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Televisäo, futebol e novos Icones planetdrios:
alianca consagrada nas copas do mundol
Carmen Rial2

Resumo
Texto em que a autora reflete inicialmente sobre como_ (atraves de quais
estrategias narrativas) a televisäo tem
construido imaginarios sociais ao tratar
do futebol e sobre quais as caracterfsticas —valores — enfatizadas em tais
imaginarios socials.
Palawas-shave: televisào — futebol imagem

Abstract
Text in which the author makes some
initial reflections on how (through which
narrative strategies) television has
constructed imaginary social worlds
when showing soccer and based on
which characteristics —values — that are
emphasized in these imaginary social
worlds.
Keywords: television —soccer - image

1 Este artigo di continuidade a minhas reflexiies em torn das imagens (no duplo sentido deste termo,
imagem iconogr'efica e imagem mental) divulgadas pela midia contempor5nea, especialmente pela televisSo.
Cf. Rial, Carmen " Japones.."; "Gurra de imagens: o 11 de setembro na MIdia", "Racial....", "Urban
2 Profa.Dra. do CFH/UFSC
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A recente Copa do Mundo
de futebol 2002 bateu novo record
de recepc5o, ultrapassando a Copa
de 1998 e colocando-se na frente
entre os eventos mais visto no planeta. Calculos aproximados indicam
que mais de 40 bilhOes de espectadores assistiram os jogos desta
Copa, em audiencia acumulada evidentemente, já que a populacäo do
planeta conta com cerca de 6 bilhOes
de pessoas. Quando a esta estatistica vertiginosa associa-se o fato de
que a FIFA (Federacäo Internacional
de Futebol, entidade criada na Inglaterra ao final do seculo XIX) conta entre os seus filiados um n6mero
superior ao dos paises integrantes
da ONU, tem-se uma ideia clara importância da alianca futebol/televisäo.
A televisao reflete e constrOi imaginarios sociais atraves de
suas imagens e discursos. E ninguern discutiria que, entre as imagens e discursos mais assistidos no
mundo, estào as esportivas. 0 que
gostaria de refletir aqui é, inicialmente, como (de que modo, atraves de
quaffs estrategias narrativas) a televisào tem construido imaginarios
sociais ao tratar do futebol - o acontecimento mais assistido no planeta - e, num segundo momento, quaffs
as caracteristicas principals
enfatizadas nestes imagin g rios so-
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dais, ou seja, que valores säo reforcados pelas narrativas.

Futebol: urn documentario
A transmissâo de uma partida de futebol poderia ser inclulda
entre o que cinematograficamente
é considerado um documentario
(GAUTHIER, 1995): os acontecimentos filmados o säo sem atores ou
pelo menos com atores que estâo
interpretando o seu pr6prio papel,
sem urn roteiro pre-fixado (nä° se
conhece de antemäo o desfecho das
awes) e em urn cenârio que nä° foi
construido especialmente para o
Sâo estas caracteristicas que fazem da partida urn documentario e
näo uma ficctio. lsto posto, e evitando aqui toda a discussào em torno
dos limites da dicotomia ficcâo/
documentArio, faz-se necessario refletir sobre as estrategias discursivas
deste documentario particular (o
mais assistido no mundo) que é a
partida de futebol. Ou seja, enquadrar a transmissão do futebol no
genero documentario nä° significa
de modo algum, como a palavra
documentario3 poderia levar a supor,
que se tenha uma "transposicäo" do

3 Documentario aparece pela primeira num texto de publicidade de urn filme etnografico do fotOgrafo norteamericano Edward Curtis, The Head-Hunters. Porem, foi atraves dos escritos do cineasta ingles Grierson
que ele se tornou celebre para representar urn genero de cinema pedagagico, que deveria ser passado em
escolas, sindicatos e associacOes, corn contetidos de cunho social e politico educacionais. Embora as criticas
a esta nocio estreita de documentario, a categoria tern se mantido corn significados redefinido mas
geralmente em oposicao ao flame de ficcio.
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real para a tela. A imagem (e a origem da palavra o mostra, imagem
vem de imitare) representa o real mais ou menos anologicamente mas
sempre passando por urn processo
de construcâo que a afasta deste real
representado, seja no documentario
seja na ficcao. Dissecar a imagem,
observar os diferentes dispositivos
empregados na construcao da narrativa televisual ou cinematografica,
é, do meu ponto de vista, o modo
mais eficaz de mostrar o quanto ha
de construldo na imagem e, assim,
afastar-se de uma posicao ingenua
e naturalistica que veria o
documentario como uma reproducao do real.
A narrativa televisual constrOi imagens iconograficas e atraves
dela, icones que passam a integrar
imaginarios sociais — nao é diferente em uma partida de futebol.
A complexificacao dos dispositivos filmicos empregados na
transmissao de uma partida de futebol acompanhou a expansao da
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midia4 . Ainda que desde o inicio
possamos dectar a presenca de escolhas narrativas — tomadas, edicao,
vocabulario e torn dos narradores
etc- , é preciso reconhecer que hoje
estamos longe do modo de transmitir a partida dos inicios da televisac), longe da camera fixa pousada
nas arquibancadas superiores do
estadio que transformava o campo
em um tabuleiro de xadrez, os jogadores em peOes, longe de uma
ret6rica emocionalmente exacerbada pela velocidade e tom do
narrador, numa transposicao da narraga() radiofOnica. Hoje, as narrativas televisuais de futebol sac)
construidas corn o auxilio mOltiplas
cameras, mais de 20 em partidas
importantes, colocadas em lugares
dos mais diversos: sobre gruas =as
do gols, sobre carrinhos nas laterais
do campo, dentro do gol como
micro-cameras etc.
Soma-se a isto a utilizacao
de muitos dos recursos da linguagem cinematografica, desenvolvida

