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RESUMO 
 

O discurso dos meios de comunicação de massa, em tempos de pós-modernidade, está cada 
vez mais relacionado com o consumo do produto esporte. A construção da 
espetacularização dos eventos esportivos na mídia, por diversas oportunidades, serve a esse 
propósito. O objetivo deste trabalho, parte integrante de Projeto de Pesquisa financiado pela 
FAPESP, é investigar e analisar, com base no acompanhamento da mídia esportiva 
impressa, os diversos caminhos, no imaginário popular, da construção da espetacularização 
das competições esportivas. Para isso, analisaremos a cobertura a ser realizada por seis dos 
principais veículos impressos do país dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. É nossa 
intenção demonstrar como a construção do evento esportivo pela mídia impressa procura 
transformar atletas em celebridades. Pautas dedicadas aos aspectos comportamentais e 
pessoais dos esportistas ocupam mais espaço, na cobertura da mídia, do que fatores 
esportivos, como treinamentos e resultados das competições. O objetivo dessa preferência 
no discurso da mídia, pretendemos comprovar, é espetacularizar o esporte e reafirmar a 
cultura do consumo esportivo, aumentando sua importância econômica. 
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Introdução 

 

A proposta deste artigo é apresentar projeto de pesquisa, financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), destinado a investigar o quanto o 

esporte de rendimento moderno, enquanto fenômeno cultural, está inserido na chamada 

cultura pop ou cultura popular. Essa inserção faz com que os meios de comunicação, de 

massa ou individualizados, colaborem para a construção da imagem dos principais atletas 

esportivos, muito mais como celebridades, do que como esportistas, onde o rendimento nas 

competições deveria ser o principal objetivo desses atletas. 

É nossa intenção pesquisar como essa construção midiática colabora para a inserção 

do esporte de alto rendimento no universo da cultura pop. Os ídolos do esporte passam a 

ser, ao lado de artistas famosos e astros do rock consagrados; personalidades do universo 

imaginário dos consumidores da crescente indústria do entretenimento. 

De forma concreta, pretendemos demonstrar, através da análise de mídia, que os 

principais veículos de comunicação impressa do país, nos grandes eventos esportivos 

internacionais, dedicam mais espaço a fatores relacionados com aspectos comportamentais, 

econômicos e “de fofocas” dos principais atletas que participam das competições, do que a 

pautas que enfoquem as disputas esportivas (sua preparação, realização e repercussão) 

propriamente ditas. 

É por essa razão que, no título do trabalho, enfatizamos que os resultados das 

competições é o que menos importa. A espetacularização do esporte e a busca por leitores, e 

pelas verbas publicitárias, inserem a cobertura da mídia esportiva na indústria do 

entretenimento e consumo. Com isso, a informação passa a ser, cada vez menos, o objetivo 

principal da mídia impressa brasileira. Cresce, por outro lado, o jornalismo de 

entretenimento na pauta esportiva dos veículos que iremos analisar. 

 

I. As competições esportivas e a cobertura dos meios de comunicação de massa 

 

No dia 6 de abril de 2010, em entrevista coletiva concedida à imprensa após partida 

em que sua equipe, o Arsenal da Inglaterra, fora derrotada pelo Barcelona da Espanha por 4 

a 1, com quatro gols do jogador argentino Lionel Messi, o técnico francês da agremiação 

inglesa, Arsene Wenger, não se conteve e disse a seguinte frase aos jornalistas presentes à 

entrevista:  
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(Messi) É um jogador de PlayStation. (...) É muito jovem e pode conseguir coisas 
grandes. Ainda tem seis ou sete anos de alto nível e pode marcar época. Faz coisas 
impossíveis serem possíveis (...) não conheço muitos jogadores capazes de marcar o 
quarto gol como ele fez” (Uol Esporte, 2010). 
 

Wenger, ao analisar o atleta argentino, o compara ao “famoso” videogame da Sony. 

Para o treinador francês, a precisão do jogador do Barcelona e sua habilidade no manejo da 

bola só são possíveis no universo simulado do jogo eletrônico da multinacional japonesa. 

