tom, o estilo 

e o foco necessários para um jornalismo mais criativo e menos padronizado. As interpretações 

e impressões do autor, o senso de observação e capacidade de associar fatos acabam por 

completar a “visão de mundo”. 

 Porém, nem tudo são maravilhas dentro desse ramo jornalístico. A editoria esportiva, 

assim como os jornalistas que a compõem, passa por algumas dificuldades. O que se encontra, 

são baixos salários, pois não é nessa editoria que se encontrarão os altos. Além disso, é para 

esse ramo que se destinam os novatos na profissão, com pouca capacitação. Aliás, há falta de 

capacitação do jornalista esportivo, seja por falta de investimento dos veículos ou por omissão 

das entidades vinculadas ao esporte. Na própria Academia há falta de capacitação para os 

alunos, conforme elucida Bueno (2005, p. 19-20): 

 

Em geral, não há, nas faculdades de Jornalismo, disciplinas ou mesmo cursos de 

extensão que prestigiem o Jornalismo Esportivo, despertando os futuros 

profissionais de imprensa para a realidade, o compromisso e os desafios dessa área. 

Por esse motivo, o número de dissertações e teses, ou mesmo trabalhos de conclusão 

de curso, que têm como objetivo o jornalismo esportivo, é tão reduzido. Por isso, tão 

pouco material existe sobre a história do futebol ou dos esportes em geral em nosso 

País, o que, certamente, condena um passado glorioso ao esquecimento. 
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 Nessa perspectiva, o autor afirma que a imprensa esportiva precisa se revitalizar, pois 

ainda oferece informações de má qualidade. Segundo ele, não é raro se encontrar resultados 

errados das partidas, títulos das matérias em oposição aos comentários e notícias, informações 

equivocadas sobre os artilheiros. É preciso deixar claro que nem o autor e nem este trabalho 

está generalizando, pois a imprensa esportiva possui muitos jornalistas capacitados. Porém, é 

preciso ressaltar outros fatores com relação ao jornalismo dos esportes, ainda sob os 

embasamentos de Bueno (2005, p. 24) que afirma que o improviso se faz presente nessa área 

e: “é arriscado porque na maior parte dos casos, pelo interesse dos torcedores, essas 

informações são sobejamente conhecidas, o que aumenta a falta de credibilidade dos que 

cobrem o esporte brasileiro.” 

 Outra característica é que as publicações em geral, assim como em outros meios 

como rádio e TV, têm uma preocupação quase exclusiva com o futebol, deixando de lado, 

muitas vezes, os demais esportes. Não se pode negar que o futebol é a paixão da maioria dos 

brasileiros, mas existe uma desproporção entre o número de praticantes das diversas 

atividades esportivas e o espaço a eles dedicado pela mídia. (BUENO 2005, p. 21). O quadro 

se modifica quando existem grandes torneios ou eventos mundiais como as Olimpíadas e 

Jogos Pan-americanos. Porém, só são divulgados os que conseguem subir no pódio, excluindo 

os demais e deixando de cumprir um papel importante que é o de valorizar o esporte e o 

espírito de jogo.  

 É importante lembrar que quase todo o jornalista esportivo só escolheu esta profissão 

porque possui uma paixão por algum clube futebolístico. É o que afirma Coelho (2003) 

quando faz uma comparação com um menino de 12 anos que tem um clube pelo qual é 

apaixonado. Ele sabe tudo sobre esse time, pois acompanha todas as noticias pela TV, internet 

e também publicações que falem sobre o clube.  

Para o autor, acontece o seguinte: 

 

Se for apaixonado, o garoto de 12 anos certamente já decidiu o que quer ser quando 

crescer: jogador. Mas, claro, existe a possibilidade de o menino não jogar nada bem, 

o que fatalmente o fará começar cedo a pensar em uma opção. Na cabeça de muitos 

profissionais que hoje atuam com esportes, foi nessa faixa etária que passou pela 

primeira vez a ideia de virar jornalista de esportes. Claro que não é isso o que define 

o grande jornalista. Mas, em alguns casos, é o que pode ajudar a fazê-lo. O 

candidato a jornalista muitas vezes nem sabe que já está nessa categoria. Mas pode 

estar se formando dela ao comprar uma publicação sobre esportes. Muitas vezes, 

esse conhecimento não desgruda nunca mais da cabeça do garoto (COELHO, 2003, 

p. 40). 
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 É aí que entra uma questão: como o jornalista se desfaz do torcedor que há em si? 

Muitos não se desfazem e dispõem de certa autonomia para assumirem a torcida por algum 

clube. É o caso do ilustre Nelson Rodrigues, são-paulino declarado. Mas, existe outra parte 

dos jornalistas que não assumem sua paixão, porém, favorecem de alguma forma, em seus 

comentários e transmissões, os times de maior torcida e dos grandes centros. Nesse caso, é 

possível se livrar do menino de 12 anos que habita nos jornalistas esportivos? É sabido que, 

em qualquer ramo do jornalismo, a imparcialidade ainda é utópica, pois em qualquer matéria 

existem os pontos de subjetividade de cada um. 

 A imprensa esportiva também ignora, muitas vezes, os clubes de menor expressão no 

país, ressaltando apenas os times das grandes cidades. Por mais que empresários enxerguem 

craques em vários times do interior do Brasil e faturam assim, com a venda deles, a imprensa 

do esporte os exclui se não atuam em times que estão na vitrine. Bueno (2005) exemplifica 

com o jogador Diego que só virou notícia quando jogou pelo Santos e foi campeão Brasileiro, 

mas esquece que ele já exibia qualidade no Comercial de Ribeirão Preto. O mesmo aconteceu 

com o Guga, que só se tornou manchete quando ganhou o Roland Garros.  Esses fatos estão 

todos ligados com a questão da midiatização esportiva, que já foi elucidada nesse trabalho. 

Mas existe outro fator que se liga, que é a questão da espetacularização do esporte.  

 Borelli (2002) defende que o jornalismo cultua o herói, constrói uma grande 

atorização. A partir dos maiores ícones do mundo esportivo, ele cria mecanismos para 

“bisbilhotar” a vida dos „olimpianos‟, faz julgamentos, avaliações, análises de competições, 

de fatos inusitados, de relações que são estabelecidas no dia-a-dia esportivo, etc. É a partir 

destes múltiplos e variados movimentos, que o jornalismo institui o esporte. 

  A palavra espetáculo, então, é justificada de forma precisa por Souza (1996, p. 7), 

quando afirma que uma terceira dimensão do futebol, que pode ser observada tanto no seu 

entendimento como esporte, como no seu entendimento como jogo, é a dimensão do 

espetáculo. De fato, o futebol deve ser também definido como um espetáculo (esportivo, 

ritualístico, dramático, etc.), o que possibilita a sua apropriação cultural das mais diversas 

formas. O futebol é, portanto, um esporte, um jogo e um espetáculo.  Esporte, porque é uma 

atividade física com regras pré-estabelecidas; jogo, pois equipes se enfrentam em um campo 

delimitado e um espetáculo, pois em uma área com tamanho especifico acontecem partidas 

históricas. 
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2.2 UM OLHAR SOBRE O JORNALISMO DE REVISTA 

 

 Para analisar o objeto de pesquisa aqui proposto, precisa-se, primeiramente, entender 

esse gênero jornalístico peculiar que são as revistas. Esses tipos de publicação impressa, que 

misturam jornalismo e entretenimento, têm características bem claras e é possível o distinguir 

dos jornais diários. Primeiro, porque as revistas nem sempre são factuais, abordando diversas 

pautas frias. Segundo, pelas suas características físicas, que se diferem desde o papel do 

produto, textura, até a cor que os compõe. Tanto no jornal diário, quanto no jornalismo de 

revista, ambos são veículos de comunicação, também vistos como negócios e marcas que 

oferecem um conjunto de serviços aos seus leitores. Dessa forma, ofertam propagandas, mas 

também uma gama de informações, de diferentes formatos. 

 Porém, a revista possui características marcantes e bem mais abrangentes que estas já 

citadas como, segundo Scalzo (2003, p. 12) “a relação de amor com o leitor é feita de 

confiança, credibilidade, expectativas, idealizações, erros, acertos, elogios, brigas, etc.” Essa 

relação de amor e fidelidade se deve ao fato de que no mercado de publicações, somente no 

Brasil, é enorme, com diferentes temas e estilos. As revistas estabelecem com seu público 

uma espécie de contrato de comunicação ou contrato de leitura, que para Verón (2004, p. 216) 

é: 

 

É uma espécie de espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao 

leitor, paisagens onde o leitor pode escolher um caminho mais ou menos de 

liberdade, onde zonas nas quais ele possa se perder, ou seja, perfeitamente balizado. 

Ao longo da estrada o leitor encontra personagens diversos que lhe propõem 

atividades várias, através das quais se vêm possíveis traços de relações, segundo as 

imagens que estes lhes passam. Um discurso é um espaço habitado de atores, de 

objetos e ler é colocar em movimento este universo, aceitando ou recusando, indo 

mais além à direita ou à esquerda, investindo mais esforços (...). Ler é fazer. 

 

 Mas antes de discorrer sobre os pontos de vínculo entre emissor e receptor, nesse tipo 

de publicação periódica, é preciso compreender o que são, afinal, as revistas. Observações e 

definições que não deixam de estar interligadas. Nessa perspectiva, Scalzo (2003, p. 12) faz 

uma pequena definição. Segundo ela “revista é um encontro entre um editor e um leitor, um 

contato que se estabelece um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, 

ajuda a construir a identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de pertencer a um 

determinado grupo”. Assim sendo, um grupo de pessoas que lê uma determinada revista é 

diferente de um grupo que não a lê, pois a revista une essas pessoas com interesses comuns e 

que por isso, comportam-se de determinada forma.  
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 As revistas também são entendidas como objetos de valor pessoal. Além de ter um 

aspecto bem mais bonito que o de um jornal, ela é fácil de carregar e assim de guardar. Leva 

vantagem tanto dos jornais que se estragam facilmente quanto dos sites que não são palpáveis. 

São “objetos queridos, fáceis de colecionar, recortar, copiar” (SCALZO, 2003, p. 12). 

 Outro ponto a ser citado é que as revistas, por serem impressas, têm um valor 

histórico e de veracidade maior que a de alguns outros meios de comunicação que não são. 

Assim, também cumprem um papel explicativo e aprofundam determinados assuntos que são 

pautados nos jornais diários. Para elucidar sobre o papel da revista, o escritor latino Gabriel 

García Márquez diz que “a melhor notícia não é aquela que se dá primeiro, mas aquela que se 

dá melhor”.  

 Nessa perspectiva, entende-se que as revistas preenchem os vazios de informação 

deixados pelo jornal. Villas Boas (1996, p. 9) explica que um fator as diferenciam 

sobremaneira do jornal, é o texto. Para o autor “com mais tempo para extrapolações analíticas 

dos fatos, as revistas podem produzir textos mais criativos, utilizando recursos estilísticos 

geralmente incompatíveis com a velocidade do jornal diário”. Ou seja, a reportagem que 

interpreta é o ponto forte dessas publicações. Os jornalistas que trabalham nesses veículos são 

mais exigidos quanto à produção textual, pois devem escrever de forma mais sedutora e 

elegante, como define o autor.  

 Villas Boas (1996, p. 9) em sua obra “O estilo magazine” explica que: 

 

O estilo magazine, por sua vez, guarda suas especificidades, na medida em que  

pratica jornalismo de maior profundidade. Mais interpretativo e documental do que 

o jornal, o rádio e a TV; e não tão avançado e histórico quanto o livro reportagem 

(...) Isso possibilita a elaboração/produção de um texto prazeroso de ler, rompendo 

as amarras da padronização cotidiana. Da abertura a sentença final da matéria, a 

produção do texto da revista de informação é um “exercício de raciocínio”, que 

detona o talento potencial do jornalista/autor. Quem ganha com isso são os leitores, 

porque a criatividade jornalística, mais cedo ou mais tarde, terá de se impor sobre os 

avanços tecnológicos das nets, sejam elas reais ou virtuais. 

 

   

2.2.2 Breve histórico das revistas no Brasil 

 

 A história das revistas no Brasil começa a ser escrita no século XIX com a chegada 

da corte portuguesa no país. Nesse mesmo período para a instauração das revistas, veio 

também a imprensa, que antes era proibida pelos portugueses. Porém, as magazines não 

chegaram aqui com as características que possuem hoje. Na realidade elas tinham mais jeito 

de livro do que de revista. 
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 A primeira publicação desse tipo de segmento a surgir foi As Variedades no estado 

da Bahia, em 1812. Bem variada, tratava de diversos assuntos de entretenimento como 

resumo de viagens, discurso sobre costumes, algumas novelas de gosto popular, pedaços de 

autores clássicos, etc. Mas foi em 1820 que a elite começou a ter seus interesses ampliados. 

Isto é, como o país era um recém-independente, havia poucos engenheiros, médicos, 

cientistas, militares, etc. É por isso que neste período surgiram diversas publicações tratando 

sobre diferentes campos do conhecimento humano. 

 Mas, segundo Scalzo (2003), foi só depois de sete anos que a primeira revista 

segmentada foi nascer. Um exemplar exclusivo para médicos e sobre medicina, O 

Propagador das Ciências Médicas, foi a primeira revista especializada do Brasil. Porém, 

durante esse tempo, poucas revistas sobreviveram. Conforme a autora, algumas dessas 

publicações saíram apenas uma vez por causa da falta de recursos e de poucos assinantes. 

Outras revistas saíram duas ou três vezes, mas ainda com pouca tiragem. 

 A reviravolta na história das revistas acontece em 1837 quando são copiados os 

modelos europeus de magazine com: “textos leves e acessíveis, feitos para uma pequena 

parcela da população recém-alfabetizada, a quem se queria oferecer cultura e entretenimento”. 

(Scalzo, 2003, pág. 28). Foi só dessa maneira que o jornalismo de revista conseguiu se 

instaurar. 

 Nessa perspectiva Scalzo (2003, p. 29) explica que: 

 

Com essa fórmula e o avanço das técnicas de impressão, o jornalismo em revista 

brasileiro encontra um caminho para atingir mais leitores e, assim, conseguir se 

manter(...) Em 1849, começa a era das revistas de variedades- que abusam das 

ilustrações, dos textos mais curtos e do humor. As caricaturas são a febre seguinte 

nas revistas brasileiras. 