4 Inicialmente, uma precisio de termos. Midia, que ate bem pouco nao constava dos dicionarios de
portugues, tern sido comumente usada para designar os meios de comunicacao de massa. Mao substitui
meios de comunicacao de massa e, como em coda a opcio conceitual, corn conseqiiencias epistemolOgicas. 0
use de meios de comunicactio de massa, termo consagrado pelos trabalhos dos pensadores alemaes da escola
de Frankfurt2, implicava necessariamente numa tomada de posicao sobre a relacio meios de comunicacao
corn o ptiblico receptor; este era qualificado como "massa" — portanto, homog6neo, uniforme e, em alma
analise, ignorante, alienado, manipulavel. Mfdia refere-se aos meios de comunicacao capazes de atingirem
urn grande numero de agentes sociais (radio, cinema, televisao, internet etc).As mensagens divulgadas
pela mfdia constituem urn aspecto sobre todos os pontos de vista central nas sociedades complexas
contemporaneas mas que nao tern atrafdo a atencao dos antrop6logos corn a mesma intensidade de sua
presenca social. 0 livro de Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 1996), corn todos os seus limites ja
apontados (RIAL,1997), faz figura de excecao. De fato, 6 nos Estados Unidos, corn o trabalho de Faye
Ginsburg no Media Center e o de Jay Ruby, que a antropologia visual tern refletido sobre os discursos
televisuais e cinematograficos, nos chamados estudos de tela.
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nos illtimos 100 anos: ha use de
diferentes pianos (geral, medic), de
conjunto, americano, primeiro piano, primeirissimo piano), recursos
de edicao, de camera lenta, de repeticao de seqiiencias, de pianos inversos, sobreposicao de imagens, e
recursos da informatica que permitem medir distancias e calcular velocidades em instantes. Conta-se ainda corn uma sofisticada construcâo
de personagens, atraves das tomadas nao apenas das acOes do jogo
mais principalmente das readies dos
diferentes atores e da analise destas pelos narradores e comentarias.
Nao surpreende, portanto, a declaraga° recente de urn dos produtores de programas de futebol do Canal Plus, importante canal franceses,
de que planejava a cobertura de um
jogo como se fosse um filme ficcab,
elegendo personagens principais e
secundarios e momentos de maior
ou menor dramaticidade. Quanto
aos angulos e distancias de camera,
disse que se inspirava em John Ford
para os pianos gerais e em Leni
Riefensthal para os pianos mais proximos...
Os dispositivos cinematograficos colocados em acao numa
transmissao esportiva televisiva nos
anos 60 (camera alta enquadrando
todo o gramado) nos proporciona-

yam uma visa() da totalidade do
campo de jogo e, assim, da tatica
empregada pelas equipes. A camera
hoje aproxima-se cada vez mais, liberando-se do campo de jogo para
filmar os torcedores, o a ligacao entre o vestiario e o campo, o banco
de reservas e os jogadores, e busca
cada vez mais os detalhes. Sabe-se
que esta aproximacao da camera, ou
seja, a primazia dos primeiros pianos ou pianos de detalhe - que foi
sena() introduzida pelo menos consagrada pelo cinema norte-americano - tem corn conseqiiencia uma
maior carga emocional. Podemos
dizer assim que a narrativa dos anos
60 pensava o jogo enquanto que a
atual o sente — mas estarfamos
desconsiderando a emocao transmitida pelos narradoress ja apontada.
Poderfamos designar a voz
do narrador como sendo a mensagem
lingiiistica (usa palavras como signos), tomando emprestada aqui a
dicotomia proposta por Barthes entre mensagem lingiiistica e mensagem
ic6nica (usa imagens como signos)
na analise de ret6ricas imageticas
(BARTHES,1964). 0 locutor le o jogo
e interpreta, e corn isto conduz a
interpretacâo do espectador.
No Brasil, as transmiss6es
televisivas adotaram inicialmente o
modelo radrofOnico de um locutor

5 Narrador, termo emico, e usado corm) sinOnimo de locutor.
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a partida, esclarecendo o
ouvinte de que jogador detern a
posse da bola e qual a sua posicao
no campo. Sempre que possivel, o
narrador deveria indicar tambem
quais as possibilidades de acao futura ("Pode passar a bola para fulano" "Fulano est5 livre na esquerda
esperando o passe" "Se chutar a gol
é perigo"). 0 tom utilizado era alto
e exaltava-se a medida em que o
jogador aproximava-se do gol adversari°, subindo tambêm a velocidade da narrativa, para atingir o spice
no momento do gol, transformando-se um grito a plenos pulmOes. 0
comentarista, que ficava e fica ao
lado do locutor/narrador em salas
localizadas no alto dos est5dios,
acompanha prioritariamente nao a
bola mas a disposicao tatica das
equipes, interferindo para analisa-la
quando a acao ern campo nä° oferecia perigo imediato de gol. Corn o
tempo, acrescentou-se rep6rteres
que, durante o jogo, preferencialmente ficam prOximos as goleiras6
para comentar lances perigosos. E
tambem, em partidas importantes,
de um comentarista de arbitragem
e/ou de um segundo comentarista.
Foi porque a camera aproximou-se que a voz pode distanciar-se. Corn isso, o locutor liberou-se
da descricao precisa do acontecique canta