Os grandes jogadores de futebol do passado, como Pelé e Maradona, por exemplo, 

tinham suas façanhas futebolísticas associadas a fatores não humanos. Pelé é o Rei do 

futebol para os brasileiros, enquanto Maradona é simplesmente Deus para os argentinos. A 

comparação com a realeza, ou com a divindade, típica da modernidade; deu lugar à 

associação típica da pós-modernidade, onde o consumo norteia a relação estabelecida por 

Arsene Wenger. 

Dois anos antes, durante o período de 01 a 25 de agosto de 2008, acompanhamos os 

cadernos especiais dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, publicados pelos jornais 

Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo. O objetivo da análise foi identificar como os 

dois veículos de comunicação impressos retrataram as espetaculares conquistas do velocista 

jamaicano Usain Bolt e do nadador norte-americano Michael Phelps. 

Usain Bolt, nascido em 21 de Agosto de 1986, na paróquia de Trelawny, na 

Jamaica, conquistou, nos Jogos Olímpicos de Pequim, as medalhas de ouro e quebrou os 

recordes mundiais nas provas de atletismo dos 100 metros (considerada a mais nobre da 

modalidade), a dos 200 metros e a do revezamento 4x100 metros (com a ajuda dos 

velocistas Asafa Powell, Michael Frater e Nesta Cartero). Todas essas conquistas deram ao 

jamaicano o título de "homem mais rápido do mundo" e o apelido de Lightning Bolt . 

Já o nadador norte-americano Michael Fred Phelps II, conhecido mundialmente por 

Michael Phelps, nasceu em Baltimore, no dia 30 de Junho de 1985. Nos Jogos Olímpicos de 

Pequim, o atleta conquistou o maior número de medalhas de ouro (oito) olímpicas em uma 

única edição da competição. Com esse resultado, Phelps superou as sete medalhas de ouro 

de seu compatriota Mark Spitz conquistadas nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972.  

Através da análise do material recolhido, analisamos como os dois veículos de 

comunicação trabalharam a construção do imaginário esportivo e a edificação dos dois 

heróis máximos de Pequim: Usain Bolt e Michael Phelps. O resultado deste trabalho foi 

apresentado no XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado entre 
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os dias 4 e 7 de setembro de 2009, na Universidade Positivo, em Curitiba, no Paraná. O 

trabalho “Michael Phelps e Usain Bolt: onze medalhas de ouro e duas faces da construção 

do herói olímpico na mídia impressa brasileira” apresentou, como uma de suas conclusões, 

a idéia de que 

 

 (...) a construção do herói olímpico se reveste, hoje, de uma série de 
interesses políticos e, principalmente, econômicos. Alçar um esportista ao 
panteão dos grandes atletas olímpicos é, atualmente, uma função que não 
acontece sem o auxílio dos meios de comunicação de massa (Rocco Junior, 
2009, p.13).  
 

Essa construção, como mostrado à época, pode acontecer de várias formas. Sobre 

Michael Phelps - de classe média, universitário, disciplinado e bom moço -, concluímos à 

época que era retratado pelos meios de comunicação de massa que acompanhamos como 

alguém que havia nascido para triunfar.  

O triunfo que obteve era aquele que dele mesmo se esperava. Afinal, foi preparado 

para isso e a ele foram dadas todas as condições de conseguir ser o esportista com maior 

número de medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Sua saga, por si 

só, merece ser acompanhada. É legítima, fruto de obstinação pessoal. Além disso, dá 

audiência. Todos querem assistir e ler sobre a conquista de Phleps, prova a prova, medalha 

a medalha. Busca de audiência que, por vezes, leva à falação esportiva em pautas que pouco 

tem a ver com a prática esportiva (Rocco Junior, 2009, p.14). 

Já Usain Bolt – pobre, jamaicano, irreverente e indisciplinado -, teve, segundo 

observamos, suas conquistas acontecidas por acaso ou por obra de fatores alheios à prática 

esportiva, como o doping, por exemplo.  

Seus triunfos, imprevisíveis antes da disputa, podem ser, assim, obra da 

malandragem e não da obstinação. Bolt apresenta, assim, a face do herói malandro. Embora 

distinta da face obstinada do herói Phelps, Bolt também dá audiência. Todos querem ver as 

provas em que aquele atleta irreverente vai pulverizar seus adversários (Idem). 