 

 Neste mesmo período, surgem as primeiras fotos nas publicações. A primeira delas 

teve como responsável o fotógrafo Henrique Fleuiss. Mas foi no século XX que as coisas 

realmente começaram a ganhar força. Tudo isso por causa das transformações tecnológicas e 

científicas que o país estava sofrendo, o que se refletia nas publicações impressas. Dessa 

forma, vários títulos são lançados, principalmente no Rio de Janeiro que, segundo Scalzo 

(2003, p. 29), possuía o maior parque gráfico da República. Para a autora, a imprensa então: 

“começa a se profissionalizar, acompanhando a evolução da nascente industrialização do país. 

Para fundar e manter uma revista passa a ser necessário unir a um só tempo, técnica e capital.” 

 Na atualidade, algumas revistas conseguiram se manter fortes no mercado, com bom 

número de assinaturas e vendas e com uma certa exclusividade com relação ao tema: o 
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futebol. No próximo item, será contada a história da revista Placar, que é objeto dessa 

pesquisa e que se encaixa nas característica citadas, além de dados atualizados sobre a mesma. 

 

2.3 A REVISTA PLACAR ONTEM 

 

 Para obter as informações sobre a revista Placar, que é objeto desse estudo, foi 

realizada uma entrevista com um dos editores Jonas Oliveira e com a assessora Sandra 

Hadich. Segundo subsídios colhidos, têm-se a informação de que a revista foi fundada em 

março de 1970. Nessa época, não existia nenhuma publicação destinada exclusivamente ao 

esporte no Brasil. A ideia de criar a revista veio com o objetivo de aproveitar a Copa do 

Mundo de 1968. A placar chegou ao país em uma época em que não havia nada que cobrisse 

o futebol do Brasil inteiro. Suas características físicas eram os 31 cm por 23 cm de largura, 

sendo que a capa e o miolo eram feitos do mesmo tipo de papel e somente a primeira tinha 

cor. O primeiro diretor foi o jornalista Cláudio de Souza, porém quem ficou mais conhecido 

no cargo foi Juca Kfouri, que começou no primeiro ano da magazine como pesquisador, virou 

editor até se tornar diretor de redação. 

 Segundo Oliveira, a primeira edição vendeu 182 mil exemplares, sendo que com a 

conquista da Copa em junho daquele ano chegou as 228 mil edições vendidas. Porém, com o 

fim do Mundial veio o final da festa, isso porque a média de vendas caiu para 39 mil 

exemplares por semana. Com a cor chegando ao interior da revista, mais especificamente na 

abertura das reportagens, a média começou a aumentar e ficou entre os 100 mil. 

 A história da Placar começou a mudar mesmo em 1980, com a grande transformação 

física que sofreu. O formato cai para 21 x 28 cm, para se ajustar às exigências gráficas da 

Editora Abril. Outra modificação drástica foi a transformação editorial. No ano de 1983, a 

revista resolveu não mais cobrir exclusivamente o futebol, que já era um esporte popular, e 

sim trazer a cobertura de todas as modalidades esportivas, como exemplo cita-se Emerson 

Fitipaldi, que era piloto da Fórmula 1. Começa então a Placar Todos os Esportes. A aposta da 

editora foi alta, porém não deu muito certo, pois o espaço para o futebol ficou menor e as 

vendas ficaram na marca dos 60 mil por semana. 

 Em 1989, a mudança mais drástica: Placar Mais. Textos grandes dão lugar a 

pequenas notas, espaço maior para as fotos e, mesmo com preço baixo, as vendas seguiram 

caindo. No ano seguinte, com a decepção brasileira na Itália, a revista resolve investir em 

outro projeto. É assim que surge a Ação, uma revista que tinha como finalidade cobrir os 
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esportes da classe A, como automobilismo, esportes radicais, entre outros. A ideia não foi 

bem aceita pelo público e findou em apenas um ano. 

 Segundo Sandra Hadich, a Placar semanal tinha fechado as portas definitivamente ao 

mercado. Mas um caderno especial era lançado por mês com o nome Placar. A média de 

venda desses especiais ficava em 70 mil mês. Contudo, em 1995, novamente empolgados com 

a vitória na Copa do Mundo e a explosão do marketing esportivo, a editora Abril resolve 

relançar a revista em formato gigante, que tinha o tamanho 27,5cm por 35,8 cm. Para 

alavancar a nova fase da publicação, com linguagem mais jovem e adolescente, foi criado um 

novo slogan. A nova cara da revista tinha a seguinte marca: Futebol, sexo e rock & roll. 

Conforme Hadich, a primeira edição de abril de 1995 tinha a manchete “Edmundo precisa de 

carinho”. A nova fase começou com circulação em torno de 200 mil exemplares por mês e a 

possibilidade de assinaturas. 

 Já em 1996, novamente foi modificado o aspecto físico da revista. O tamanho 

diminui para 22,6 cm por 29,9 cm. Para Hadich, os leitores jovens da época aprovaram o novo 

formato, que poderia ser guardado na pasta, assim como o departamento financeiro que 

comemorou a queda dos custos gráficos. No mesmo ano, a publicação sofreu uma adequação 

da linguagem com a finalidade de atingir um público mais velho.  

 Com isso, a média de circulação chega a cair para 150 mil após o Mundial de 1998, 

mas cresce 30 mil com o ajuste dos valores da publicação. Conforme Jonas Oliveira, depois 

de todas essas transformações, a Placar mensal foi desativada e houve uma continuação das 

edições especiais. Foi só em 2003 que a revista voltou a ser vendida todo o mês, um modelo 

que continua até hoje. Seu formato está em 26,5 cm por 20 cm.   

 

2.3.1 A revista Placar hoje 

 

 As edições da Placar contam com uma logomarca diferente da inicial. Antigamente, 

criado com projeto gráfico da década de noventa, era usada uma bola branca e azul, o que 

completava a ideia de fazer uma alusão à bandeira do Brasil. A opção de fazer a tarja 

vermelha foi, provavelmente, para se destacar em relação ao desenho que ficava atrás.Em 

2006, segundo Hadich, trocou-se a bola azul pela bola de prata por duas razões. A primeira 

com o intuito de modernizar, pois a logo estava muito vinculada a fase anterior da revista, e a 

segunda para atrelar ao prêmio Bola de Prata.
3
 A publicação é dividida em seções, que são as 

                                                 
3
 O prêmio Bola de prata é anual. São premiados os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. 
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seguintes: A Voz da Galera/Tira-teima,  Aquecimento ,  Bate-bola ,  Bola de Prata,  Chuteira 

de Ouro, Imagens,  Meu Time dos Sonhos,  Milton Neves ,  Mortos-Vivos,  Placar na rede e 

Planeta Bola.  

 Segundo dados oferecidos por Hadich, a Placar têm 15 funcionários fixos no estado 

de São Paulo, além dos colaboradores nos demais estados do país. Confira as tabelas que 

apresentam a situação da Revista hoje, quanto a vendas por regiões, classe social, sexo e faixa 

etária (HADICH, 2010)  

 

 

 

Gráfico 1: Leitores por região do país 

Fonte: Revista Placar (2010) 

 

 

Gráfico 2: Leitores por classe social 

Fonte: Revista Placar (2010) 

 



 37 

 

Gráfico 3: Leitores por sexo 
Fonte: Revista Placar (2010) 

 
 

 

 

Gráfico 4: Leitores por faixa etária 
Fonte: Revista Placar (2010) 

 

2.3 2 Dados atuais da revista 

 

Circulação Atual  

Tiragem 110.500 

Circulação Líquida 72.714 

Assinaturas 52.245 

Avulsas 20.469 

Total de Leitores 1.927.000 
 

Quadro 1: Projeção Brasil de Leitores consolidado 2009 

Fonte: IVC jul/10 
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Circulação Média  

Circulação Líquida Média 60.240 

Assinaturas Média 42.020 

Avulsas Média 18.220 
 

Quadro 2: Circulação média 

Fonte: IVC jan-dez 2009 
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Fonte: IVC jan-dez 2009 
 

   



3 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

 A ideia inicial do tema da pesquisa surgiu a partir de uma grande afinidade com uma 

das categorias de análise que é o jornalismo esportivo. Desde o inicio da faculdade, este 

sempre foi um assunto que interessava e permeava muitos dos trabalhos propostos em sala de 

aula. Porém, mesmo com o tema definido, ainda não se tinha um objeto de estudo. Alguns 

aspectos foram levados em conta para a escolha deste item. O primeiro deles é que tinha de 

ser um meio comunicacional que fosse abrangente e tivesse ampla visibilidade, ou seja, que 

estivesse presente no país inteiro. Portanto, sair do localismo era um dos objetivos. O segundo 

era fugir de objetos que falassem e estivessem presos a dupla Grenal, pois observou-se um 

grande número de pesquisas relacionados aos times gaúchos e aos jornais locais.  

 Com isso, como objeto de estudo, escolheu-se uma das revistas com maior circulação 

nacional, destinada exclusivamente ao esporte, mais especificamente ao futebol: a Placar.  A 

publicação da editora Abril, que foi fundada em 1970, passou por diversas modificações 

editoriais e físicas durante seus 40 anos. Além disso, tem um total de leitores que chega a 

1.927.000 sendo que 52.245 são assinantes e 20.469 são vendidas de maneira avulsa. Dessa 

forma, observou-se que existiam algumas características peculiares na revista que precisavam 

ser analisadas, até porque notou-se que havia poucas pesquisas com relação a Placar. E uma 

das características mais marcantes são as capas e suas matérias principais, sempre diferentes, 

com um discurso que chama bastante a atenção dos leitores e quase sempre com algum atleta 

como personagem central.  

 Nessa perspectiva, noto-se que a revista idolatra alguns jogadores do futebol. Esse 

fato foi percebido a partir de observações a cerca do objeto. Em um primeiro momento, a 

análise seria feita em cima de capas que traziam jogadores que hoje são craques estampados 

na publicação no inicio da carreira, já como promessas do esporte. Porém, foi resolvido que a 

analise iria contemplar sim jogadores que foram e são craques, mas se focaria no 

entendimento das estratégias que a revista se utilizou para torná-los, ou não, heróis e ídolos do 

futebol brasileiro e mundial, não necessariamente no inicio da carreira profissional. 

 A partir da escolha do objeto, foi preciso delimitar o período de analise. Como a 

publicação completa em 2010 quatro décadas de existência, foi determinado que a análise 

seria feita com um exemplar de um jogador destaque em cada década. Assim, foram 

escolhidas quatro capas e reportagens de capa com os seguintes jogadores: Pelé, Zico, 

Ronaldo Nazário e Neymar. Sendo que o último jogador aparece com Pelé na última revista 

selecionada para esse trabalho.  
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 Para realização dessa pesquisa foram cursados alguns percursos metodológicos a 

partir de três vieses: análise e pesquisa bibliográfica, entrevista, análise topográfica e 

qualitativa. No primeiro momento, foi realizada uma busca em trabalhos e pesquisas 

cientificas para analisar o que já foi publicado referente ao tema. Esse processo, conhecido 

como estado da arte propiciou um maior entendimento do que seria pesquisado. 

Posteriormente buscaram-se referenciais importantes que dessem embasamento e o 

conhecimento necessários acerca do assunto do trabalho.  

 Para adentrar e explicitar o jornalismo esportivo foram usados autores como Paulo 

Vinicius Coelho (2003), Viviane Borelli (2002), Heródoto Barbero e Patrícia Rangel (2006), 

Wilson da Costa Bueno. Já autores como Mar de Fontcuberta (2007), Fausto Neto (2007) e 

Niklas Luhmann(2005) propiciaram um aprofundamento das características do jornalismo na 

atualidade, assim como a questão da midiatização e o último autor com o viés da auto-

referencialidade. O jornalismo dentro do produto revista, além de suas características, foi 

explicado a partir de autores como Marília Scalzo (2004) e sua obra “Jornalismo de Revista”, 

Sérgio Villas Boas (1996) com o “Estilo Magazine” e Eliseo Verón (2004).  

 O segundo caminho utilizado foi a entrevista individual em profundidade, que é uma 

procedimento qualitativo que desvenda um assunto a partir da procura de elementos, 

subsídios, percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 

estruturada. Trata-se de um recurso metodológico que busca, com base em teorias e desígnios 

do investigador, recolher respostas a partir da experiência subjetiva do entrevistado escolhido, 

selecionada por deter informações que se deseja conhecer (DUARTE, 2006). A entrevista 

individual foi realizada com a responsável pela assessoria da revista Placar Sandra Hadich e 

com um dos editores da revista Jonas Oliveira, a fim de somar informações para a analise 

qualitativa.  

 As entrevistas são classificadas como abertas, semi-abertas e fechadas. Alguns 

autores preferem usar outros termos como estruturada, semi-estruturada e não-estruturada. A 

técnica utilizada nesta pesquisa foi a semi-aberta caracterizada pela flexibilidade e por 

explorar ao máximo determinado tema. Este método se assemelha bastante a uma conversa 

informal com o entrevistado. Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semi-estruturada tem 

como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa.. O foco principal seria colocado pelo investigador-

entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista semi-estruturada “(...) 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 
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compreensão de sua totalidade (...)” além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

 Já para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada está focalizada em 

um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. 

Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as 

respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas.  

 Para a confecção deste trabalho, visitou-se durante a manhã do dia 3 de novembro o 

prédio da Editora Abril, assim como a redação da revista Placar que situa-se em São Paulo. 

Foram apresentados pela assessora Sandra Hadich alguns jornalistas e o ambiente de trabalho, 

assim como demais materiais da marca Placar, como jornal semanal. Além disso, 

presentearam-nos com um álbum de fotografias especial dos 40 anos da publicação. Posterior 

a isso, realizou-se a entrevista com o editor Jonas Oliveira sobre as rotinas produtivas do 

jornal, assim como questões inerentes a pesquisa. A conversa, que aconteceu de forma 

natural, foi gravada e transcrita. Com isso, pode-se entender melhor alguns fatores pertinentes 

com relação a redação da Placar. Devido a correria do dia-a-dia do editor-chefe Sérgio 

Carvalho, que na ocasião estava no Rio de Janeiro, não foi possível realizar sua entrevista.  

 Por último, realizou-se a análise topográfica. O método de pesquisa teve como base 

do seu desenvolvimento a observação analítica de textos, símbolos e imagens, com o objetivo 

de fazer induções sobre seus conteúdos, enquadrando-os em categorias escolhidas. A análise 

teve foco principal em categorias: número de páginas, capa (fotografia e manchete), título 

reportagem, texto de apoio, fotos reportagem, textos, olhos, tabelas/caixas/box, infográficos e 

diagramação. Além disso, há uma analise conteúdistica de cada revista e, posteriormente, uma 

análise comparativa entre as revistas com o objetivo de identificar marcas comuns, capazes de 

ajudar a elucidar a hipótese lançada.  