mento -nem mesmo a designacao do
nome do jogador que tem a posse
da bola é hoje obrigat6ria — passando a comenta-lo, a opinar sobre ele;
a conduzir o espectador a sentir — e
pensar — o jogo de uma determinado modo, o seu. A voz do locutor —
e aqui incluo a do(s) comentarista(s),
reconhecendo
mas
nä°
aprofundando a diferenca entre elas
— tern o mesmo papel das mensagens linguisticas apontado por
Barthes: serve a ancorar as imagens,
ou seja, a diminuir o mimero de seus
significados possIveis.

Futebol e ritual
0 jogo de futebol é um ritual (TURNER, 1990), ou seja, apresenta seqUencias pre-determinadas
e portanto, previsIveis na sua configuracao mais geral. As inovacOes
tecnolOgicas, especialmente a das
cameras digitais de pequeno porte,
permitiram que novas seqiiencias
deste ritual fossem registradas, criado-se assim novos topos. A transmissao de uma partida importante
hoje nä° inicia no momento em que
as equipes estao no campo e a bola
pousada no centro do gramado,
como antigamente. Hoje, filma-se
bem antes, repetindo-se em cada
transmissao algumas das seqUenci-

6 Nao nas Copas do Mundo, onde o acesso an campo so e permitido para fot6grafos e cinegrafistas.
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as do ritual: a chegada do Onibus
das equipes no estadio, a reuniâo
dos jogadores no timel de acesso ao
gramado (que pode render cenas
memoräveis como o longo olhar de
Roberto Bagio a Romario - nä°
correspondido por este - momentos
antes da final de 94), a entrada dos
jogadores em campo, o momento
dos hinos nacionais, o sorteio do
campo ou bola, as pequenas acOes
de carater magic° (MAUSS,1974)
dos jogadores e, uma vez comecado o jogo, as reacOes dos jogadores
protagonistas de lances decisivos.
A tendencia que se verifica
é a de cada vez mais se acrescentarem novas seqfiencias obrigat6rias,
ampliando a visibilidade do espectador sobre este ritual. 0 vesti6rio
ainda permanece como urn dos lugares sagrados porque invisivel,
onde o aceso as cameras é sena°
vetado pelo menos raramente permitido7 . Porem, o interesse pelo que
ocorre fora do jogo propriamente
dito indica que, em breve, ele tambem deixara de se-lo.
Estas seqiiencias, a forca
de se repetirem, incorporam-se no
repertorio da transmissäo e pela forca emocional que carregam acabam
por ganhar urn cardter quase que
obrigatOrio. Corn isto, a narrativa
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televisiva se complexifica e o faz no
sentido de erigir fcones que sào os
protagonistas centrais do espetSculo, por urn processo que tentaremos,
pelo menos em parte, descrever
aqui. Em alguns casos (Ronaldo,
Beckman, no futebol; Agassi e
Sampras no tenis; Tigger Woods no
golfe etc) estes Icones passaräo a
povoar a imaginacão das pessoas
atraves do mundo.
As seqiiencias esperadas
(entrada no campo, jogadores perfilados no momento dos hinos, reservas e treinador no momento do hino,
juiz e capitäes na escolha do campo
- so para pensarmos as imediatamente anteriores ao jogo) säo mostradas atraves de uma edicäo muitas vezes padronizada. Uma linguagem se estabelece pela uniâo dos
pianos de um modo previsfvel. Assim como se espera num sitcom ou
em uma telenovela que a panorArnica vertical de um edificio seja seguida por um piano de urn apartamento no interior do predio, assim tambem se espera hoje que o piano de
conjunto de urn chute a gol seja seguido pelo piano americano ou primeiro piano (mais pr6ximos) do jogador que executou o chute. E, este
piano, de outros que repetem o chute em diferentes Angulos, a diferen-