A cultura do esporte mundial, com o apoio dos meios de comunicação de massa, 

caminha no sentido da valorização da vitória, do recordista, do mais veloz, do ser humano 

sem limite de tempo e de espaço. A construção simbólica que a imprensa esportiva faz dos 

feitos dos atletas profissionais, especialmente em época de Jogos Olímpicos e Copa do 

Mundo, procura, por vezes, transformar tais atletas em heróis, conquistadores de feitos 

incomuns, representante de tudo aquilo que a sociedade deseja alcançar. 
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Contribui para isso o apelo comercial e financeiro das competições. As Olimpíadas 

de Roma, em 1960, foram vistas em tempo real por 18 países europeus e com atraso de 

algumas horas pelo Japão, Canadá e Estados Unidos. Hoje, o mundo inteiro assiste às 

disputas de forma imediata. 

Em Roma, o Comitê Olímpico Internacional obteve suas primeiras receitas com 

transmissão de TV. Os direitos foram vendidos por US$ 1 milhão (Folha de São Paulo, 

2009), quantia irrisória se comparada às cifras que as emissoras pagam hoje para transmitir 

os Jogos. Somente as TVs brasileiras desembolsaram, juntas, US$ 210 milhões pelos 

direitos dos Jogos 2016, no Rio de Janeiro. “As vendas dos direitos de transmissão dos 

Jogos correspondem a 53% das receitas do COI ” (Idem).  

Os direitos de transmissão para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, atingiram 

“US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 3,74 bilhões)” (Máquina do Esporte, 2005) pago à FIFA por 

emissoras de televisão de todo o mundo para a exibição do campeonato. “O valor é 25% 

maior do que o pago pelos direitos de transmissão da Copa de 2002, que tinha sido a mais 

alta soma da história” (Idem). 

Dentro deste contexto, merece destaque a crescente participação de empresas de 

comunicação e mídia no universo cultural do esporte. O evento, o fato esportivo e seus 

principais atletas, são vistos como elementos de consumo, enquanto cultura, entretenimento 

e espetáculo. Em razão dos valores financeiros que transitam em torno da cultura do 

esporte, um grande número de empresas começou a enxergar nesse universo uma excelente 

perspectiva de negócio, colocando o esporte como um dos principais vértices da tão 

propalada indústria do entretenimento e, consequentemente, do consumo. 

No atual cenário contemporâneo, a vertente do esporte que interessa aos meios de 

comunicação é a do rendimento. A mídia, que explora o esporte enquanto rendimento, 

encara os fenômenos e eventos esportivos em suas mais variadas formas. Ela explora o 

esporte como sua maior fonte de renda. 

Os espaços publicitários dos grandes eventos esportivos transmitidos pela televisão 

valem milhões, representando cifras significativas, tanto para os clubes quanto para os 

meios de comunicação. Nos jornais, as páginas esportivas estão entre as mais lidas pela 

população, ganhando inclusive das editoriais de política e de economia. O esporte, como 

espetáculo, precisa de consumidores e do campo dos medias para poder se legitimar frente 

aos demais campos sociais e ao esporte enquanto participação e educação. 
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Uma das vertentes utilizadas pelos meios de comunicação para a construção, em seu 

discurso, da legitimação do esporte enquanto espetáculo, é a elaboração da imagem do 

atleta esportivo, alçado à condição de celebridade.  

Carla Rocha, em reportagem publicada no jornal O Globo (2010), mostra que os 

jogadores de futebol, por exemplo,  

 

(...) num dia, são jovens que passam fome em categorias de base, enfrentando 
privações na esperança de um lugar num grande clube; no outro, adultos para os 
quais a sorte brilhou, descortinando um mundo maravilhoso de carrões, mulheres 
lindíssimas e muito, muito dinheiro. Esse jato social, porém, está sujeito a 
turbulências, principalmente no campo emocional. (...) Eles passam a se achar 
poderosos. 
 

Jogadores de futebol partilham, hoje, a condição de astros do mundo do espetáculo 

com cantores, atores de TV e cinema etc. O público, de forma geral, passa a ter interesse em 

consumir, também, a intimidade dos atletas esportivos. Por vezes, o desempenho esportivo 

do atleta é deixado em segundo plano. Importa, sim, seus relacionamentos afetivos, seus 

hábitos de comportamento, sua forma de viver, etc. 