 

 



4 ANÁLISE TOPOGRÁFICA DA REVISTA PLACAR 

 

 Para efeito de estudo, foi feita uma análise topográfica a partir dos principais 

elementos que compõem o produto jornalístico, que segue a seguir:  

 

Edição Abril 2010 nº 1341 

Elementos das revistas  

1) Nº de páginas A revista Placar especial 40 anos tem 194 páginas, sendo que a 

reportagem sobre Neymar e Pelé, que é a matéria destaque da Capa, 

tem dez páginas. 

2) Capa Foto sem manchete. 

2.1) Foto de Capa A foto que estampa a capa da edição comemorativa aos 40 anos da 

revista tem Pelé e Neymar juntos. O ex- jogador Pelé coloca a mão 

sobre a cabeça do novato Neymar deixando subtendido que ele será 

o novo rei do futebol brasileiro. 

2.2) Manchete Não existe título e manchete na capa desta edição. A ideia da revista 

é de deixar a foto falar por si. O único texto sobre os dois 

encontrado na capa foi “Neymar e Pelé – abril 2010” 

3) Título reportagem A reportagem começa na página 48 com a seguinte abertura: 

“Encontro real”  

4) Texto de apoio Ao lado do grande título encontra-se o texto de apoio que traz a 

introdução da grande reportagem. Ele aparece na página 49 com o 

seguinte escrito: “Juntos, Pelé e Neymar escancaram diferenças 

históricas entre o rei e o candidato à majestade”.  

5) Fotos reportagem A reportagem é composta por diversas imagens. Ao todo são 16 

fotografias. A primeira e segunda, com maior tamanho e 

expressividade, mostram um comparativo entre os dois jogadores. 

Tanto Neymar quanto Pelé fazendo a mesma jogada só que em 

tempos diferentes. A terceira e quarta, que se encontram na página 

50, também mostram uma comparação entre os atletas. Ambas as 

fotografias apresentam a imagem dos jogadores comemorando um 

gol da mesma forma. As próximas quatro fotos são do mesmo 

ensaio da imagem da capa, uma embaixo da outra, em tamanho 

menor, ou igual, em comparação as demais fotos da reportagem. 

Elas expõem Pelé e Neymar “brincando”, sorrindo, transparecendo 

intimidade.  A nona foto pertence ao arquivo histórico do jogador 

Pelé, quando o mesmo tirou uma foto no barbeiro, na década de 

1970. Ao lado, se apresenta a décima foto, que, mais uma vez, é 

uma comparação, porque traz Neymar também no barbeiro. As duas 

próximas fotos, também lado a lado, mostram os jogadores fardados 

com o uniforme da Seleção Brasileira. A décima terceira foto 

mostra o Neymar criança, mas não ao lado de Pelé como nas 

demais. Quem aparece ao seu lado é outro jogador que foi destaque 

no Santos: Robinho. A próxima foto é do milésimo gol do Pelé. Na 

página 57 as duas últimas imagens. A primeira é do jogador Neymar 

cobrando um pênalti com a famosa “paradinha”. Já a segunda é dos 

“meninos da vila”. 

6) Textos O texto conta, de maneira descritiva, toda a história da reportagem, 

das entrevistas e do encontro de Pelé e Neymar. Esse texto é 

mesclado com outras informações, que constam em tabelas, box, 

fotos e olhos.  
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Quadro 3: Análise da Edição 1341 da Placar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Análise da Edição 1112 da Placar 

 

7) Olhos A reportagem é composta por nove olhos distribuídos entre as 

páginas da seguinte forma: as duas primeiras páginas não têm olhos, 

pois o espaço é composto exclusivamente por duas fotos grandes; na 

terceira página são dois olhos; na quarta, também dois;  a quinta 

página apresenta um; a sexta e a sétima não possuem; a oitava tem 

três, um embaixo do outro; a nona não tem olhos e a décima possui 

um. 

8) Tabelas/ Box/ Caixas A matéria possui dois Box, um se encontra na página 55 e o outro 

na 57. 

9) Infográficos Possui uma espécie de infográfico na parte inferior das páginas 52 e 

53 mostrando as outras apostas da revista Placar. 

10) Diagramação A diagramação é bem distribuída entre texto, imagens e demais 

elementos jornalísticos. Mas os textos dominam o espaço da 

reportagem. 

Edição Fevereiro 1996 nº 1112 

Elementos das revistas                                               

1) Nº de páginas A revista tem 96 páginas sendo que a reportagem do Ronaldo 

Nazário possui seis páginas. 

2) Capa Foto e manchete 

2.1) Foto de Capa Jogador Ronaldo com uma alusão de que o corpo dele está todo 

tatuado com notas de dólares. 

2.2) Manchete A manchete de capa é a seguinte: “O garoto de 20 milhões de 

dólares”. 

3) Título reportagem A matéria começa nas páginas 24 e 25 e tem o seguinte título: “A 

mina de Ouro”. 

4) Texto de apoio Possui um texto de apoio embaixo do título que diz: “Ronaldo tem 

apenas 19 anos e é o jogador brasileiro mais valorizado no mundo. 

Ganhou corpo, maturidade e fama. O preço do seu passe acredite, 

já está avaliado em 20 milhões de dólares”. 

5) Fotos reportagem A matéria possui cinco fotos. Duas nas primeiras páginas, 

semelhantes a que estampa a capa, com o corpo tatuado com 

dólares. A terceira preenche a parte inferior das páginas 26 e 27 

com o atleta deitado com a cabeça em cima de uma bola. A quarta é 

só um close da orelha do jogador e a quinta é a sombra do Ronaldo 

beijando uma bola de futebol. 

6) Textos O texto fala das mudanças do jogador, tanto físicas quanto de 

carreira, salário e planos futuros. Apega-se a detalhes que o fazem a 

grande promessa da revista e do país. 

7) Olhos Não há 

8) Tabelas/ Box/ Caixas Possui um Box com as características físicas do jogador. 

9) Infográficos Tem um infográfico que ocupa a ultima página da reportagem com 

o seguinte título “o craque do século 21” onde apresenta os dados 

de desempenho desportivo do atleta. 

10) Diagramação Bem mesclado entre texto e imagens. Mais fotos, comparativos e 

dados extras do que texto. 
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Quadro 5: Análise da Edição 1149 da Placar 

Edição 1149 Março 1999 

Elementos das revistas  

1) Nº de páginas A revista tem 96 páginas sendo que a reportagem de capa tem 22 

páginas 

2) Capa Foto e manchete 

2.1) Foto de Capa Pelé de costas com a camisa da seleção brasileira número 10 

2.2) Manchete A manchete de capa da edição especial sobre o jogador traz a 

seguinte frase: “Ele: 10 razões por que Pelé é, sem dúvida, o herói 

do século”. 

3) Título reportagem O título da reportagem é o mesmo da manchete 

4) Texto de apoio O texto de apoio explica o porquê de ele ser chamado de herói do 

século na capa. Diz o seguinte: “Em um mundo que revelou tantos 

e tão variados craques, Pelé tinha que ser muito especial para se 

tornar, sem discussão, o melhor de todos”.  

5) Fotos reportagem Como a matéria fala das dez razões porque ele é o rei do século, a 

reportagem contêm muitas fotos. Ao todo são 20, sendo que são 2 

por página. São imagens grandes que ocupam quase toda a página 

anterior ao texto. A primeira é do jogador de costas com uma 

camisa branca número 10 para ilustrar que são 10 razões a serem 

explicadas ao leitor. A segunda mostra Pelé fazendo a sua 

tradicional comemoração de gols, com a camisa do Santos. A 

terceira em menor tamanho mostra o atleta na frente do número 

mil, em um gramado, feito com bolas de futebol (uma alusão aos 

mil gols). A quarta apresenta o jogador em uma partida pela Copa 

do Mundo de 1970, cabeceando uma bola na equipe inglesa. Já a 

quinta mostra ele chutando uma bola com a camisa da equipe 

santista. A sexta foto é do atleta sendo carregado por mexicanos na 

final da Copa de 1970 e a sétima mostra Pelé fazendo um gol na 

decisão do Mundial Interclube em 1962. A oitava imagem é da 

popularidade do jogador, pois mostra ele com muitos fotógrafos e 

máquinas fotográficas ao seu redor.A nona e décima fazem uma 

alusão ao seu título de “rei do futebol” pois a primeira mostra Pelé 

com uma coroa na cabeça e a segunda apresenta o jogador com o 

troféu de Melhor Atleta do Século, na eleição da revista francesa 

L‟Équipe. A décima primeira foto é do jogador na sala do 

presidente da república, de terno, sentado em cima da mesa 

presidencial. Já a décima segunda é do jogador em uma partida 

com a camisa da seleção brasileira. As duas próximas imagens são 

de gols perdidos por Pelé. A décima quinta imagem é do ano de 

1970, na última grande fase do jogador em uma Copa do Mundo. 

Novamente com a camisa da seleção, a décima sexta mostra o 

atleta sendo festejado na mesma Copa do Mundo. As próximas 

duas imagens mostram, a primeira um drible e a segunda apresenta 

Pelé bem novo em um treinamento. As duas últimas fotos são do 

jogador nos seus primeiros anos de Santos em um treino e a foto 

final dele vencendo uma disputa com os suecos na final da Copa de 

1958. 

6) Textos Textos pequenos, mas bem detalhados. Os  títulos são as razões 

pelo qual ele é o melhor jogador do mundo, todos bem 

semelhantes. Textos bem adjetivados. 

7) Olhos A reportagem não possui olhos. 

8) Tabelas/ Box/ Caixas Não possui 

9) Infográficos Não possui 

10) Diagramação Diagramação prioriza as fotos da carreira do jogador, pois coloca 

duas por página, uma em tamanho maior e outra menor. Pouco 

texto. Todas as fotos possuem legendas. 
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Quadro 6: Análise da Edição 833 da Placar 

 

 Com o objetivo de aprofundar a análise topográfica que se propõe, depois de 

apresentar os quadros que compõe o panorama do objeto de estudo, vai-se realizar uma 

observação analítica, identificando marcas/características/indícios que pressupõem as 

estratégias midiáticas discursivas lançadas pela revista partindo-se das hipóteses desenhadas 

no início desta proposta de pesquisa, de que há a construção de ídolos e heróis como forma de 

captura e fidelização do leitor.  

 

Edição 833 Maio de 1986 

Elementos das revistas  

1) Nº de páginas A revista possui 82 páginas sendo que a reportagem de capa tem 

seis. 

2) Capa Foto e manchete 

2.1) Foto de Capa Foto bem simples, sem recurso gráfico e sem duplo significado. É 

uma imagem do rosto de Zico sorrindo, com a camisa da seleção 

brasileira. 

2.2) Manchete O texto da manchete é o seguinte: Zico: o super- herói 

3) Título reportagem O título da reportagem é: “O super-herói da esperança”.  

4) Texto de apoio O texto de apoio explica o porquê de o jogador trazer esperança e 

ser o super-herói. Diz que: “Mais que três gols em sua volta, Zico 

prova em cada gesto ser o craque em quem o país confia para o 

tetra”.  

5) Fotos reportagem Ao todo são 12 fotos. Porém, cinco delas estão em um box sobre as 

angustias e alegrias na seleção, onde aparecem outros jogadores e 

outras três também compõem outro box com as surpresas e 

protestos relacionados à seleção. Também estampam as fotos, 

outros jogadores. A primeira foto da reportagem, que é colorida, 

mostra Zico driblando um jogador. A imagem é bem grande e 

ocupa toda a primeira página e um pedaço da segunda. A próxima 

página apresenta o box da seleção e a terceira página mostra Zico 

treinando pelo Flamengo. A próxima imagem é do jogador, com a 

camisa amarela da seleção, deitado em um gramado com a perna 

para cima. A quarta foto é do Zico com o joelho torcido, sentado 

em um sofá. Nessa mesma página aparece o segundo box, que  já 

foi mencionado. 

6) Textos Textos grandes que ocupam quase todos os espaços das páginas. 

Bem descritivos e adjetivados.  

7) Olhos A reportagem tem dois olhos. O primeiro na terceira página e o 

segundo na quinta. 

8) Tabelas/ Box/ Caixas Possui dois Box com fotos e uma tabela com os grandes goleadores 

da seleção. 

9) Infográficos Não possui 

10) Diagramação A diagramação privilegia os textos ao invés das imagens. A única 

foto em tamanho grande que aparece é a primeira. 
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Edição Número 1149 – Pelé 

 

 1) Número de páginas   

 A edição da revista Placar número 1149 é destinada exclusivamente ao jogador Pelé. 

A ideia foi fazer uma homenagem ao atleta que, através do futebol, foi destaque no país e no 

mundo. Segundo informações da revista, no ano de publicação da mesma, era a 26ª vez que o 

jogador aparecia como destaque. Além disso, naquele ano, começavam a surgir algumas 

eleições pelo mundo de atletas do século. Assim sendo, esse era um bom motivo para citar as 

razões porque Pelé merecia o título. Essa edição contém 98 páginas sendo que 22 são 

destinadas a matéria de capa. O uso de dados históricos e fotos diferentes e raras fazem com 

que o leitor se interesse pela leitura, não só da matéria principal, mas todas as outras que 

trazem algo novo sobre o jogador. Dessa forma, a revista Placar procurou fazer uma revista 

que chamasse a atenção dos leitores, tanto os que compram em bancas quanto os assinantes, 

estampando um jogador que foi e é destaque no país durante várias gerações. É um dos papéis 

das revistas não noticiar só o factual e sim algo que seja relevante para os seus leitores. Pelé é, 

sem dúvida, um personagem em evidência no mundo futebolístico, devido aos inúmeros feitos 

que conquistou durante a carreira. 

 2) Capa 

 2.1) Foto de Capa 

 A foto que estampa a capa dessa edição é simples, mas consegue passar o recado. A 

imagem mostra Pelé de costas em um jogo de futebol, com a camisa 10 da seleção brasileira. 

A ideia não poderia ser melhor, pois quiseram transmitir que o jogador é o eterno camisa 10, 

como se aquela fosse a sua permanente camisa. Um dos aspectos importantes no jornalismo 

de revistas é ter uma boa imagem na capa. Isso chamará a atenção do leitor que, juntamente 

com a credibilidade que percebe do veículo, comprará a publicação. 