7 Les yeux dams les bleus , o documentario de Srephane Meunier que acompanhou a equipe da Franca na sua

trajetOria ate o titulo na Copa do Mundo de 1998, e um exemplo de visibilizacilo de etapas do ritual antes
proibidas a imagem, como a tirelecAo final do tanico aos jogadores.
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tes distancias, em diferentes velocidades. Se o chute resultar em gol,
entâo sera obrigatOria tambem a
reacdo do tecnico — no papel de comandante da equipe que a televisäo
parece the conferir. (De fato, a novidade maior nos riltimos anos foi a
introducäo do tecnico como um dos
protagonistas centrals do ritual, atraves do acompanhamento de suas
reacties no banco de reservas e nos
quadrados que the sac) reservados a
beira do campo. 0 treinador de futebol, como ja o era o treinador de
tenis e basquete, serve nas transmisssfies para corporificar a figura do
principal torcedor, aquele que mais
sofre e mais vibra, ao mesmo tempo que detem o poder de mudar os
rumos da partida corn suas escolhas.
Elevado a condicão de ator principal, o tecnico pausa a gerenciar este
tempo de imagem no ar, criando ou
acentuando a gestualidade, mostrando que trabalha e que tambem esta
jogando atraves de suas instruciies
(o que é desmentido por depoimentos de ex-jogadores que indicam que
raramente se escuta os gritos do
treinador). Ate o seu modo de vestir
torna-se alvo de controversias pfiblicas — deve ser urn terno social ou
urn abrigo esportivo? — devido a
ascensão a nova condicao de Icone.)
Alem da reacäo do treinador e do
responsavel direto pelo gol, a narrative pode apresentar tambem pequenas variaciies, como a reacao
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mais expansiva de um dos goleiros
ou a tomada de um torcedor no estadio.
Ha prazer na repetic5o,
como a psicanalise (FREUD, 1987) e
a filosofia ja apontaram, e a repeticar) tem se tornado urn dos momentos Chaves nas transmissiies de futebol. A forca da repetic5o, ate mesmo a raridade do gol, o momento
catartico principal do futebol, foi
superada - durante o transcorrer
mesmo da partida, em seus momentos "mortos" como o do atendimento de urn jogador ou a pausa mais
longa para formacäo de barreira sac)
cobertas pela retransmissao dos
gols, outra novidade das narratives
televisuais dos CrItimas decadas.
A repeticao revive .o que
ja passou; este retorno no tempo
ocorre dentro de certas condicOes.
De fato, a midia televisiva e o esporte se enlacaram de modo tao intrinseco que ela esta induzindo a
substituicão do corpo presente, nos
estadios — e os estadios encolhem,
especialmente os de futebol que
vem suas capacidades diminuirem ao
mesmo tempo em que a suas audiencias multiplicam-se gracas a televisa°. 0 esporte, assim, prescindi
do espaco — mas nâo do
tempo.Vence-se o espaco, aceitandose o afastamento do acontecimento
ele-mesmo e aceitando ve-lo atraves
da mediacäo televisiva. Desde que
em tempo real. 0 espectador de es-
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portes exige o acontecimento "ao
vivo" — e a forca desta metafora nem
sempre é suficientemente ressaltada. Uma partida de tenis ou de um
jogo de futebol so parecem possuir
urn sentido "ao vivo", de outra forma, estao mortas. Ha toda uma fascinacão em torno deste tempo presente imediato, o tempo do acontecimento, da simultaneidade no
esporte, como em raros outros acontecimentos. Somente diante do
acontecimento "ao vivo", o torcedor mantem o seu papel e sua identidade — como falar corretamente em
torcedor, quando sabemos que a origem do nome vem do fato das muIheres torcerem os lentos que levavam aos estadios nos primeiros tempos do futebol, quando ja não ha
mais nada por que torcer, quando o
resultado ja a conhecido? Revive-se
os momentos mais densos de emocäo nos tempos mortos; esta repeticdo não é tida como uma reproduc5o.
A reproducäo definitivamente não contem aura (BENJAMIN,1975). A novidade aqui esta no
fato de que, nas transmissOes esportivas em geral, so ser considerado
pelos espectadores como reproducào aquilo que esta afastado ternporalmente, não espacialmente. A
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reproducão diferida no tempo, chamada antigamente de video-tape
por que se supunha tenha sido gravada em uma fita, é o contrail() do
"ao vivo" e não interessa ao espectador de esporte. A TV mantem o hic
e nunc do espetaculo, desde que o
transmita simultaneamente8.
0 tempo é vencido de outro modo na midia atual. A televisäo tern a capacidade de re-formatar
antigas narrativas atraves de ajustes, de uma nova edicao sonora e
visual, de modo a que
correspondam aos imaginarios das
geracOes atuais. E isto é feito de
modo permanente corn o futebol e
especialmente corn os grandes espetaculos - a Copa do Mundo entre
eles - que tem seus momentos mais
emocionantes reproduzidos muitos
anos depois. 0 gol de Pete na Copa
da Suecia, dando urn chapeu no zagueiro, é conhecido de jovens que
não tinham nascido em 58). Outra
forma de re-atualizar se dd pelo
aproveitamento de antigos icones
(Rivelino, Gerson, Junior) agora na
funcäo de comentaristas esportivos.
A televisâo que venceu o espaco
atraves da multiplicacäo de canals
(podemos viajar do Japao para a Alemanha, Franca, Inglaterra zapeando
entre os canals a cabo) se prepara

8 Simoni, 25 anos, universitaria, acredita de fato interferir no desenrolar de uma partida do Guga torcendo
diante do televisor - como eu tamb0..m acredito.
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agora para vencer o tempo (ha anos
ja existem canals que transmitem
apenas flumes antigos - como o Cine
Classic da Sky - e agora comecam a
aparecer canals que expandem esta
repeticao para outros programas na Franca, ha a repeticao dial-la do
Jornal Televisivo de 30 anos atras de modo que em breve poderemos
ter canals que estejam repetindo a
programacao da decada de 50, 60,
70 e assim por diante nos deixando
a escolha do ano em que gostariamos de estar vivendo).
A onipresenca da camera
ilude: o que ela nao mostra, nä°
existe. A cotovelada de Junior Baiano
durante a Copa de 98 e que resultou na marcacao de urn penalty, foi
considerado um grave erro de arbitragem durante tres dias — os ângulos captados pelas cameras da televisa° escondiam o fato e so quando
apareceram as imagens feitas por
uma TV local é que se acreditou no
juiz que estava a poucos passos do
acontecido. Por outro lado, a camera
estabelece verdades acima do camps parecendo confirmar a predicao
de hiper-realidade formulada por
Baudrillard: a imagem tornou-se
mail real do que o real
(BAUDRILLARD, 1986). A farsa oportuna de Rivaldo condenou o juiz de
Brasil e Turquia para sempre — e condenou depois o prOprio Rivaldo, que
foi multado e advertido por um tribunal corn base nä° na decisào do