A mídia tem a sua parte na construção dessa imagem de intimidade e, até, de 

onipotência da celebridade futebolística. Essa construção é corroborada, ainda, por 

políticos, dirigentes de clubes, marketing empresarial e esportivo etc. De fato, como 

saliente Muniz Sodré (2010), “a notícia de jornal não é simples ‘reflexo’ automático de uma 

realidade singular, ou seja, a construção de um singular pela interpretação de um grupo 

profissional, como acentuam as análises construtivistas do jornalismo”. Sodré (2010) 

completa seu raciocínio explicando que 

 

(...) o acontecimento jornalístico ocorre sempre depois dos fatos, isto é, quando se 
produz o trabalho logotécnico de determinação das circunstâncias – apuração dos 
detalhes, realização de entrevistas, portanto mobilização de parcelas do público, que 
são também "atores" do acontecimento. Esses atores "extrafactuais" costumam 
isentar-se de responsabilidade social (há sempre um jovem na outra ponta do 
circuito comunicativo) e entrar de cabeça na louvação do espetáculo puro e simples. 
Não é nenhum moralismo cultural considerar que, embora vivamos inapelavelmente 
na sociedade do espetáculo, há aspectos da espetacularização capazes de suscitar o 
que há de pior no gênero humano. 
 

A construção do atleta perfeito, ser humano ideal; convive, também, com imagens 

negativas e de descontrole dos esportistas do universo contemporâneo das grandes 

competições esportivas. 
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É dentro deste contexto, pós-moderno e fractal, é que o esporte rendimento passa a 

ser visto como elemento de espetacularização por parte das empresas detentoras dos meios 

de comunicação de massa e dos indivíduos que freqüentam e atuam nas chamadas redes 

sociais. Surge aí, como uma das principais vertentes desse universo, o culto às celebridades 

do mundo esportivo. O objetivo principal das empresas que investem no esporte é 

conquistar “corações e mentes” dos torcedores, isto é, os consumidores da cultura do 

esporte em todo o mundo.  

A comunicação, “mola mestra” da sedução desses “corações e mentes”, é um dos 

principais artifícios utilizados pelas duas empresas para influenciar os desejos de consumo 

dos torcedores espalhados pelo planeta, buscando aumentar sua participação no, cada vez 

maior, mercado do entretenimento esportivo.  

 

II. O “campo dos medias” de Pierre Bourdieu e a “falação esportiva” de Umberto Eco 

  

A audiência, que segundo Pierre Bourdieu (1997), anda junto com os interesses 

comerciais, e a “falação esportiva”, apresentada por Umberto Eco (1984), auxiliam na 

construção deste imaginário esportivo. O consumo e o desperdício, aqui entendido como 

outra forma de consumo, estão presentes em pautas que retratam o hábito de vida dos dois 

atletas, alçados agora à condição de super-heróis olímpicos. 

Assim, como pudemos observar em nosso trabalho “Michael Phelps e Usain Bolt: 

onze medalhas de ouro e duas faces da construção do herói olímpico na mídia impressa 

brasileira” tanto Phelps, quanto Bolt, cada um à sua maneira; os dois heróis olímpicos dos 

Jogos de Pequim serviram aos interesses da mídia. Seja através da construção da missão de 

Phelps ou dos atos de irreverência de Bolt, os meios de comunicação de massa construíram 

a figura do herói olímpico que, antes de qualquer triunfo olímpico, auxiliaram na edificação 

da audiência e mostraram as diversas faces do consumo do imaginário olímpico. 

A “falação esportiva” de Eco (1984) informa e atualiza: quem ganhou, quem foi 

contratado ou vendido (e por quanto), quem se contundiu, e até sobre aspectos da vida 

pessoal dos atletas. Conta a história das partidas, das lutas, das corridas, dos campeonatos; 

uma história que é sempre construída e reconstruída, pontuada pelos melhores momentos - 

os gols, as ultrapassagens, os acidentes etc. cria expectativas: quem será convocado para a 

seleção brasileira? A falação faz previsões: qual será o placar, quem deverá vencer. Depois, 

explica e justifica: por que tal equipe o atleta ganhou ou perdeu. A falação promete: 
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emoções, vitórias, gols, medalhas. Cria polêmicas e constrói rivalidades: foi impedimento 

ou não? A falação critica: "fala mal" dos árbitros, dos dirigentes, da violência. A falação 

elege ídolos: o "gênio", o craque fora de série. Por fim, sempre que possível, a falação 

dramatiza.    