 2.2) Manchete  

 A manchete, juntamente da foto, são os elementos principais da capa. São eles que 

trarão o leitor para dentro da revista. Nessa edição, a chamada e a foto formam um conjunto 

de ideias que se completam. A foto mostra Pelé de costas, o que fica implícito porque não 

mostra o rosto dele, porém os leitores sabiam quem era o camisa 10 da seleção brasileira. A 

manchete chama Pelé de “Ele” em tamanho grande de fonte. Só descobre-se quem é o 

personagem quando a outra parte da manchete é lida. O jogo de ideias entre foto e manchete 

também acontece, pois a chamada de capa diz que serão abordados na revista as 10 razões 
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pelo qual o jogador é o herói do século e a imagem mostra Pelé com a camisa 10 da seleção. 

Segundo Scalzo (2003, p. 64): 

 

As chamadas devem ser claras e diretas. Como os editores costumam estar 

diretamente envolvidos no processo de produção das matérias, às vezes corre-se os 

risco de perder o necessário distanciamento para avaliar o impacto de uma boa 

chamada sobre elas (...) A chamada principal e a imagem de capa devem se 

complementar, passando uma mensagem  coesa e coerente. Por melhor que seja a 

imagem escolhida, o fundo da capa (seja fotografia ou não) não pode atrapalhar a 

legibilidade das chamadas. 

 

 Com isso, manchete e foto se complementam nessa edição, trazendo o sentido 

desejado pelos produtores da reportagem. 

 3) Título da reportagem 

 O título desta reportagem é o mesmo da manchete de capa: “10 razões que fazem de 

Pelé o herói do século”. Novamente é realizado um jogo de ideias entre foto e título. Dessa 

vez, Pelé está com uma camiseta branca, também com um número 10, que foi usado como 

parte do título. Ao contrário da capa, nessa foto Pelé mostra um pedaço do rosto. O título, por 

ser igual ao da capa, não traz nada novo. O que vai mudar é o texto de apoio que vem a 

seguir. (talvez algo sobre titulo) 

 4) Texto de apoio 

 Nessa edição, o texto de apoio veio agregar, ou melhor, trazer algo novo ao leitor que 

espera uma informação, diferente das que já leu na capa e no próprio título da reportagem. O 

mesmo acontece com títulos curtos que só tem sentido se apoiados em subtítulos bem mais 

explicativos. Em todas as edições escolhidas para a análise, havia textos de apoio explicando 

ou complementando o título.  

 5) Fotos Reportagem 

 Na revista Placar, as fotografias buscam transmitir a força das ideias expressas nas 

reportagens. Na maioria das matérias, há um casamento quase perfeito entre matéria e foto. E 

isso não é exclusividade dessa edição, mas de todas as revistas analisadas. Na reportagem de 

capa, para todos os 10 itens que compõe a matéria, uma imagem relacionada ao tema é 

incluída. Na página 38, por exemplo, o título é: “Ninguém reinou por tanto tempo” e a 

fotografia que ocupa toda a página ao lado é a do jogador Pelé segurando uma coroa sob a 

cabeça. O que se observa é que nenhum texto da reportagem está desacompanhado de 

imagem. E, além disso, todas estão inteiramente relacionadas com a parte textual, de certa 

forma até se complementando. 
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 6) Textos  

 O texto dessa edição possui características narrativas, pois conta sobre diversos fatos 

históricos da vida de Pelé em cada item da reportagem. É um texto cheio de episódios e 

acontecimentos marcantes, narrados pelo jornalista e complementados pelas várias fotos. Um 

exemplo disso é nesse trecho da matéria:  

 

Era apenas uma homenagem. No dia 31 de outubro de 1990, Pelé completava 50 

anos e a Seleção Brasileira faria, em Roma, um amistoso contra um combinado do 

resto do mundo. Ele entraria em campo, jogaria alguns minutos e pronto. Mas Pelé 

levou a sério. Um mês antes do jogo, iniciou um programa de recondicionamento 

físico que incluía corridas, musculação e durava quatro horas diárias. Ele perdeu 

rápido os 6 kg que o separavam dos 75 kg ideiais. O episódio dá a exata dimensão 

do profissionalismo de alguém que jamais se contentou em ser o mito. Pelé sabia 

como poucos que era preciso lustrar a coroa para ela nunca perder o brilho. 

(PLACAR, 1999, p. 40). 

 

 Através do texto narrativo, a Placar consegue transportar seu leitor para o momento 

do acontecimento, fazendo com que o mesmo consiga imaginar ou se colocar diante da cena. 

É também reforçado através desse tipo de texto o posto dado ao jogador, visto que comprova 

com fatos históricos que ele é realmente o rei do século. 

 7) Olhos 

 Não possui. 

 8) Tabelas/Box/Caixas  

 Não possui 

 9) Infográficos 

 Não possui. 

 10) Diagramação 

 A diagramação dessa edição privilegia as fotografias, com tamanhos grandes, que 

ocupam toda a página e textos mais curtos. As 10 razões que são apresentadas na reportagem 

são distribuídas de duas em duas páginas, sendo que a primeira é destinada a foto e a segunda 

ao texto e uma imagem menor. Todos os itens são diagramados de maneira igual para que o 

entendimento seja claro. Não são usados recursos gráficos sofisticados, apenas fotografias 

com alteração de cor e textos.  
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Edição Número 833 – Zico 

 

 1) Número de páginas 

 Ao todo, essa edição tem 82 páginas. De todas as revistas analisadas, esta é a que tem 

menos páginas e é a que mais se difere esteticamente. Suas páginas são, na maioria, em preto 

e branco; a textura do papel é diferente, pois é mais fina; o tamanho da revista e a sua 

espessura são menores. A reportagem de capa intercala paginas coloridas e preto e branco e 

ao todo tem seis páginas.  

 2) Capa 

 2.1) Foto de Capa 

 A foto de capa dessa edição é bem simples e não tem recurso gráfico nenhum, pois 

mostra apenas o rosto do jogador Zico. A intenção da revista é passar serenidade e confiança, 

porque na foto, Zico está sorrindo e olhando para o leitor, como se quisesse interpela-lo. É 

uma característica que as revistas se utilizam para criar vínculos com seus leitores.  

 2.2) Manchete  

 A manchete que estampa a capa dessa edição é simples, composta apenas do título, 

sem nenhuma explicação. Quando a revista diz: “Zico o super-herói” e mostra o jogador com 

a camisa da seleção, fica subentendido que a manchete tem alguma ligação com a Copa do 

Mundo que iniciaria alguns meses depois. Mas não é nada explícito, visto que só entenderia a 

manchete quem estivesse contextualizado com a cena futebolítisca em vigor na época.  

 3) Título da reportagem 

 A revista utilizou-se de uma abertura simples, curta e que necessita de explicação em 

um texto de apoio. Desde a manchete até o título, a Placar deixa a incerteza quanto ao real 

significado do termo “super-herói”. O título da reportagem é o seguinte: “O super-herói da 

esperança”. Ele não foge muito da frase da manchete e não conta o fato e o assunto a ser 

tratado logo de inicio. Isso acaba por aguçar a curiosidade do leitor em saber qual será o tema 

da matéria. Fica claro que ambos, tanto manchete quanto título, querem afirmar que o jogador 

será o responsável pela esperança de muitos brasileiros. Conforme Rubio (2001) o herói, 

enquanto figura mítica possui força, coragem e astúcia e para exercer tal função ele tem que 

possuir uma quota necessária de talento, mais conhecido como dom divino. 

 4) Texto de apoio 

 Nesse caso, o texto de apoio aparece para revelar, afinal, sobre o que o título e a 

manchete estão falando quando chamam Zico de super-herói. Com o seguinte texto “Mais que 

três gols em sua volta, Zico prova em cada gesto ser o craque em quem o país confia para o 
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tetra”, a revista mostra que as esperanças do país inteiro com relação à Copa do Mundo estão 

depositadas em um único jogador, com talento e qualidade inegáveis. Esse recurso do texto de 

apoio aparece em todas as edições analisadas e, quase sempre, com as mesmas características: 

completar o significado do título. Helal (2003, p. 36) explica em sua pesquisa “A construção 

de narrativas de idolatria no futebol brasileiro” baseado nas teorias de Campbell (1995) que: 

“A saga clássica do herói fala de um ser que parte do mundo cotidiano e se aventura a 

enfrentar obstáculos considerados intransponíveis, os vence e retorna à casa, trazendo 

benefícios aos seus semelhantes” (p. 36). 

 Esta característica do ídolo-herói “acaba por transformar o universo do esporte em 

um terreno fértil para a produção de ídolos e ritos relevantes para a comunidade.” (HELAL, p. 

36)  

 5) Fotos reportagem  

 As fotos dessa publicação não são elaboradas, pousadas e não utilizam nenhum 

recurso de arte gráfica. São imagens factuais e históricas. A revista, curiosamente, intercala 

páginas coloridas e pretas e brancas, sendo que as fotografias mais importantes estão com cor. 

Nesse caso, a primeira foto da reportagem que mostra o jogador Zico driblando outro jogador 

e que ocupa toda a página é colorida. Assim como as outras duas fotos do atleta sozinho, em 

tamanho menor. Todas as demais imagens não têm cor e são de treinos, gols, comemorações, 

enfim, dos momentos do jogador. Porém, sem exceção, as fotografias estão em tamanho 

pequeno. Também aparecem imagens de três jogadores que não foram convocados pelo 

técnico da seleção brasileira na época, Telê Santana. É o caso dos jogadores Renato 

Portaluppi, Gilmar e Marinho.  

 6) Textos   

 Exaltação, muitos adjetivos e texto descritivo. É assim o texto da reportagem de capa 

desta edição. O emissor capta e transmite a realidade através de seus sentidos, fazendo uso de 

recursos lingüísticos, tal que o receptor a identifique. A caracterização é indispensável, por 

isso existe uma grande quantidade de adjetivos no texto. Zico, personagem desta matéria, é 

apontado como o único capaz de trazer o tetracampeonato da Copa do Mundo para o Brasil. 

Giglio (2007) comenta que os cadernos de esportes e as publicações esportivas utilizam-se 

freqüentemente dos termos herói e ídolo para reverenciar os feitos dos atletas nas mais 

diversas modalidades. Conforme o autor “para ser herói não é preciso estabelecer uma relação 

de confiança com seus torcedores. Pode-se dizer que o ídolo está ligado ao tempo do 

cotidiano e o herói ao tempo sagrado, por isso o herói pode alterar sua condição em um curto 

espaço de tempo.” Mesmo assim, Zico parece estabelecer uma confiança com o leitor. É 
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importante dizer que, segundo pesquisa realizada por Helal (2003, p. 2) sobre Zico, ele foi o 

maior ídolo do nosso futebol durante as décadas de 70 e 80 e estrela de uma geração de 

jogadores vitoriosos em seus clubes, mas que não lograram êxito em Copas do Mundo: “figura 

muitas vezes contestada quando saía do universo clubístico, sua biografia fala da vitória 

através do trabalho e de uma sucessão de obstáculos e provações que ele teve que superar” . 

Essa reportagem estava inserida em um contexto pré- copa do Mundo, onde a revista e, de 

certa forma, a sociedade, apostavam no talento do jogador. A revista vangloria o dom do 

atleta, mas não esquece de falar sobre o esforço que Zico tem nos treinamentos e exercícios. 

Um exemplo disso é quando a Placar (1986, p. 22) diz em uma parte do texto:  

 

Seus próprios companheiros têm um extremo respeito por este jogador que é a 

síntese e o exemplo do futebol moderno: a capacidade do craque que desequilibra 

somada a uma abnegação, quase obsessão, do treino mais simples às exaustivas 

sessões de musculação(...). 

 

 Outro fator relevante no texto, além dos adjetivos e da exaltação do atleta, é o bom-

humor. 

 7) Olhos  

 Este é um recurso bastante utilizado em revistas para ressaltar frases de 

entrevistados. Também é comum encontrá-los em textos grandes e corridos. É o caso dessa 

reportagem que traz mais texto do que fotos. Para não tornar a leitura cansativa, foram 

utilizados dois olhos. O primeiro na terceira página da revista para destacar a frase do técnico 

da seleção com relação a Zico e, de certa forma, reafirmar a proposta da matéria. Os olhos são 

uma escolha editorial para destacar aquilo que é importante para a o leitor sobre o assunto. 

Quando a Placar escolhe, de todas as falas de Telê Santana, essa que diz que “Zico salvou 

meu emprego”, ela esta reforçando a ideia de que só o jogador carioca poderá ser “o super-

herói da esperança”. O outro olho também se refere a Zico e se encontra na quinta página da 

reportagem. A Placar ainda reforça a tese construída lá na manchete ao dizer que: “Sem o 

mesmo arranque, ele confia na experiência”.  

 8) Tabelas/Box/Caixas  

 A matéria contém dois Box. Um deles mostra as angústias e alegrias do personagem 

principal da reportagem, que é o Zico. Com imagens e legendas, a placar mostra o jogador em 

diversos momentos na Seleção Brasileira. Os momentos de dor, decepção, velho brilho de 

atuação, gols e comemorações são apresentados ao leitor nesse Box. O segundo mostra uma 

tabela com os grandes goleadores da Seleção, onde Zico aparece em segundo lugar, atrás de 
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Pelé, com 67 gols, 89 jogos e média de 0,75 gols por partida. Uma forma de confirmar, em 

números, que ele é o craque em quem os brasileiros devem confiar na Copa. 

 9) Infográficos 

 Não possui. 

 10) Diagramação 

 Existe um desequilíbrio na diagramação dessa reportagem. Em primeiro lugar, são 

poucas fotografias em comparação aos textos. A matéria, por vezes, se torna cansativa, pois, 

ainda que tenha olhos, tem bastante texto. Ainda assim, a revista tenta tornar mais atrativa a 

reportagem colocando dois Box com fotos e outro com os grandes goleadores da seleção, 

porém este sem imagem. Outro fator curioso dessa diagramação é a intercalação de páginas 

coloridas e pretas e brancas. Dessa forma, a intenção da revista é de destacar apenas o 

personagem principal da reportagem.  