arbitro, expressa na canOnica samula
do jogo mas nas imagens posteriormente analisadas por um tribunal.
Talvez por isto a precaucao
ainda vigente (ate quando?) de que
os telOes nos estadios (sim, nem
mesmo os estadios hoje prescindem
de imagens!) evitem imperativamente reprises de lances poleTnicos que
tenham sido mal arbitrados. Ate algum tempo atras, uma censura semelhante vigoraVa em Roland
Garros: era proibido a tomada de
imagem de detalhe das linhas, que
em camera lenta podiam designar
corn seguranca se a bola tinha sido
dentro ou fora. Por uma questao etica, os franceses evitavam assim as
cameras lentas do US Open, onde a
bola se esmaga contra a linha fa()
devagar que podemos saber nä°
apenas se o arbitro estava certo ou
errado na sua marcacao mas tambem perceber qual a proporcao da
bola que esteve dentro e fora. Nao é
justo, pensam, que a tecnica seja
superior ao homem — mesmo raciocinio
os faz manter a simples
dedo do juiz pousado sobre a rede
para a decisäo de se a bola raspou
ou nä() a rede no momento do saque enquanto os outros grandes
torneios ja adotaram um sinalizador
eletrOnico sofisticado que anuncia
corn urn apito o rocar da bola.
Por outro lado, ha nao-imagens que se tornaram celebres: a
cotovelada de Pete num jogador uru-
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guaio, que inusitadamente resultou
em falta para o Brasil, so foi mostrada na TV anos depois, gracas a
camera de urn cinegrafista ja que na
epoca a TV nab dispunha das recorrentes cameras nos carrinhos para
os travellings nas laterals do campo
- aqui mais uma prova do dominio
de Pete sobre a midia e a arbitragem,
dificilmente ele teria cometido a infracao se soubesse que estava sendo filmado.

Novos icones planetarios
Como em outran narrativas
cinematograficas, tambem no futebol temos bons e maus atores — e a
relacäo corn o esporte nem sempre
é direta, ou seja, a boa performance
desportiva nem sempre corresponde
a boa performance televisual, embora os bons desportistas tenham mais
oportunidades de se provarem tambern bons atores, pelo n6mero de
vezes em que apareceram em cena,
seus dribles e gols sendo repetidos
a exaustao. Os melhores atores nem
sempre sao os melhores jogadores:
ficara na mem6ria a cena pr6pria de
uma chanchada brasileira que foi a
perseguicao perpetrada por cinco
turcos em Denilson que correia em
direcao a bandeira de escanteio.
Cena hildria, que garantiu gargalhadas pelo pals todo e aliviou a tensao daquele momento decisivo do
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jogo semi-final. Poucos viram, porem, que na area, em posicao de fazer o gol, ficava livre urn jogador
brasileiro, esperando atOnito o passe que nä° ocorreu. A cena do comediante Denilson entrou para a histOria, a forca de suas repeticeles, compensando largamente o erro (nä° ter
realizado o passe) do desportista. Urn
born ator, nem sempre é urn jogador eficaz: Juninho que carrega a bola
por 20 metros dando tempo suficiente para o editor de imagem the
garantir diferentes pianos, mostrar
o rosto que ficard gravado em nossa memOria, talvez seja menos eficiente do ponto de vista futebolfstico que urn Gilberto Silva ou um
Kleberson, que passam a bola rapidamente e entre o drible ou o passe
preferem a eficiencia do Ultimo, ainda que Ihes garanta menos tempo
na televisao e na nossa memOria.
Alguns sabem como manipular a midia, aprendem quando
estao e quando nä° estao sendo filmados, reagindo para a camera, dialogando com ela — e atraves dela
corn os milhares, milhOes, bilhOes
de espectadores. Pete era um mestre nisto, se sabe, embora tenha vivido apenas o inicio da insercao da
midia televisiva no futebol: poderia
ofender ate a terceira geracao de
ascendentes de um arbitro mantendo no entanto as maos para tras e a
cabeca baixa de modo que o estadio (e os telespectadores) via o con-
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trdrio do que estava se passando...
0 soco de Pete no ar 9 , de tao
indissociavelmente ligado ao jogador, tornou-se uma das suas assinaturas - como tambem os bravos
abertos de Romario. Assim, inventam-se variacOes de comemoracao
do gol, momento quando se espera
que a camera va seguir o goleador
na sua emocao.
A comemoracâo dos gols é
assim o momento por excelencia da
construcäo da auto-imagem. E cada
vez, tern se tornado um momento
de busca de individualizacao. Se
antes era comum os jogadores comemorarem os gols abracados corn
os companheiros de equipe, hoje
vemos buscarem alguns preciosos
segundos isolados, para so depois
aceitarem a presenca dos outros jogadores.
Esta
busca
de
individualizacâo é bem expressa no
gesto, criado nas ultimas decadas,
de tirar a camiseta do uniforme e
deixar uma mensagem aparecer impressa em outra camisa, que vestem
coladas ao corpo. Ao despirem as
camisetas oficiais, os jogadores afirmam fidelidades outras que ao clube e as empresas que patrocinam os
clubes: a familia, a religiao, a causas morais. As mensagens nas camisetas remetem, muita vezes, a fami-