A proposta do Projeto de Pesquisa, do qual este artigo faz parte, é investigar o 

quanto o esporte de rendimento moderno, enquanto fenômeno cultural, está inserido na 

chamada cultura pop ou cultura popular. Essa inserção faz com que os meios de 

comunicação, de massa ou individualizados, colaborem para a construção da imagem dos 

principais atletas esportivos, muito mais como celebridades, do que como esportistas, onde 

o rendimento nas competições deveria ser o principal objetivo desses atletas. 

É nossa intenção, também, pesquisar como essa construção midiática colabora para 

a inserção do esporte de alto rendimento no universo da cultura pop. Os ídolos do esporte 

passam a ser, ao lado de artistas famosos e astros do rock consagrados; personalidades do 

universo imaginário dos consumidores da crescente indústria do entretenimento. 

O universo do esporte não é o único absorvido pela cultura pop. A cultura da 

indústria cinematográfica, por exemplo, é parte integrante desse universo cultural típico da 

pós-modernidade. O mesmo ocorre com a indústria da música, da moda, dos games, das 

artes e espetáculos, do turismo, e várias outras; englobadas pela chamada indústria do 

entretenimento mundial, completamente voltada para o consumo de produtos culturais e 

midiáticos. 

Outro objetivo da pesquisa é estudar o papel dos meios de comunicação na 

construção dos heróis do esporte moderno. Os meios de comunicação, como já mencionado, 

pertencem a empresários que, de alguma forma, necessitam obter retorno econômico e 

financeiro dos investimentos feitos no universo esportivo. É nossa intenção pesquisar os 

diferentes formatos que o discurso da mídia percorre para criar identificação entre os atletas 

esportivos e os consumidores da cultura do esporte. A busca da audiência provoca, por 

parte dos meios de comunicação, a espetacularização do esporte. O esporte enquanto 

competição perde espaço para o esporte enquanto entretenimento e espetáculo. 

O Projeto de Pesquisa proposta pretende investigar as diferentes vertentes que o 

discurso da comunicação assume no atual cenário pós-moderno, nos meios de comunicação, 

para legitimar o consumo do esporte de rendimento e formar uma grande massa de 

consumidores de produtos esportivos.  É nossa intenção, também, pesquisar como o esporte 
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de rendimento está se modificando para se adaptar às “novíssimas” formas de comunicação, 

se configurando, com isso, às novas necessidades do apreciador do esporte midiático. 

O objetivo do Projeto de Pesquisa é tentar comprovar que todas essas modificações 

interessam à sociedade capitalista, pois estimulam o consumo, facilitam o controle de 

hábitos de comportamento e estilo de vida, e incentivam a indústria do entretenimento e do 

consumo. 

 

III. Procedimentos Metodológicos do Projeto de Pesquisa 

 

Em relação às técnicas de investigação, nosso principal instrumento de pesquisa 

para o projeto em questão será a análise de mídia. Estamos acompanhando, diariamente, 

desde março de 2012 até outubro de 2012 (um mês após o encerramento dos Jogos 

Paraolímpicos de 2012 , em Londres), as seis principais publicações de mídia impressa, de 

caráter geral, do Brasil – os jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, da cidade 

de São Paulo; o diário O Globo, do Rio de Janeiro; e as revistas semanais de circulação 

nacional – Veja, Época e IstoÉ. Serão analisados todos os cadernos dos três jornais e todas 

as editoriais das três revistas, não somente os espaços destinados ao Esporte.  

A ideia é levantar todas as matérias que, de algum modo, tenham relação com os 

Jogos Olímpicos de 2012. O objetivo do acompanhamento é, através da análise de 

conteúdo, demonstrar que esse evento esportivo, o segundo maior do planeta em audiência, 

é retratado pela grande imprensa nacional, muito mais como um espetáculo, do que como 

uma competição ou evento esportivo. 

Para procurar chegar à essa conclusão, classificaremos as matérias encontradas em 

cinco grandes categorias: a) fato esportivo – pautas relacionadas ao rendimento esportivo e 

à competição, razão principal dos Jogos Olímpicos; b) fato econômico – matérias com 

assuntos voltados para o mercado, com enfoque econômico e financeiro; c) fato 

comportamental – pautas direcionadas para a vida dos atletas e/ou personalidades esportivas 

fora das competições; d) fato espetáculo – matérias direcionadas a escândalos e/ou 

elementos que pouco relacionamento tenham com o evento esportivo; e, e) fato político 

e/ou de identificação nacional – pautas com forte cunho e/ou direcionamento nacionalista. 