 

Edição Número 1112 – Ronaldo Nazário 

 

 1) Número de páginas 

 Essa edição da revista Placar tem 98 páginas, mas é importante ressaltar que esta 

publicação tem características físicas e editoriais bem diferentes das demais edições 

escolhidas para esse estudo. Com o tema “Futebol, Sexo e Rock & Roll” a revista traz não só 

o futebol como assunto em reportagens, mas outros assuntos diferentes do esporte. Além 

disso, a revista tem um tamanho maior que as outras e o tipo de papel, tanto da capa quanto 

das folhas internas, é diferente.  Essa edição é do ano de 1996, mas possui características do 

jornalismo esportivo atual, por se parecer ou se aproximar do entretenimento. Coelho(2003)  

descreve que a noção da realidade que o jornalismo esportivo carrega nesse novo tempo torna 

a cobertura esportiva tão brilhante quanto qualquer outra no jornalismo. Ele defende que o 

ponto chave é que “tal cobertura exige mais do que noção da realidade”. Uma mescla entre 

razão e emoção. É assim que se caracterizam as coberturas futebolísticas. 

 Portanto, o Jornalismo Esportivo lida diariamente com estas expectativas, como falar 

para o público- que inclui quem não gosta do assunto, não entende, acompanha 

esporadicamente- do fanático até o especialista. Como ter uma linguagem que tenha 

credibilidade sem ser esnobe e pedante, cative o público-alvo a retornar, identifique-se com o 

que está lendo, vendo e ouvindo naquele meio de comunicação
 
 (OLIVEIRA, 2009). 

 A reportagem de capa que estampa o jogador Ronaldo Nazário, na época com 19 

anos, tem seis páginas. 
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 2) Capa  

 2.1) Foto de Capa 

 A equipe da revista fez uma capa bem criativa para essa edição. Na imagem, 

Ronaldo esta olhando para a câmera, sem camisa e de braços cruzados. Porém, a Placar usou 

recursos de arte para dar a ideia de que o jogador tem o corpo tatuado com o mesmo desenho 

de uma nota de dólares. É um jogo de ideias entre a manchete e a fotografia, para facilitar o 

entendimento e reforçar a ideia do texto. Como já citado, a capa é um elemento editorial 

fundamental. Conforme ideias de Scalzo (2003, p. 64), o jornalista deve ter sempre em mente 

a capa pronta, já exposta em uma banca, pois ela disputará o olhar do leitor em meio a 

centenas de publicações: 

 “Olhe para a sua capa não como um belo quadro, uma obra de arte, mas como um 

elemento editorial, que tem a função estratégica de definir a compra de seu produto pelos 

eleitores em potencial” 

 É nas capas de revistas que Verón (2004, p. 226) observa esse jogo de linguagem 

onde constroem-se vínculos e uma certa cumplicidade entre enunciador e destinatário, através 

do discurso. Dentro dessa combinação, o enunciador se propõe a dialogar com o destinatário. . 

 2.2) Manchete 

 Na época, Ronaldo estava no inicio da carreira e ainda era chamado de Ronaldinho. 

O jogador, que não tinha 20 anos, já era considerado uma promessa milionária no mundo do 

futebol. Com isso, a manchete não poderia ser outra: “O garoto de 20 milhões de dólares”. 

Observa-se uma mistura de ideias e significados entre a promessa e o postulante a ídolo e a 

mercadoria. Devido a inúmeros fatores, o Brasil transformou-se em um dos maiores 

exportadores de pés de obra. (DAMO, 2005). É o caso do jogador Ronaldo, que na ocasião 

desta edição, já jogava no exterior, mais especificamente no PSV da Holanda. Vale lembrar 

que até hoje, Ronaldo é considerado o fenômeno, pois foi eleito o melhor jogador do mundo, 

jogou em muitos times de renome na Europa e já acumulou uma fortuna milionária, voltando 

ao Brasil para encerrar sua carreira. Segundo Giglio (2007, p. 130): 

 

(...) seus maiores jogadores, os craques, foram responsáveis por um novo cenário 

futebolístico, com o êxodo de jogadores brasileiros para o exterior. Cada vez mais os 

clubes brasileiros perdem seus astros para o futebol estrangeiro e a única alternativa 

é a de repatriar os craques que fizeram suas carreiras no exterior e voltam para 

encerrá-la no Brasil. 

 

 Porém outro fator é observado nessa manchete, que é o fator mercadológico, de 

consumo. Camargo (1999) explana que a mercantilização esportiva não ocorre apenas com o 
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ídolo (o jogador é apresentado em transações como um objeto), mas também com a própria 

imprensa, que precisa vender o seu produto. Neste sentido, o esporte é considerado um dos 

expoentes mais visíveis da Cultura de Massas. 

 3) Título da reportagem 

 O título da reportagem reforça a ideia de que Ronaldo vale 20 milhões de dólares. 

Ainda assim, dá a entender que mais que esse valor, o atleta é uma “Mina de ouro”. Esse 

título pode remeter a um duplo sentido: o primeiro é que ele é uma mina de ouro por valer 

muito dinheiro no mercado e o segundo é que ele é um craque com talento diferencial e por 

isso é uma mina de ouro.  

 Dessa forma, o caráter mercadológico do futebol mais uma vez aparece, tão comum 

na atualidade. Ele foi observado por Eduardo Galeano em sua obra “Futebol ao sol e a 

sombra”. O autor escreve que: 

 

a história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Ao mesmo tempo em 

que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de 

jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo do fim do século, o futebol profissional 

condena o que é inútil, e é inútil o que não é rentável. (...) O jogo se transformou em 

espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores, futebol para olhar, e o 

espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é 

organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue (GALEANO, 2002, p.2). 

 

 

 Com isso, duas coisas são observadas: o duplo sentido do discurso ao tentar explicar 

o talento do jogador em dinheiro e a própria indústria do futebol, que lida com valores 

altíssimos nas suas transações.  

 4) Texto de apoio 

 Assim como as demais revistas, e essa parece ser uma característica forte na Placar, 

essa reportagem possui texto de apoio embaixo do título da matéria. Nesse caso, o texto diz o 

seguinte: “Ronaldo tem apenas 19 anos e é o jogador brasileiro mais valorizado no mundo. 

Ganhou corpo, maturidade e fama. O preço do seu passe acredite, já está avaliado em 20 

milhões de dólares”.  

 Essa é uma estratégia discursiva da revista para reforçar que Ronaldo é mesmo um 

jogador diferente que promete ser um ídolo para a nação. Quando diz que o passe do jogador 

está avaliado em um valor alto, a Placar afirma que o atleta tem talento suficiente para ser um 

destaque. Além disso, a imagem de Ronaldo esta associada à fama, ao sucesso e as regalias 

que a vida de craque pode proporcionar. 
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 Para Rubio (2001, p. 175) a reposição do ídolo é cíclica, pois compõe uma das bases 

de sustentação do espetáculo esportivo. São capazes de levar multidões aos estádios para vê-

los jogar. Jogadores que conquistam o status de ídolo têm a sua imagem associada a uma série 

de comodidades, ou melhor, aquele que chegou à condição de destaque possui uma vida 

privilegiada. Assim, a vida do atleta é vista “[...] como uma sucessão de regalias, facilidades, 

fama e sucesso financeiro”. 

 5) Fotos reportagem 

 Ao todo, cinco fotografias compõem a reportagem principal. Elas se diferenciam 

quanto a tamanhos, ângulos e recursos gráficos. A primeira imagem é a mesma da capa, 

porém de corpo inteiro e com um leve sorriso no rosto. A ideia foi colocar o jogador, não 

somente com tatuagens de dólares, mas em frente a uma parede com o mesmo desenho. A 

foto ocupa toda a primeira página, característica semelhante entre as revistas já estudadas. A 

segunda foto é a mesma, contudo foi modificada a cor da foto, trazendo a ideia de que é um 

raio-X.  

 A terceira foto ocupa todo o rodapé da terceira e quarta páginas. Apresenta o jogador 

de calção cueca preta, deitado com a barriga para cima, escorando a cabeça em uma bola de 

futebol. A quarta fotografia é só um close da orelha com brinco do atleta. A última imagem é 

só a sombra e mostra Ronaldo beijando uma bola de futebol, trazendo o conceito do subtítulo, 

que diz: “Bola de Cristal”. Observa-se que não foram utilizadas fotos de partidas de futebol, 

da camisa da seleção brasileira, nenhuma fotografia histórica do atleta por algum clube e 

também não aparece com as vestimentas de jogador. O único elemento que remete ao futebol 

é a bola.  

 Isso pode ser entendido porque esporte é espetáculo. E nessa perspectiva, tem-se em 

vista que a sociedade é formada por espetáculos. Para Debord (2003) o espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, midiatizada por imagens. 

 O autor explica que o espetáculo é uma totalidade, resultado da produção existente, 

porque “ele não é um complemento do mundo real, um adereço decorativo”. Pois, como 

lembra o autor “sob todas as suas formas particulares de informação ou propaganda, 

publicidade ou consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da 

vida socialmente dominante.” (DEBORD, 2003, p. 15) 

 6) Textos 

 O texto da reportagem traz algumas características bem marcantes. A primeira delas 

é que o jogador Ronaldo é tratado, agora, como homem e não mais como menino, apesar de 

ter 19 anos. Um exemplo disso é quando a revista fala: “Ronaldinho não, Ronaldo. O atacante 
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do PSV, da Holanda, cresceu e quer aparecer mais e mais.”. A segunda, é que o leitor que lê a 

proposta reportagem, sente a sensação de que a revista Placar acompanha o jogador desde o 

seu surgimento, como se seguisse o crescimento profissional e também pessoal do atleta, o 

que se assemelha a um pai ou uma mãe, nutrindo um sentimento meio paternal pelo jogador, 

pois acompanha o crescimento e as mudanças dele. O exemplo é: “Em 1995, ganhou 2 

centímetros de altura (fato que sobrecarrega seus joelhos e provoca lesões) e perdeu o 

aparelho dentário que lhe dava o sorriso juvenil prateado. Ficou com cara de homem.”Além 

dessas características, a revista explora características técnicas do jogador e arrisca fazer 

previsões a respeito do futuro de Ronaldo.  

 A explicação disso pode ser a sociedade do espetáculo onde se está inserido, que é 

impulsionada pela sociedade midiatizada. Ela traz consigo, especialmente no cenário 

esportivo, essa criação de ídolos. Diga-se criação de ídolos porque a revista tenta acompanhar 

o crescimento do jogador, mesmo que ele tenha seu talento em processo de reconhecimento. 

Helal (2001 pág. 154) explica que um fenômeno de massa não consegue se sustentar por 

muito tempo sem a presença desses “heróis” e “ídolos”, pois a mídia exerce um papel 

importante no processo de construção do ídolo. Para ele “a narrativa clássica em torno da 

figura do herói fala de luta, superação de obstáculos aparentemente intransponíveis e de 

redenção e glória de um povo”. 

 Além disso, Helal (2001) complementa quando diz que em uma sociedade onde se 

formam espetáculos e constroem-se ídolos, montam-se portanto, palcos para o surgimento de 

super-heróis e ídolos, geralmente jovens, talentosos, mas ao mesmo tempo ambiciosos. Uma 

prova disso está na reportagem, quando em um trecho é falado o seguinte: 

 

Contratado por 6 milhões de dólares, justificou o investimento holandês em gols. 

Está com uma média de 1 gol por partida e virou objeto do desejo de diversos 

clubes da Europa. Nem Juninho, nem Giovanni. Nenhum brasileiro vale tanto 

quanto Ronaldo. A Inter de Milão estaria disposta a pagar a fábula de 20 milhões 

de dólares pelo atacante, hoje com 19 anos. Os italianos têm a prioridade no 

negócio e seus dirigentes declararam que não perderão Ronaldo em hipótese 

alguma. (PLACAR, 1996, p.25). 

 

 A negociação acaba virando mais um espetáculo produzido pela mídia para o 

espectador. Quem confirma isso é Pich (2003, p. 27) quando diz que o público que consome 

os produtos da mídia deve ser chamado de espectador  “em virtude desta ser produzida com 

base na espetacularização dos diversos fenômenos que são veiculados. O processo de 

mediação, nos moldes contemporâneos está orientado pelo apelo à emoção, a identificação 

imediata do espectador com o show transmitido.”  
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 7) Olhos 

 Não possui. 

 8) Tabelas/Box/Caixas 

 Um dos Box apresentados pela revista trás os dados do craque como idade, altura, 

peso e média de gols. Logo embaixo, no mesmo Box, são trazidas estimativas do valor do 

passe do atleta naquele ano e a comparação do que valia em 1994 e no atual momento. Uma 

forma da Placar comprovar que o passe teve seu valor aumentado em dois anos. 

 9) Infográfico 

 O título do infográfico, que está localizado na última página da reportagem, é bem 

sugestivo. Ele faz uma projeção técnica, realizada por preparadores e educadores físicos, 

sobre como será o jogador no futuro. O título já afirma que ele será “o craque do século 21” e 

a explicação fala que “mais rápido, mais forte e, sobretudo, melhor. Assim será o jogador de 

futebol do futuro segundo as previsões de especialistas esportivos”. O infográfico contém um 

desenho computadorizado do Ronaldo com várias categorias analisadas, entre elas cérebro, 

pulmão, coração, hidratação e articulações. Além dessas categorias ainda aparecem elementos 

fundamentais para um bom desempenho no futebol como flexibilidade, velocidade, potência 

muscular e tempo de reação. Pela previsão da maioria dos itens, Ronaldo seria  mais forte e 

com potencial físico superior.  

 Para Debord (2003) o espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, 

indiscutível e inacessível. Sua única mensagem é “o que aparece é bom, o que é bom 

aparece”. O autor ainda fala que  

 

Onde o mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens tornam-

se seres reais e motivações eficientes típicas de um comportamento hipnótico.O 

espetáculo, como tendência para fazer ver por diferentes mediações especializadas o 

mundo que já não é diretamente apreensível, encontra geralmente na visão o sentido 

humano que noutras épocas foi o tato; a visão, o sentido mais abstrato, e o mais 

mistificável, corresponde a abstração generalizada da sociedade atual. Mas o 

espetáculo não é identificável ao simples olhar (...) Ele é o que escapa à atividade 

dos homens,à reconsideração e à correção de sua obra. É o contrário do diálogo. Em 

toda a parte onde a representação independente, o espetáculo reconstitui-se 

(DEBORD, 2003, p.19). 