lia atraves de fotos de criancas (filhos, se supOem), dedicatOrias de gol
(Feliz aniversario, pai); algumas vezes
apresentam carater politico-moral
(diga ndo as drogas, nä° a violencia
etc) e especialmente no Brasil, remetem a religiäo - as mensagens nas
camisetas dissemiram-se rapidamente entre os jogadores religiosos
(principalmente entre os Atletas de
Cristo e outros grupos evangelicos)
como urn modo eficaz de testemunhas a fe.
Alguns gestos tornaram-se
simbolos mundialmente conhecidos
passando a serem repetidos por outros jogadores, como se tivessem a
capacidade de enviar uma mensagem — Bebeto que celebra o filho
recern nascido balancando os bravos
como se o embalasse na Copa de 94;
Rivaldo que beija a alianca homenageando a esposa; ou que se esconde o rosto sob a camiseta deixando ver o corpo nu - para apagar
o em torno e gozar sozinho o grazer do gol? Por timidez?
Alguns jogadores sabem
que a camera estara corn eles em
outros instantes alem do gol e do
pOs-gol. Eles sabem que tem direito a urn primeirissimo piano dos
olhos nas cobrancas de penaltys,
momento de alta dramaticidade,

9 Que surgiu por acaso, num jogo em que por estar corn urn dos bravos machucados, comemorou o gol
erguendo apenas o outro.
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que nos remete pela sucessão de
tomadas entre o atacante e o goleiro aos duelos inventados pelos filmes de far-west pois ate a distancia
entre os atiradores parece coincidir
ficando tambem nos westerns em
tomb dos nove metros. Sabem que
invariavelmente terao direito a urn
primeiro piano depois de urn lance
perigoso — e Romario se mantera
sereno e fara o sinal da cruz de sempre, benzendo o corpo mesmo se o
estadio urrar diante de urn gol feito
perdido. E alguns jogadores demonstram um domfnio major ainda
sobre a mfdia televisiva; parecem ter
consciencia que ganham um primeiro piano simples ern laterais — e
Roberto Carlos explorara este instante, retendo alguns segundos a bola.
Bons atores sabem, em suma, ficar
com a bola nos pes o tempo suficiente para que o editor possa passar
do piano de conjunto para o primeiro piano sem prejufzo da acao de
modo a vermos tambem a emocäo
do jogador que deixa assim de ser o
pea) no tabuleiro de xadres das primeiras transmissOes para ganhar
individualidade e destacar-se do grupo. Estes jogadores, se souberem
aliar o domfnio da camera a boa
performance desportista, tendem a
erigir-se imaginariamente como
fcones.
Uma audiencia tab formidavel tern como conseqiiencia a afirmacao de icones planetdrios, os he-
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this, do mesmo modo que relega a
urn segundo piano antigos Icones,
agora vistos como fracos. Em se tratando de (cones, cuja aparencia,
gostos e atitudes sett° admirados
e imitados, a questa° que se coloca
e de saber as qualidades que imaginariamente foram associadas a eles.

Nacionalidade, religiäo e
masculinidade
As narrativas que a mfdia
esportiva constrcii - e nä° so no caso
do futebol - remetem no mais das
vezes ao nacionalismo e tambem a
uma masculinidade que you chamar
de agressiva preferindo ao qualificativo hegemOnica (CONNEL, 19) pois
tenho chividas de que permaneca
majoritaria nos dias atuais. Vamos
nos deter urn pouco nestas duas
conotaciies da imagem esportiva.
A Copa do Mundo, como
tambem os jogos Olimpicos, é urn
espetaculo de embate entre nacoes,
talvez urn dos tiltimos grandes confrontos nacionais pois o esporte
apresenta-se cada vez mais corn caracteristicas globais. (A Formula 1
aparece como o exemplo
paradigmatico: urn piloto alemao,
que tem como companheiro de
equipe urn brasileiro, correm por
uma equipe italiana que tern como
coordenador um frances, como projetista um ingles e mednicos de di-