Em nosso entendimento, a classificação das matérias publicadas nos seis veículos de 

comunicação impressa escolhidos, dentro das categorias propostas acima, permitirá a 

identificação das prioridades das pautas, durante os Jogos Olímpicos de Londres, da mídia 
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brasileira. A premissa que move nossa proposta é a de que os fatores comportamentais e de 

espetáculo deverão sobrepujar, de forma inconteste, as três outras modalidades de 

classificação propostas.  

A investigação histórica bibliográfica, o acompanhamento midiático desses eventos 

esportivos e o monitoramento das redes sociais que apresentam o esporte como seu 

conteúdo principal; também serão utilizados para apoio ao nosso Projeto de Pesquisa. A 

apresentação de trabalhos, derivados dessa proposta de pesquisa, em Congressos ou 

Eventos relacionados ao assunto, como estamos fazendo agora, também devem contribuir 

para o enriquecimento dessa investigação. 

 

IV. Considerações Finais 

 

Na sociedade de risco em que vivemos, os processos de socialização – processos por 

meio dos quais as pessoas desenvolvem seus valores, motivações e hábitos – conduzem à 

formação da cultura alicerçada sobre o ato de consumir. Assim, os valores internalizados 

pelos indivíduos, e que regulam o seu comportamento frente aos seus pares, formando 

conjuntos de crenças socialmente constituídos, são valores consumistas. 

Utilizar a expressão “cultura de consumo” nos parece condizente com o panorama 

que se apresenta em nossa época, pois é preciso que se enfatize que os princípios de 

estruturação de nossa sociedade, como já falaram Baudrillard (2002) e Jameson (1994), são 

princípios relacionados ao mundo das mercadorias e da posse. 

Por outro lado, a busca incessante de satisfação através do consumo, em certa 

medida, apresenta-se refúgio do real, como abrigo nos símbolos, nos signos, como criação 

de nosso próprio simulacro da realidade, social e culturalmente constituído. A vida 

cotidiana, assim, é invadida por uma vertiginosa torrente de informação – a comunicação de 

massa, o mass media – que direciona e formula os constructos da realidade, molda a 

concepção de “real” do indivíduo, e por conseqüência, acaba moldando também seu modo 

de viver e de se organizar em sociedade. 

Esta nova ordem-desordem social atinge escala planetária, e interfere ativamente na 

vida de todos os indivíduos. Não estamos tratando de um fenômeno isolado, ou restrito a 

classes mais abastadas, mas tratamos de uma situação que adquiriu escala global e permeia 

a realidade de todas as classes sociais. Assim, o herói moderno não apresenta algo de 

sobrenatural, mas se transforma, sim, em um signo de consumo. É em função disso que 
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Messi, o principal jogador de futebol da atualidade, não incorpora atributos sobrenaturais, 

divinos ou de realeza. Os ídolos do esporte são, sim, hoje, signos de consumo, como o atleta 

argentino, o nadador Michael Phelps e o velocista Usain Bolt.  

O que se vende, através dos grandes atletas, é um estilo de vida, construído pelos 

meios de comunicação de massa, principalmente, os meios digitais, que promovem a 

convergência cultural defendida por Jenkins (2008). Os produtos culturais, principalmente 

aqueles relacionados ao entretenimento, são feitos para serem rapidamente consumidos a 

fim de que novos sejam produzidos. O esporte não é exceção a essa regra da cultura 

contemporânea. 

Os grandes eventos esportivos, e seu universo, fazem parte, hoje, da cultura “pop” 

global. Cultura essa voltada para o entretenimento e consumo. Os meios de comunicação de 

massa contribuem, nesse contexto, para a construção de uma realidade onde os signos 

substituem, de fato, a realidade. É nossa intenção, com este Projeto de Pesquisa, demonstrar 

como isso efetivamente acontece. Para tanto, contamos com a colaboração, através de 

críticas e sugestões, dos nossos colegas do Grupo de Pesquisa de Comunicação e Esporte da 

Intercom.  
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