 

 

 Com base nisso, entende-se que o infográfico faz uma representação do idealizado, 

aquilo que ainda não é real, mas que todos desejam que seja, mesmo que representado ou 

atorizado. Nada mais é que uma projeção idealizada do jogador. O acontecimento esportivo 

pode ser entendido como resultante de uma transação de inúmeras falas de diversos campos, 
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onde os produtores das informações “convocam”, numa grande conversação, opiniões de 

especialistas de outros campos do saber, para montar o seu cerimonial. (BORELLI, 2002).Os 

mídias utilizam a voz de outros campos de saber para falarem aquilo que têm interesse de 

dizer, mas que, por uma falta de domínio do conhecimento específico, não o dizem 

diretamente, fazendo uso, então, de outras fontes de informação 

 10) Diagramação 

 Valorização das imagens e recursos gráficos. A diagramação dessa edição tornou a 

matéria bem atraente, pois colocou fotos com ângulos diferentes, infográficos e Box. Também 

nota-se uma mistura de textos com entrevistas. 

 

Edição Número 1341 – Pelé e Neymar 

 

 1) Número de páginas 

 Essa edição é a comemorativa dos 40 anos da revista Placar. Com isso, tem um 

número de páginas maior do que o normal. Tem 194 páginas com as melhores fotos, os 

craques de uma era, os melhores jogos, as coberturas da revista nas Copas do Mundo, os 

artilheiros, etc. Contudo, a reportagem de capa tem 10 páginas.  

 2) Capa 

 2.1) Foto de Capa  

 A equipe de jornalistas da Placar resolveu colocar na capa uma foto que falasse por 

si, sem a necessidade de uma manchete. Em entrevista realizada no dia 03/11/2010 na redação 

da revista com o editor Jonas Oliveira foram coletadas informações a respeito dessa edição da 

revista. Um dos questionamentos foi sobre a escolha da capa. Segundo Oliveira, a Placar 

pensou em unir na edição comemorativa o passado e o presente. Em outras palavras, Pelé 

representaria o passado e Neymar o presente. Além disso, ambos defendiam e no caso do 

segundo jogador, defende o mesmo clube: o Santos. Esses foram os elementos que definiram 

a reportagem e a foto de capa. Dois craques do futebol brasileiro, em tempos distintos, juntos 

na comemoração aos 40 anos de uma revista que cobre o esporte das massas.  

 É uma estratégia da revista deixar implícito o significado da foto, sem nenhuma 

legenda ou manchete. Até porque, na foto, Pelé está com a mão sobre a cabeça do jogador 

Neymar, como se estivesse coroando ou abençoando o atleta. Charraudeau (2006, p. 40) 

explica que o discurso está sempre: 
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Voltado para outra coisa além das regras de uso da língua. Resulta da combinação 

das circunstâncias em que se fala ou escreve (a identidade daquele que fala e 

daquele a quem este se dirige, a relação de intencionalidade que os liga e as 

condições físicas da troca) com a maneira pela qual se fala. É, pois, a imbricação das 

condições extradiscursivas e das realizações intradiscursivas que produz sentido. 

Descrever sentido de discurso consiste, portanto, em proceder a uma correlação 

entre dois pólos. 

 

 

 Quem também explica isso é Scalzo (2003, p. 64) quando diz que “há publicações 

que lançam mão do recurso de várias chamadas na capa, outras privilegiam apenas uma única 

informação. É o padrão e a linha editorial da revista que vai definir tal escolha. Não existe um 

modelo único”. 

 2.2)  Manchete  

 A edição em analise não têm manchete. Os únicos elementos textuais presentes na 

capa são: Neymar e Pelé – Abril 2010 e Edição Especial 40 anos.  

 3) Título da reportagem 

 O título da reportagem de capa é bem claro, curto e passa a mensagem de forma 

direta. Além disso, é possível já entender o que a matéria vai dizer, pelo título: “Encontro 

Real”. O que a revista quis fazer foi relacionar justamente o passado e o futuro do rei do 

futebol (Pelé) e o jogador mais valorizado em atuação no Brasil. Também é necessário 

lembrar que o jogador Neymar está constantemente em destaque na mídia esportiva, tanto 

pelo talento que apresenta dentro de campo, quanto por motivos pessoais, quando é 

comentado sobre a administração dos seus bens, que, devido a sua idade, é feito pelo pai. 

 Este fator é explicado pela midiatização, pois o evento esportivo é apreendido de 

uma forma dinâmica, como se fosse constituído de inúmeras cenas ou flashes, que se 

apresentam seqüencialmente, um se encaixando no outro para formar uma totalidade. Assim, 

o acontecimento aparece como uma pluralidade de acontecimentos (micro-acontecimentos) 

que convergem para um lugar comum, único, total. (BORELLI, 2001).  

 Ao fazer uma reflexão sobre o acontecimento pré-construído, Mouillaud (1997) 

utiliza como o exemplo os acontecimentos esportivos: onde o campo é marcado por limites 

que cortam a área do jogo e que separam o campo do fora de campo, o antes e depois. Assim, 

há limites interiores que agendam acontecimentos parciais dentro do acontecimento 

dominante. 

 4) Texto de apoio 

 O texto de apoio, que é um recurso bastante utilizado pela revista sem suas 

reportagens, e aparece nessa edição para complementar e não explicar, o título. Com o texto, 
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“Juntos Pelé e Neymar escancaram diferenças históricas entre o rei e o candidato à majestade” 

fica claro que será feita uma comparação histórica entre os dois, o que antes não se podia 

concluir apenas pelo título. Fica claro nessa edição, como nas demais, que as reportagens 

principais são feitas a partir de personagens que são escolhidos pela revista. Esses 

personagens têm que criar um vínculo afetivo e de confiança com o leitor. Segundo o editor 

da Placar Jonas Oliveira, alguns fatores estão ligados a isso. O primeiro deles é a venda em 

bancas: 

 

Quando temos assinantes, a preocupação com a capa é, digamos menor, pois para 

ele assinar ele precisa gostar da revista. Porém, quando precisamos vender em 

bancas, necessitamos ter uma capa mais chamativa que ganhe da concorrência, por 

isso nossas capas são bem pensadas. Além disso, é importante dizer que temos capas 

diferentes entre as regiões do país, justamente para agradar os leitores, ainda assim o 

conteúdo é o mesmo para todas (OLIVEIRA, 2010).  

 

 O segundo é que a escolha dos personagens não passa só pela redação e sim pela 

torcida, pois quem diz quem é o jogador que merece se destacar são as torcidas nos estádios. 

O futebol, embora seja um esporte coletivo, é um esporte de individualidade, em que os 

melhores sobressaem, é natural que a idolatria surja. Conforme Lemos (2002, p. 13): 

 
Os ídolos do futebol encarnam, ao longo do século XX, aspirações coletivas como a 

ascensão social, em especial dos negros . O mundo do futebol é idealizado como 

uma meritocracia em que os mais talentosos vencem, a despeito da origem social ou 

da cor . No estilo de jogo dos craques é vista a manifestação de características 

"brasileiras": a descontração ou molecagem, por exemplo, consideradas positivas, e 

seu contraponto negativo, a falta de disciplina. Os jogadores encenam, dessa forma, 

a busca de uma imagem positiva do brasileiro e suas contradições permanentes. 

 

 

 Além disso, o modelo é muito importante no esporte e deve existir uma reposição de 

ídolos. Pelé foi muito exaltado pela geração que o viu jogar, mas a nova geração, talvez, não o 

idolatre tanto. O ídolo compõe o imaginário de sua geração que o substituirá. Segundo Giglio 

(2007, p. 136) “aqueles que ficaram para trás no tempo, permanecem restritos a lembranças, 

falas e fotos daqueles que um dia os viram jogar. As imagens tornam-se escassas e por isso 

são substituídos constantemente.” 

 5) Fotos reportagem 

 É clara a intenção da revista em comparar os dois jogadores nos seus respectivos 

tempo de atuação no futebol. Isso é observado porque através das fotografias os dois atletas 

são colocados, quase sempre, lado a lado, com posições semelhantes. É o caso das fotos que 

abrem a reportagem, mostrando Pelé e Neymar fazendo a mesma jogada, em tempos distintos, 

com a camisa do Santos. Ambas ocupam as duas primeiras páginas.  As próximas imagens 
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também apresentam os jogadores com a mesma comemoração de gol, mesmo que seja sabido 

que Neymar não comemore assim seus gols, e sim com dancinhas. 

 Em todo o desenrolar da matéria são feitas comparações fotográficas, tanto com a 

camisa do Santos, que é o clube que defendiam e defendem, quanto com a camiseta da 

Seleção Brasileira. Outro fator interessante é que a revista cita a si própria na legenda de uma 

das duplas de fotos, quando diz que Neymar aceitou o convite para fazer uma imagem no 

barbeiro, assim como Pelé fez na década de 1970. A intenção da Placar, com a comparação, é 

justamente fortalecer o que ela diz na parte textual quando aspira Neymar ao posto de 

“candidato a majestade”.  

 Paralelo a isso, Morin (2005, p. 105) teoriza sobre a idéia onde “no encontro ímpeto 

do imaginário para o real e do real para o imaginário, situam-se as vedetes da grande 

imprensa, os olimpianos modernos”. Para o autor esse olimpo é o produto mais original da 

cultura de massas, pois transforma um comunicado em espetáculo.  

 Morin (2005, p. 107) explica que os olimpianos se tornam modelos de cultura, ou 

seja, heróis-modelos, porque: 

 

(...) são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e no real, simultaneamente, 

ideais inimitáveis e modelos imitáveis; sua dupla natureza é análoga à dupla 

natureza teológica do herói-deus da religião cristã: olimpianas e olimpianos são 

sobre humanos no papel que eles encarnam, humanos na existência privada que eles 

levam. A imprensa de massa, ao mesmo tempo que investe os olimpianos de um 

papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a 

substâncias humana que permite a identificação. 

 

 

 Isso talvez explique porque os dois jogadores são idolatrados dentro de campo, mas 

como suas vidas privadas não são excluídas desse processo.  

 6) Textos 

 A reportagem sobre os jogadores é bem narrativa e descritiva. Toda ela é escrita a 

partir do encontro dos jogadores, justamente para a reportagem. São detalhados gestos, 

expressões, conversas nos bastidores, o dia dos jogadores e as diferenças e semelhanças entre 

ambos. Além disso, a Placar se autoreferência no texto, quando se cita várias vezes durante a 

matéria. Luhmann teoriza sobre a questão da autoreferencialidade na comunicação, fator este 

que manifesta em funcionamento dos contratos comunicacionais, inseridos na sociedade 

midiatizada. O autor explica que: “toda a dinâmica do processo de comunicação é virada para 

o seu próprio interior: as várias operações de seleção referidas, em resultado das quais se 

produz a informação, são o horizonte último da comunicação.” Ou seja, a questão da 



 62 

autoreferencialidade é o mais recente aspecto dos contratos de leitura, estes que se viabilizam 

em torno e dentro dos suportes midiáticos. Fator recorrente devido a grande oferta de veículos e 

ofertas discursivas de produtos midiatizados. Esses possuem uma identidade e buscam formar 

vínculos de fidelidade entre emissor e receptor. Conforme mostra o trecho da reportagem, a ideia 

da revista é se autoreferenciar para mostrar o processo pelo qual a Placar passou para construir a 

matéria: 

 

Segunda-feira, 1º de março. Às 17h41, um dos telefones na redação da PLACAR 

toca. Do outro lado da linha está o empresário Wagner Ribeiro. Ele avisa: “O 

Neymar acabou de entrar no carro.Estamos saindo. Às 19h30 ele chega aí”. O dia é 

agitado para o atacante santista.Depois de brilhar no clássico contra o Corinthians, 

na véspera, recebeu uma avalanche de pedidos de entrevistas, treinou as 16h em 

Santos e se prepara para encontrar Pelé, nos Jardins, em São Paulo, 

exclusivamente para uma sessão de fotos para a capa de PLACAR comemorativa 

dos 40 anos da revista. (PLACAR, 2010, p. 50). 

 

 Essa característica é observada apenas nesta edição, porém deve-se lembrar que este é 

um exemplar comemorativo.  

 7) Olhos 

 Essa edição possui vários olhos durante a reportagem, a maioria deles é uma 

comparação, como quase em toda a matéria, entre os dois jogadores. O primeiro fala que 

Neymar ganhou um carro caro quando fez 18 anos, já Pelé depois da Copa de 1959 ganhou 

uma bicicleta. É uma forma de mostrar as mudanças que ocorrem no esporte durante os 

tempos e também à importância que o dinheiro tem no momento atual do futebol. O segundo 

traz uma fala do Pelé ao dizer que Neymar não fez nada, pois o dom veio de Deus. Segundo 

Giglio (2007, p. 88) no futebol: 

 

 Geralmente o “escolhido” justifica-se por meio da crença de que possua um dom 

para esse esporte reforçando dessa forma, a idéia de que não precisou aprender a 

jogar. Seria uma benção, ou melhor, uma dádiva divina. Tudo passa a ser explicado 

a partir da idéia de que exista uma força maior e que “Graças a Deus” o brasileiro 

seria abençoado e, conseqüentemente, seria um bom jogador de futebol. 

 

 

 Os outros próximos olhos trazem mais uma vez a questão financeira. O primeiro 

mostra uma fala do pai do Neymar dizendo que é fácil cuidar do dinheiro do jogador e que o 

difícil era quando não tinham. Uma prova de que Neymar conseguiu vencer e como a maioria 

dos jogadores, saiu da pobreza. Os três próximos que ficam um embaixo do outro mostram 

valores de salários dos dois jogadores, ainda em comparação, sendo que o último fala da 

média de gols de ambos, exaltando Pelé. O último olho traz a fala de um ex jogador 
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companheiro de Pelé, o Pepe, dizendo que “se Neymar virar um Coutinho ou um pagão está 

bom demais” (PLACAR, 2010, p. 57). 

 8) Tabelas/Box/Caixas  

 Dois box compõe a matéria. O primeiro fala das categorias de base do Santos, 

trazendo uma foto de Neymar e Robinho, em 2005, sendo que o primeiro ainda era bem 

criança. O outro box, de certa forma, está ligado com o primeiro, pois fala do interesse dos 

Europeus nos chamados “meninos da Vila” . Ambos falam do ambiente do ambiente da Vila 

em “criar” grandes promessas nos últimos tempos e desse mercado futebolístico que exporta 

todos os anos jogadores, ainda novos, para o exterior.  

 Já as caixas, que são duas também, mostram duas entrevistas. A primeira com Pelé e 

a segunda com Neymar. A entrevista com Pelé fala de Neymar, comparações entre as duas 

épocas, falas do jogador e o momento atual da seleção brasileira. Vale lembrar que esta época 

era muito debatida sobre a convocação do Neymar para a Copa do Mundo 2010.  