I

Ano X111, n° 18, Marco/2002

versas nacionalidades, num carro
corn motor japones e pneus norteamericanos, em circuitos espalhados
por diversos paises do mundo, em
provas transmitidas pela televisão
para todo o planeta.) Näo surpreende portanto que a nacionalidade
esteja no centro do espetaculo.
Como ja foi observado (RIAL,1994 e
2000, GASTALDO, 2000) a propOsito da publicidade veiculada durante as Copas do Mundo, este é urn
evento onde o discurso televisual
busca conotar o nacional e a
brasilidade atraves de urn repertOrio de signos de identidade nacional que inclui cores, bandeiras, paisagens e mtlsicas, reservando um
espaco significativo (pois raro) para
negros e mulatos em seus spots.
Nä° foi diferente nesta
Copa. 0 valor nacdo foi central no
antes e no Os Copa atraves da presenca dos elementos citados acima
mas tambern na presenca mais direta corn os hinos, bandeiras e
governantes ao lado dos jogadores.
Jogadores compartilhando
a cena corn o presidente da Reptiblica é uma imagem que de modo indiscutivel remete ao valor nacionalidade. Ela se repete em diferentes
esportes, em diferentes paises, a
ponto de ter se tornado um topos
televisual esportivo pOs-competicOes (jd que durante as provas apenas os governantes anfitriOes säo
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mostrados presentes nos estgdios,
como na paradigmâtica imagem de
Hitler eternizada pela camera de
Leni Riefensthal nas Olimpladas de
38). Tambem os alem5es, vice-campeOes mundiais de futebol, foram
recebidos pelo presidente sob um
cenario de bandeiras amarelo, vermelho e pretas; do mesmo modo
que os turcos e os coreanos. Portanto, mais importante do que apontar
a presenca nesta Copa do Mundo e
nas comemoracOes no Brasil do valor nacionalidade na imagem é interrogar-se sobre as particularidades
que esta imagem de nacionalidade
assume em cada momento.
A nacionalidade que foi
construida pelos jogadores e pelo
discurso da midia brasileira, especialmente nas cerim8nias de comemoracao do penta-campeonato, nä()
era guerreira ou sequer solene. Era
descontraida, alegre, de uma euforia feliz; malandra muito mais do que
caxias para nos remetermos as categorias que Da Matta celebrizou ao
se debrucar sobre a identidade nacional brasileira, ainda que o lado
caxias do que seria nosso carâter
nacional ele tenha localizado exatamente nas manifestacOes de nacionalismo, como as paradas militares.
Embora em diferentes paises jogadores tenham pousado ao lado de
presidentes recebendo medalhas,
nä° tenho conhecimento de de-
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monstracties de descontracao como
as que ocorreram em Brasilia". Do
mesmo modo, isso pode ser lido na
mOsica. Foram singelos pagodes - e
não hinos - as cancOes que embalaram o desfile dos integrantes da
equipe pelas ruas de Brasilia, Rio de
Janeiro e Sdo Paulo. Segundo os proprios jogadores, a unisica que os
inspirou na conquista do penta-campeonato é de Zeca Pagodinho e tem
uma letra que fala do destino (vida
leva eu, deixa a vida me levar), de Deus
e do amor. Estamos longe da unido
pregada pelos Noventa milhaes em
actio, pra frente Brasil da ditadura de
Medici e tambem longe da superioridade nacional singelamente arrogante de 58 corn A taca do mundo
nossa, corn brasileiros, näo ha quern
possa. E, eta esquaddio de ouro! Ain-

da que jd Id a vitOria fosse associada a festa e não a guerra corn indica
a seqiiencia da letra: E born no samba, é born no couro.

A TV no mostrou a presenca de muitas bandeiras brasileiras,
simbolo major de nacionalidade,
entre os jogadores nos momentos
que se seguiram ao final do jogo
Brasil e Alemanha e depois, nas co-
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memoraciies no Brasil, tambem nos
remeteu indiscutivelmente ao valor
nac5o. Mas é preciso destacar que,
novamente, o valor nacäo foi realizado de urn modo malandro que
alguns jogadores "vestiram" a bandeira nacional, a guiza de saias, logo
apOs o termino da partida. E isto nos
leva para a segunda conotacäo das
vitOrias esportivas: a afirmacâo de
icones de masculinidade.
Nião ha &Arida que o futebol é um evento predominantemente masculino, onde os principais
agentes participantes säo homens os jogadores, o juiz, os tecnicos ou os homens estâo ali em maioria
- os jornalistas" e os espectadores
no estadio. Mas isso cada vez menos pois a cada Copa do Mundo aumenta o percentual de participacào
das mulheres. A Copa de 98, revelou para a Franca (onde o futebol,
ao contrario do que ocorre no Brasil, era tido como restrito em termos
sociais e de genero, sendo um visto
como urn consumo das camadas
populares e dos homens) que o futebol era bem mais democratic° do
que se pensava, levando para as ruas
nos jogos finais uma multidäo de

10 Entre outros acontecimentos, urn jogador fingiu ter lido espetado pelo presidente no momento em que
este the fizava a medalha na camiseta (nao urn jogador qualquer mas o fenOmeno Ronaldo, cuja trajet6ria
de vida recente ultrapassa qualquer cenarista hollywoodiano e seria recusada como inverosimel), outros
cutucavam o presidente e quando este virava fingiam nada ter feito e outro desceu a rampa do Palacio
presidential dando cambalhotas, como se estivesse comemorando urn gol no gramado.
11 Para se ter uma ideia de predominancia masculina, na Copa de 98 havia apenas uma mulher trabalhando
como cameraperson no gramado, a francesa Christine Fayot, que filmou para urn canal japones.
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mulheres de todas as classes sodais. Esta mesma Copa serviu para as
mulheres do Ira ganharem o espaco
p6blico, transgredindo nas comemoracOes de vitOrias esportivas as
leis do pals. A Copa de 94 _la tinha
mostrado ao mundo que nos Estados Unidos o futebol era praticado
muito mais pelas mulheres (no caso,
meninas) que pelos homens. Esta,
de 2002, alem de confirmar a presenca das mulheres nas arquibancadas especialmente na Coreia e nas
ruas em frente aos telOes, apontou
o aumento significativo de mulheres na midia esportiva.No Brasil,
como na maioria dos paises, elas
sào minoria entre uma midia formada por jornalisras homens mas nao
deixa de ser auspicioso o fato da rede
Globo ter enviado a Copa como
reporter Fatima Bernardes, apresentadora do Jornal Nacional; do Sport
TV ter enviado Lais e da ESPN/Brasil
ter passado a Soninha o comando
de muitos dos seus programas de
esportes.
Como se sabe (RIAL,
1998), diferentes esportes constroem diferentes masculinidades: não
é a mesma masculinidade que esta
presente no rugbi ou no judo. E esta
Copa do Mundo mostrou novamente que a masculinidade exibida pelos icones que a midia ajudou a
erigir, esta longe de ser uma masculinidade agressiva. Vimos jogadores
mostram-se preocupados corn a apa-

rencia fisica, tendo cuidados ate
pouco tempo inimaginaveis para um
homem, no pouco que Ihes é permitido controlar desta aparencia,
uma vez que sac> obrigados a estarem uniformizados em todos os
momentos de contato corn a midia,
mesmo fora do campo, a forca dos
patrocinios. Ate mesmo o recurso de
exibir o corpo nu ap6s um gol, pela
retirada da camiseta (que o iguala
aos outros jogadores o submetendo ao clube e as empresas patrocinadoras) foi coibida pela FIFA. Restava como lugar para expressao individual a cabeca, o rosto e o cabelo. Corn este material restrito, muito foi feito. Desde as mascaras de
urn jogador japones, que fez lembrar personagens de desenho animado, ate os in6meros cones, penteados e pinturas de cabelo.
A midia mostrou jogadores que se afastavam do look mais
viril dos cabecas raspadas (quern ainda se lembra que elas foram
lancadas por urn protesto de uma
equipe de vOlei dos Estados Unidos
em uma competicäo internacional,
virando moda depois?) preferindo
uma aparencia infantil (o topete de
Ronaldo), caricatural (o moicano de
Mathis, jogador norte-americano e
o semi-moicano de urn jogador turco), e ate feminina (as trancinhas de
Ronaldinho, as fitas nos cabelos dos
argentinos e italianos e outros; o
cabelo em rabo-de-cavalo do fran-
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ces Petit, do goleiro ingles e de tantos outros). Beckham, o jogador elegido como (cone de beleza pela
midia e pelos torcedores(as), é exemplo disto: ao inves de uma aparencia agressiva, ele optou por urn corte punk bem comportado, pintando
os cabelos em mechas loiras e tatuando certas partes do corpo.
Mesmo nas comemoracOes
imediatamente posteriores as vitOrias, estivemos muito longe das
manifestacOes de soberba masculina. Os jogadores turcos e coreanos
unidos pelos bravos caminhando em
dire*, a torcida nä° foi exatamente uma imagem de masculinidade
agressiva ou de superioridade nacional, ainda que portassem bandeiras. Do mesmo modo nao o foi a
imagem dos brasileiros de joelhos
formando um drculo no gramado.
Neste
sentido,
sac)
paradigmaticas as mensagens do
capita() da selecão brasileira: ao final do jogo, escreveu na camiseta
"10096 Jardim Irene", homenageando o bairro muito pobre onde passou a infancia e, ao erguer o trofeu
conquistado pronunciou como frase "Eu to amo, Regina", dedicando
a uma mulher, no caso a esposa, a
vitOria.
Os bilhOes de espectadores que assistiram estas imagens
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dificilmente compreenderam a
referenda ao Jardim Irene ou a Regina — mais do que alguem que decifrasse o sentido denotado das mensagens, seria necessario urn tradutor cultural para explicar porque
naquele instante, o Her daqueles
homens que eram os mais vistos
pelo planeta e que tinham acabado
de vencer a guerra metafOrica mais
importante do planeta, escolheu
homenagens tao singelas — tao distantes do modo de comemorar de
um Mike Tyson e outros boxeadores
que transformam as sessoes de pesagem que antecedem as lutas em
lugar de exibicao de masculinidade
de forca, agressiva, competitiva.
Erigidos como (cones mundiais, alguns destes jogadores passarao a figurar entre os nomes mais
pronunciados e as fotos mais
reproduzidas. Ganharao salarios
altissimos' 2 , assinarao contratos
publicitarios corn cifras astronOmicas, ajudarao a vender produtos a
que se associarão e preencherao a
imaginacão de milhOes de pessoas
durante anos, com histdrias renovadas em programas de esporte, jornais, revistas de artistas. Suas qualidades sera° tidas como exemplares e consideradas dignas de serem
incorporadas pela multidäo de assistentes. Que qualidades foram es-

12 milhOes, Ronaldo que esti longe de ser o maior salairio de jogador no mundo, sem falar nos ganhos corn
publicidade.
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tas? No caso desta Copa do Mundo,
vencida pelo Brasil, a midia mostrou
o nacionalismo malandro, a masculinidade näo-agressiva e romantica,
e a religiosidade como valores centrais.
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