 A entrevista com Neymar fala, por sua vez, dos conselhos que Pelé deu a ele, sobre o 

conhecimento do jogador sobre a história do rei e, posteriormente, sobre aspectos atuais que 

envolvem o atleta como seleção brasileira, futuro no exterior, sobre sua opinião do que mais 

gosta e o que mais acha chato no futebol.  

 9) Infográficos  

 O infográfico, que se encontra no rodapé das páginas 52 e 53, traz as outras apostas 

que a revista trouxe ao longo do tempo. Jogadores que se destacaram cedo no esporte. Porém 

a própria revista afirma que a busca pelo novo Pelé continua. São trazidos, em uma linha do 

tempo diversos jogadores reconhecidos no mundo da bola, como Zico, Kaká, Dener, Ronaldo, 

Ronaldinho, Robinho. Mas, ela mesma afirma que nenhum desses foi capaz de superar Pelé. 

Uma forma de comprovar suas afirmações ao longo da reportagem de que é possível que 

Neymar seja o novo rei. Esse infográfico comprova que está em vigor o jornalismo sistema, 

teorizado por FontCubert (2007) quando diz que nesse tipo de jornalismo os conteúdos são 

articulados, explicados e mostrados com organização e coerência.Ao contrário do mosaico 

que mostras os assuntos de forma descontextualizada e simples.  

 10) Diagramação  

 Nota-se nesta edição que a revista foi cuidadosa com a diagramação. Apesar do texto 

ser longo, muitos elementos foram usados, como olhos, entrevistas, fotografias, infográfico e 

box. Scalzo (2003, p. 67) afirma que o design da revista é comunicação, informação e arma 

para tornar as revistas mais atrativas e fáceis de ler. Com isso, os responsáveis pelo design de 

uma revista devem estar preocupados o tempo todo com a melhor maneira de contar uma boa 
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história. Em entrevista realizada com um dos editores da Placar Jonas Oliveira, foi comentado 

que, principalmente nas capas, quem decide como devem ser as fotos é o diretor de arte. 

Segundo Oliveira, é ele quem descreve para o fotografo como o entrevistado, que será capa, 

deve ser fotografado. Com isso, por vezes são feitas imagens simples, que posteriormente 

levarão algum recurso artístico ou são realizadas fotos produzidas. A revista Placar não possui 

estúdio e, diferentemente de outros tempos, os entrevistados têm menos tempo.  

 

Revista Placar: Análise Comparativa das Quatro Edições 

 

 Jonas Oliveira trabalha como editor na revista Placar desde março de 2008. Antes, 

fazia alguns trabalhos como freelancer na mesma publicação. Há apenas dois anos neste 

cargo, Oliveira não presenciou a produção e confecção de três exemplares escolhidos para a 

análise. Porém, participou da composição da última revista selecionada, justamente a 

comemorativa aos 40 anos da Placar.  

 Entre os pontos tratados na entrevista ao vivo com ele na redação da revista em São 

Paulo, um deles foi sobre a rotina produtiva da publicação, que de certa forma, influencia no 

produto final. Como observado em visita ao prédio da Editora Abril no dia 03 de novembro, a 

redação da Placar fica junto de outras duas revistas: Runners e Quatro Rodas. Com isso, 

Oliveira explicou que a redação da publicação é pequena, composta de um editor chefe, o 

chefe de redação, dois editores e um repórter. A Placar, também conta com alguns 

colaboradores por estados. Como a revista é mensal, é realizada apenas uma reunião de pauta, 

que acontece na última segunda-feira do mês. Porém, conforme Oliveira, algumas pautas 

caem ou sofrem mudanças quanto à angulação. 

 

Uma vez colocamos uma capa falando sobre o “Calvário de Zico” quando ele ainda 

era o diretor de futebol do Flamengo e alguns dias depois ele foi embora. Nesse caso 

ainda deu para contornar, porque a chamada era boa e a matéria era quase um 

documento da saída dele. É por isso que as pautas sofrem mudanças, porque elas são 

perecíveis. É raro chegarmos com o mesmo espelho da reunião de pauta, porque 

fazemos ajustes (OLIVEIRA, 2010). 

 

 

 Um dos fatores que são discutidos em reuniões de pautas são as capas. Como 

argumenta Jonas Oliveira, a capa tem que vender revista, trazendo um assunto interessante 

que fuja do factual. Além disso, têm de chamar o leitor, que faça ele comprar e ver algo 

diferente do que ele costuma consumir todo o dia em outros meios, como TV, rádio e internet.  
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É talvez, por esta razão, que a Placar investe tanto nas suas capas. Manchetes curtas, mas 

criativas, fotos bem elaboradas, dueto chamada de capa e imagem se complementando. Das 

quatro revistas analisadas, apenas uma usou recursos de arte gráfica para produzir sentido. As 

demais apenas utilizaram fotografias. Porém, todas se aproveitaram dessa arma para produzir 

bons exemplares e, isso parece ser uma característica marcante da publicação. 

 Quando foi produzir a revista comemorativa junto com seus colegas, Jonas Oliveira 

pensou em fazer uma edição que contemplasse dois fenômenos do futebol brasileiro: aquele 

que é considerado o rei do futebol (pela própria revista) e o outro que surge como a grande 

promessa (também pela Placar). Unir ambos em uma grande reportagem de capa, utilizando-

se de duas figuras midiáticas, que representam um mesmo clube (em épocas distintas) e 

também uma fotografia simples, mas que denote um “apadrinhamento” é uma estratégia de 

venda, mas também de capturação do leitor.  

 A capa tem tanta importância que, conforme Oliveira, são feitas capas exclusivas por 

região do país, mas com idêntico conteúdo.Segundo ele, isso chama mais vendas em bancas, 

mas também faz com que o leitor se interesse em ler a revista.Outro aspecto que parece 

comum é o tamanho destinado às reportagens de capa. Exceto na revista do jogador Pelé que 

tem 22 páginas, as demais não passam de oito páginas.  

 A escolha dos personagens que estamparão as capas é feita na reunião de pauta. 

Carisma e popularidade geralmente podem fazer de determinado atleta um destaque na 

revista. Dirigentes, por exemplo, raramente serão capas. Existem exceções, como quando 

existe alguma história que seja interessante ou de importância. Mas quase nunca ocorrem, 

pois, conforme Jonas Oliveira, eles não chamam tanto a atenção dos leitores como um jogador 

de grande carisma.  

 Assim como as capas, os textos são bem atraentes e criativos. Geralmente a parte 

textual sempre tem um personagem central, aquele cuja revista se apropria para criar uma boa 

história. Os textos também são carregados de adjetivos e possuem características narrativas e 

também descritivas. Levam essas peculiaridades justamente por tratarem de um (ou mais) 

personagem. O lado humano do profissional quase sempre é levado em consideração, mesmo 

que, nas revistas analisadas, os jogadores tenham sido mostrados como heróis ou ídolos.  

 Por sua vez, independente dos seus tamanhos, os textos das quatro edições são leves 

e, por serem bem descritivos, trazem inúmeras sensações ao leitor, que se prende a matéria. 

Neste sentido Villas Boas (1996, p. 29) postula que todo o texto de revista precisa de um 

toque final do jornalista, um acabamento, como se fosse uma escultura: 
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Toque final significa polimento, brilho e pintura. É como se o texto fosse uma 

escultura à qual você foi dando forma, pouco a pouco, e agora precisa de 

acabamento(...) O toque final é a fase na qual você busca leveza e permite que leitor 

e texto “decolem juntos”. O toque de leveza transforma frases explícitas em sutilezas 

que surpreendem e impelem o leitor a continuar. Significa aparar as pontas de 

palavras enfadonhas e frases vazias, de observações desnecessárias e descrições 

muito longas. Dar um toque de leveza significa saber a hora de evitar um adjetivo 

desnecessário (...). No texto de revista, o comedimento, a leveza e o domínio do 

jornalista sobre a narrativa são também para permitir que o leitor use um pouco a 

cabeça. Por isso, às vezes é preciso mostrar, mais do que simplesmente contar; 

sugerir, mais do que explicar; e dizer mais do que parece ter sido dito. O texto leve é 

mais legível, proveitoso e intrigante. 

 

 As matérias também se compõem na maior parte de um título sugestivo e, algumas 

vezes ambíguo, cujo conteúdo vai ser especificado no subtítulo e no texto de apoio que se 

segue. Muitas vezes, acontece do título ou da manchete serem explicados com o auxilio do 

texto, mas também nas fotografias. As quatro edições da revista tinham títulos que seriam 

ilustrados ou esclarecidos pelas imagens. É o caso da Revista do Zico (1986), que tem o título 

“O super-herói da esperança” e traz ao lado uma imagem do jogador com a camisa da seleção 

Brasileira.  

 Deve-se perceber que as quatro revistas estão situadas em períodos distintos, como 

propunha o tema desta pesquisa, relacionada aos 40 anos da Placar. Em 1986, na época em 

que Zico foi estampado na Capa era um período de consolidação do futebol como o principal 

esporte no país e o rádio foi um dos pilares. Segundo Giglio (2007) pelo fato de não ter 

televisão e pela dificuldade em ir ao estádio, muitas pessoas apenas acompanhavam as 

partidas pelo rádio.Naquele momento, por causa das dificuldades em ver de perto os jogos, os 

ídolos eram mais distantes: “assim, jogadores da seleção brasileira destacaram-se como ídolo 

para muitas pessoas após a conquista da primeira Copa Mundial.  

 A figura do ídolo funcionava como uma motivação e objeto de superação, pois 

gostaria de superar o ídolo e ser melhor que ele.” Assim, muitos também depositavam 

confiança no ídolo, porque executam atividades que o diferenciam dos demais mortais 

 Nessa perspectiva, algumas características parecem se sobressair na revista de Zico. 

Toda a reportagem e seus elementos editoriais trazem a ideia de que só Zico pode trazer o 

tetracampeonato. Dentro dessa lógica, técnico, demais jogadores e comissão técnica ficam em 

segundo plano. Com o seguinte fragmento do texto: 

 

Zico pára, olha ao redor. Não há espaço: o cerco é total. Ele, ali imóvel, precisa 

vencer aquela barreira humana, penetrar no pouquíssimo espaço que lhe é deixado. 

Nervosismo geral, o cerco se fecha mais ainda. Naquele milésimo de segundo 

parece que o tempo parou: só os olhares se cruzam, ninguém fala, há um silencio 

artificial. Aí, numa explosão, Zico parte rápido, rapidíssimo, mas já não adianta -  a 
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torcida fecha o cerco em sua volta e Zico, que pouco antes marcara três gols contra 

a Iugoslávia, na quarta-feira passada, é aplaudido, saudado, abraçado, amado: a 

maior esperança de um tetracampeonato no México (PLACAR 1986, p. 21). 

 

 Pode-se perceber que existe um depósito de confiança no jogador, em um texto bem 

literário e amarrado. É como se Zico fosse encarar uma guerra na qual carregaria nas costas a 

responsabilidade de voltar com a vitória, trazendo nas costas as esperanças de uma nação 

inteira. Com isso, ressalta-se que a sociedade sempre criou seus heróis e, segundo Campbell, 

os heróis míticos cumprem essencialmente uma jornada, que inicia quando atendem um 

chamado, em seguida partem, submetendo-se a uma série de provas, e regressam. Nas suas 

palavras, “um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 

sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de 

sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes” 

(CAMPBELL, 2004, p.36).  

 Semelhante em alguns pontos é a revista exclusiva ao jogador Pelé, em 1999. Para os 

que o viram jogar, e talvez até para os que só ouviram falar, ele foi um jogador excepcional. A 

revista confirma e compartilha da mesma opinião. A Placar não têm dúvidas quanto ao 

heroísmo do atleta e desafia o leitor a achar algum outro jogador com tantos talentos. A prova 

disso é quando ela fala:  

 

Pelé foi o melhor, todos sabemos. Mas melhor por quê? Aos bem-aventurados que 

testemunharam o futebol dos anos 50 a meados do 70, a pergunta, de tão óbvia, nem 

mereceria resposta. Só que o tempo passa e muitos se apressam agora em eleger 

novos reis do esporte. Talvez eles tenham razão. Para destronar Pelé é simples. 

Basta superá-lo em dez itens, que são temas destas e das próximas vinte páginas. 

Aviso: nós achamos que ninguém é capaz (PLACAR, 1999, p. 29). 

 

 

 A certeza de que Pelé é o melhor de todos e o “rei do século” é explicada e 

confirmada pela revista durante as 22 páginas da reportagem, ratificadas pelas 10 razões e 

ilustradas pelas diversas fotografias. Logo na capa Pelé é chamado de “Ele” (detalhe que esse 

pronome é citado várias vezes durante a matéria com letra maiúscula) e juntamente disso é 

apresentada uma imagem de um jogador de costas com a camisa 10 da seleção. Mas quem 

mais poderia ter esse posto identificado sem nem mostrar o rosto? A revista responde essa 

questão quando, em um dos subtítulos, fala que “Eis a chave do enigma Pelé. Camisa 10 nas 

costas, nota 10 em todos os fundamentos”.  

 Além disso, a chamada de capa já mostra que existe uma certeza por parte da revista 

e talvez do leitor de que “sem dúvidas” ele é o herói do século.  Isso é explicado por Campos 
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(2008, p. 8), pois segundo a autora “heróis estabelecem uma relação entre o real e o 

imaginário, porque, além do mundo terreno, participam do mundo sobrenatural e dos sonhos”. 

Um trecho da reportagem exemplifica a afirmação da autora quando traz uma citação de um 

jogador italiano dizendo que: “Pensei: ele é de carne e osso como eu. Me enganei”.  

 Outra estratégia da revista Placar foi colocar nos títulos, das 10 razões, uma negação 

a fim de reafirmar, mais uma vez, sua denominação do jogador. Por exemplo, “Ninguém foi 

mais profissional”, “Ninguém reinou por tanto tempo”, “Ninguém encantou mais”. Em um 

dos subtítulos, Pelé é comparado a uma celebridade, quando a revista diz que o jogador deu 

mais autógrafos que um ator:  

 “Certa vez em Nova York, Robert Redford admirava: “Poxa homem, como você é 

popular!”. O autor rendeu-se ao ver Pelé dar dezenas de autógrafos enquanto ele, ao lado, 

não tirou a caneta do bolso.” (PLACAR, 1999, p. 36).  

 De acordo com Edgar Morin (1980), esses personagens são os “olimpianos”, por 

habitarem um “novo Olimpo”, um produto da cultura de massa. Os olimpianos têm dupla 

natureza: divina e humana. A partir das peculiaridades humanas, torna-se admissível o 

processo de identificação entre eles e seus adoradores e, a partir das características sobre-

humanas, a projeção, a idealização. O seu caráter divino os afasta, e a humana os aproxima 

dos mortais. Daí a necessidade de que o público tenha conhecimento dos dramas por 

demasiado humanos vividos pelos olimpianos. O público se identifica com os sofrimentos e 

as alegrias de seus ídolos. 

 É interessante ressaltar que a revista se utiliza de uma linguagem bem humorada para 

falar do atleta e confirmar o reinado incontestável do jogador. Neste trecho, bom-humor e 

criatividade estão presentes de forma clara: 

 “ (...) Mas foram os dois gols na Final de Copa do Mundo jogando contra os suecos, 

donos da casa, que deram início ao reinado. Daí em diante, Pelé seria o Maior de Todos, o 

Pérola Negra ou, simplesmente, o Rei” (PLACAR, 1999, p. 39).  

 Ao contrário das duas últimas revistas citadas, o exemplar do ano de 1996 que 

estampa o jogador Ronaldo não o cita como rei e super-herói. A sua valorização como atleta 

se dá através da quantia que ele vale. O que, por ser um valor alto, acaba significando que ele 

é um jogador diferente dos demais. De todas as revistas analisadas esta é a única que não fala 

só de futebol, tratando de temas que não se assemelham em nada com esporte, como música e 

sexo. Esse exemplar tem uma linha editorial distinta das outras e, talvez por isso, uma 

linguagem diferente. Já foi dito antes nesse trabalho, que esse exemplar também é o único que 

contém recursos de arte gráfica na capa.  
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 Contudo, apesar da revista usar outras estratégias discursivas, Ronaldo também é 

tratado como postulante a ídolo. Um exemplo disso é quando a Placar o chama de “mina de 

ouro”. Ela também ressalta em todo o momento, que o jogador cresceu, modificou o corpo, 

tirou o aparelho e que mudou. De certa forma, a revista quer provar ao leitor que o atleta está 

pronto para suprir as expectativas do mercado e dos brasileiros.  

 Porém, ao invés de falar sobre as qualidades técnicas do jogador, ou contar alguma 

história interessante dentro das quatro linhas, a revista se detém, em quase toda a reportagem, 

em falar das experiências pessoais. Para exemplificar isso: 

 

Quem imagina Ronaldo como mais um daqueles que não tira o pagode do 

CD-player, sonha com o feijão preto diário, tem banzo de qualquer coisa que 

lembre o Brasil, erra feio. Voltar à terrinha, segundo os planos do jogador, 

só em 2008. Depois de uma temporada de quatro meses com a supervisão da 

mãe, Ronaldo está morando em Eindhoven com um amigo baiano e está mais 

adaptado do que muito boleiro que vive há mais tempo no estrangeiro. “Já 

estou falando legal o holandês e entendo praticamente tudo o que se fala na 

TV” (PLACAR, 1996, p. 26). 

  

 

 A estratégia da revista parece ser a de aproximar o ídolo de costumes normais aos 

brasileiros. Ela tenta mostrar que apesar do jogador estar morando no exterior, ele não perdeu 

o jeitinho brasileiro de ser. Da mesma forma, a Placar tenta humanizar aquele que 

posteriormente ela vai chamar de “craque do século 21”. Outro exemplo do destaque que a 

publicação dá a vida pessoal do jogador é quando fala que: 

 

Ronaldinho está com tudo e não apenas no campo. Depois do fim do conturbado 

romance com a mineira Nadia, o atacante encontrou uma Anja. Começou a 

namorar a filha do dirigente do PSV batizada de Anja. Mas o craque não parece 

preso a marcações cerradas. “As holandesas são lindas, só que não tem corpo 

bonito. Quando vejo uma mulher com um corpo legal, digo que ela tem bunda de 

brasileira”, diverte-se o vaidoso jogador, sempre com roupas incrementadas 

(PLACAR, 1996, p.27). 

 

 A ênfase na vida pessoal é uma estratégia discursiva, usada para se encaixar na linha 

editorial presente na revista naquele ano. Mesmo fazendo 14 anos dessa reportagem, existe 

uma semelhança entre o que se observa nessa revista e hoje no jornalismo esportivo. 

Conforme Coelho (2003), esta categoria jornalística está caracterizada por traços bem 

marcantes do entretenimento, o que acaba por dar outra forma na cobertura esportiva factual e 

não factual. Contudo, não são ignorados aspectos futebolísticos e técnicos. Além de serem 

apresentados os planos do jogador, em uma alusão a uma “bola de cristal”, é mostrado para o 

leitor um infográfico com características físicas do Ronaldo. Entre os itens, o que ele precisa 
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melhorar ou o que com o tempo será condicionado naturalmente e as demais características 

que confirmem a denominação empregada a ele de “craque do século 21”.  

 Diante disto, existe outro fator que não será aprofundado, mas que faz parte dessa 

sociedade espetacularizada, inserida dentro deste processo de midiatização esportiva. Itens 

estes, que se percebem nesse exemplar, assim como os demais. A questão da Indústria 

Cultural, teorizada por Adorno é bem explicada por Campos (2008, p. 2) quando ela diz que 

dentre as principais características dessa indústria estão o enfraquecimento do trabalho de 

reflexão do sujeito que se transforma em consumidor. Além disso, “a tendência à 

padronização das mensagens; a busca por novidade; a produção de mercadorias que garantam 

lucratividade; a quantificação da classificação dos produtos destinados a diversas fatias de 

consumidores, em detrimento do conteúdo; e a ilusão de que o consumidor tem liberdade de 

escolha e de que está diante de algo novo.”  

 Nessa perspectiva, a autora esclarece que os meios de comunicação de massa, tem 

importante papel a serviço dessa indústria, pois tem uma capacidade de reprodução, criação e 

divulgação de produtos culturais. Assim, essa indústria produz um tipo de mercadoria, que a 

principio pode não ser identificada como tal. Encaixam-se nessa categoria os heróis e ídolos, 

cuja imagem pública é produzida pela mídia e sobrevivem graças à exposição midiática: 

“esses personagens se expõem para o consumo, nas telas da televisão, do cinema, da Internet 

e nas páginas de revistas e jornais, assim como os demais produtos industriais são expostos 

em vitrines e prateleiras das lojas, para que sejam consumidos” (CAMPOS, 2008, p.3). 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de midiatização ainda está em andamento e estudo. Porém, já se podem 

afirmar algumas mudanças que esse fenômeno proporcionou a sociedade e principalmente 

para e pela mídia. Os meios de comunicação são elementos chave nessa chamada sociedade 

complexa, onde nenhum acontecimento é isolado. O cidadão, que por sua vez é também um 

leitor/espectador/ouvinte, consome todo o tipo de informação a qualquer hora de qualquer 

lugar. Nessa vasta gama de notícias é ofertado o espetáculo, este que está inserido na 

sociedade midiatizada e que é consumido a todo o momento.  

 Portanto, todo o acontecimento é midiatizado, porque é afetado pelas mídias. Tudo 

passa pelos meios de comunicação e os que não passam são chamados de ocorrências e não 

acontecimentos. Foi através disso, que foi possível criar um novo bios (GOMES, 2006) que 

acontece no tecido social onde a sociedade só se percebe a partir da mídia.  

 Esse fenômeno midiático acaba afetando os demais campos sociais, como a política, 

religião e o esporte. Nesse sentido, o espetáculo esportivo não está mais restrito apenas a 

competição, ao jogo e aos atletas. Hoje a plateia, os dirigentes e os próprios patrocinadores se 

tornaram atores nesse circo espetacularizado, pois sem eles o espetáculo não se consolida. 

Novas dimensões são apresentadas ao receptor que vão além da simples cobertura da partida 

de futebol, mas também os fatores extracampo, a vida pessoal dos jogadores e o marketing 

que envolve os clubes futebolísticos com a venda de camisetas, número de sócios, público nos 

estádios, etc. Outra característica que não deve ser esquecida é que esse fenômeno no campo 

esportivo ganhou, nos últimos tempos, um espaço considerável nas mídias, visto que não se 

imagina um fato esportivo sem uma cobertura. O próprio futebol é, além de esporte, um 

espetáculo, um rito que pode ser apropriado culturalmente.  

 Mas, para que um espetáculo seja ofertado é preciso encontrar atores que façam parte 

desse processo. É por isso que a mídia elege alguns personagens para atuar e para serem 

consumidos pelo público, através de um verdadeiro bombardeio de imagens. A revista Placar, 

por sua vez, escolhe em quase toda a edição uma figura midiática para estampar sua capa. Nas 

quatro edições analisadas, a revista escolheu um personagem que foi norteador de uma grande 

reportagem. Os fatores determinantes para essa escolha, referentes às quatro edições, foram 

jogadores diferenciados, que se destacaram perante os demais, dotados de talento e carisma.  

 A partir dessa escolha, a Placar acaba por cultuá-los como heróis e ídolos, para que 

possam ter suas vidas pessoais e profissionais avaliadas e analisadas. Com esses personagens 

idolatrados é mais fácil torná-los produto para consumo. Porém, é preciso lembrar que das 
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quatro revistas estudadas nenhuma ignorou fatores pessoais das reportagens. Todas, de 

alguma maneira, relacionaram a carreira de determinado jogador com curiosidades e fatos 

pessoais, sendo que uma delas, a do jogador Ronaldo Nazário (1996) focou quase que 

exclusivamente na vida privada do atleta.  

 Mas, afinal, quais são as estratégias discursivas midiáticas que a revista usa para 

torná-los heróis e ídolos?   

 Antes de tudo é preciso entender que se esta falando de jornalismo esportivo, que se 

modificou e é caracterizado pela mistura de notícia e entretenimento e que essa cobertura 

esportiva está inserida no jornalismo de revista. Este, precisa estabelecer um vínculo com seu 

leitor, construído através da confiança, credibilidade, do texto, do perfil editorial,etc. São 

inúmeros os fatores que fazem um leitor escolher esta ou aquela revista, mas o público que a 

consome precisa sentir-se parte do grupo que lê determinada publicação, pois são criadas 

identificações. Além de que se vigora um tipo de jornalismo, o sistema, teorizado ao longo 

desse trabalho, que explora os conteúdos, apresentando-os de um modo contextualizado e 

institui uma relação de interação com o receptor, de forma que esse possa colaborar na 

constituição do sentido e na compreensão da realidade. 

 Com base nisso, a Placar utiliza-se de estratégias editoriais, textuais e fotográficas 

para chamar e fidelizar seu leitor. A primeira estratégia é a capa, sempre chamativa, criativa, 

com boas fotos e chamadas. Geralmente, ela não revela tudo logo de inicio, o leitor, por sua 

vez, precisa estar informado do que está acontecendo no mundo da bola e fica curioso ao 

ponto de querer ler a reportagem para decifrar a capa. Os personagens escolhidos aparecem 

em fotos criativas, como a do Ronaldo ou fotos simples, mas dotadas de muitos sentidos 

como a do Pelé, a do Zico e a última do Neymar e Pelé.  

 Um fator comum entre as fotos de capa é a interpelação que o personagem realiza 

com o leitor. Essa é umas das estratégias observadas, pois a revista quer que o público confie 

e acredite no que ela está falando. Os heróis e ídolos são aqueles com que a sociedade acaba 

se espelhando, depositando esperanças e tornam-se exemplos sociais. São aqueles que 

conseguiram vencer, entre tantos que tentaram, e conseguem ocupar um lugar de destaque na 

sociedade e na mídia, tanto que se tornaram capas das edições escolhidas.  

 Buscar informações especializadas em outras áreas também é uma estratégia 

adquirida, principalmente quando a revista resolve explorar os fatores físicos dos atletas. Um 

exemplo é o da edição do jogador Ronaldo Nazário que usa um infográfico sobre suas 

qualidades, mostrados por profissionais da área da saúde.  
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 Mas uma das características mais marcantes parece ser mesmo o texto. Toda a parte 

textual da revista Placar é muito criativa. Por vezes são feitos textos narrativos, outros bem 

descritivos, mas todos adjetivados. Isso acaba por exaltar e idolatrar os jogadores. Termos 

como “acredite”, “sem dúvidas” são usados para dar credibilidade e confiança no que a revista 

está apresentando. Na última edição ainda é possível observar claramente outra tática para 

mostrar confiança, que é a autoreferencialidade, característica atual do jornalismo. Por várias 

vezes a Placar se auto-refere, juntamente de termos como “exclusivamente” para indicar que 

só ela conseguiu juntar dois grandes atletas na sua revista.  

 A parte gráfica e a diagramação devem ser citadas como grandes elementos 

estratégicos da Placar, visto que ajudam a trazer sentido às reportagens. É claro que as quatro 

revistas estudadas situam-se em períodos históricos diferentes e linhas editoriais distintas. Na 

época da edição do jogador Zico (1986) os recursos gráficos eram muito inferiores dos que 

são disponibilizados hoje. Até mesmo as características físicas eram diferentes, então os 

jornalistas e designers podiam ousar menos. Mas as outras três revistas investiram bastante 

nesta estratégia, a fim de capturar o leitor e auxiliar no entendimento da reportagem e na 

estética. A edição do jogador Pelé (1999) comprova isso, pois mesmo sem usar muitos 

recursos de arte gráfica, distribui de forma organizada os textos e oferece destaque as 

fotografias. O mesmo pode-se dizer da última edição com o mesmo jogador e Neymar. Muitas 

fotos, olhos, box, infográficos, que atraem e não dispersam o leitor.  

 Essas estratégias são observadas em todas as revistas analisadas como forma de 

capturar o seu leitor, mas também como fator mercadológico. É sabido que existe uma grande 

oferta de veículos e as empresas precisam vender. A concorrência faz com que os jornalistas 

se especializem, tornem-se mais críticos, mas que usem da criatividade e de boas ideias para 

tornar uma capa vendável e chamativa. Não se pode esquecer que apesar de tornar um produto 

consumível é preciso que este tenha qualidade, pois o seu público, que é fiel e confia no 

mesmo, exige que a revista tenha bons atributos.  

 Nessa perspectiva, de sociedade midiatizada e do espetáculo, recheada de atores 

midiáticos, de inúmeras ofertas de informação, muitos ídolos e heróis são construídos. A 

Placar, por fazer parte dessa esfera, usa de estratégias textuais e fotográficas bem 

características da revista para reforçá-los durante seus 40 anos, mas principalmente para 

fidelizar seu leitor, vender mais e dar conta do leitor cada dia mais exigente.  
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