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Resumo 

O futebol é o esporte que mais movimenta os sentimentos do povo brasileiro. Ele está inserido 

em nossa identidade e o fascínio que exerce sobre a sociedade reflete-se na idolatria gerada 

em torno dos “artistas do espetáculo”. Utilizando conceitos de Idolatria (HELAL, 2001) e 

herói (CAMPBELL, 2007) e tendo como base metodológica o conceito de narratologia 

(MOTTA, 2005), procuramos compreender de que modo foi construída a imagem do jogador 

Neymar como o herói da campanha do Santos Futebol Clube na Copa Libertadores da 

América 2011 através das notícias divulgadas pelo site Globoesporte.com, procedendo assim, 

a uma análise das narrativas jornalísticas, o que permitiu a identificação de aspectos 

relacionados ao heroísmo associados à imagem de Neymar. 
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1 - Introdução 

 O futebol como um esporte de massa capta não somente a atenção de torcedores 

apaixonados, mas conquista também a mídia, que atraída pelo espetáculo propiciado pelo 

esporte, esforça-se para aprimorar seus profissionais, utilizando a tecnologia como aliada, no 

sentido de contribuir para a promoção e manutenção desse popular e lucrativo espetáculo da 

cultura brasileira que nas empresas jornalísticas chama-se jornalismo esportivo. 

 A espetacularização propiciada pela imprensa não se restringe apenas ao esporte ou ao 

futebol em si. Ela expande-se até aqueles que proporcionam o show, chega aos “artistas do 

espetáculo”, ou seja, os jogadores. Estes são aclamados como ídolos e rapidamente assumem 

o posto de heróis no imaginário popular.  

 No início do ano de 2011, o jogador Neymar Jr, 20 anos, ganhou especial atenção da 

mídia esportiva nacional em virtude da participação do seu time, o Santos Futebol Clube, na 

competição continental Copa Santander Libertadores. Tal interesse da imprensa deve-se ao 

fato desse ser o torneio de clubes mais importante da América do Sul, sustentando um 

histórico de mais de 50 anos de tradição e rivalidade no continente. O Santos já havia 
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conquistado o título dessa competição em duas oportunidades: 1962 e 1963, sendo que nos 

dois casos tinha Pelé, o rei do futebol, como o comandante e estrela principal do elenco.  

 Agora, com Neymar – que em pouco mais de um ano atuando na equipe profissional 

viu sua importância aumentar exponencialmente tanto para o time como para a mídia – a 

atenção em torno do time paulista e de sua maior estrela seriam ainda maiores e Neymar 

representava a esperança do clube ser mais uma vez campeão da Libertadores, cabendo a ele o 

papel de herói dessa conquista. 

Mas, será que ele foi, realmente, retratado pela mídia como o herói santista? Foi 

partindo deste questionamento sobre o destaque que Neymar recebeu durante a Libertadores, 

sobre como foi construída sua imagem e procurando compreender de que modo ele foi 

retratado no cenário midiático nacional, que questionamos: Como foi construída a imagem de 

Neymar durante a campanha do Santos na Libertadores da América 2011, pelo 

Globoesporte.com? 

 

2 – Ídolos e heróis 

 A mídia esportiva encarrega-se de, diariamente, abastecer o imaginário do público 

com relatos sobre ídolos. As notícias são relacionadas ao comportamento dos jogadores 

durante os treinos, jogos e também sobre a vida pessoal. As histórias exercem tal fascínio na 

sociedade que seria praticamente impossível que grandes eventos esportivos, que são também 

midiáticos resistissem sem o protagonismo dessas personagens. 

 O herói é o indivíduo que possui a capacidade de superar obstáculos, que aos olhos 

dos homens comuns são intransponíveis. Sua luta consiste em produzir algum bem para os 

seus semelhantes, ou como declara Helal
4
 (2001) “a narrativa clássica em torno da figura do 

herói fala de lutas, superação de obstáculos e de redenção e glória de um povo. O herói tem 

que cumprir sua missão: conceder dádivas aos seus semelhantes”. Ao se deparar com 

dificuldades, consegue encontrar forças para vencê-las. Segundo Campbell
5
, o herói “é o 

homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas pessoais e locais e 

alcançou formas normalmente válidas, humanas. [...] é um personagem dotado de dons 

excepcionais” (2007, p. 28 e 41).  

 Os atos dos heróis e suas histórias costumam despertar simpatia no público que 

procura sempre um modo de se identificar com eles. O desejo do espectador é o de que, assim 

                                                 
4 HELAL, Ronaldo; LOVISOLO, Hugo; SOARES, Antonio Jorge. A invenção do país do futebol: mídia, raça e idolatria. Rio 

de Janeiro: Mauad, 2001. 
5 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2007. 
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como seu ídolo, um dia também possa despertar e alcançar a glória da qual o herói é o 

símbolo. Para tanto, o homem comum da sociedade procura se aproximar ao máximo do 

ídolo, recorrendo, para isso, às narrativas midiáticas que retratem a imagem que pretende 

alcançar. Cortes de cabelo, roupas, modo de falar e andar, semelhanças nas histórias de vida, 

infância, adolescência, qualquer informação sobre o herói é passível de ser utilizada pelo 

público na tentativa de se aproximar dele. 

 Tal como ocorre em todos os esportes, no futebol também é bastante recorrente o 

aparecimento de ídolos. Por vezes são adorados pelo trabalho realizado nos campos durante 

um campeonato estadual ou nacional, em outras por defender a seleção de seu país numa 

Copa do Mundo, eles têm a capacidade de despertar interesse por parte do 

torcedor/espectador. 

Esta característica do “ídolo/herói” acaba por transformar o universo 

do futebol em um terreno extremamente fértil para a produção de mitos e 

ritos relevantes para a comunidade. Dotados de talento e carisma, o que os 

singulariza e os diferencia dos demais, estes “heróis” são paradigmas dos 

anseios sociais e através das narrativas de suas trajetórias de vida, uma 

cultura se expressa e se revela (HELAL, 2001, p. 154). 

A idolatria gerada em torno da imagem de jogadores de futebol é um fenômeno que 

pode ser observado em todos os lugares. Alguns esportistas experimentam uma idolatria por 

parte dos torcedores, mas que tem curta duração. São queridos e amados pela torcida e atraem 

a atenção da mídia apenas por um curto momento, que pode ser de alguns meses, o tempo de 

duração de um campeonato ou algumas temporadas. Mas em alguns casos, a idolatria pode 

ultrapassar décadas. São os nomes que ficam guardados na memória do torcedor/espectador, 

ídolos que a mídia ajuda a eternizar. 

 Nomes como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, por exemplo, serão sempre lembrados 

pelo público, não apenas pela qualidade, habilidade e categoria que desfilavam nos gramados 

no Brasil e fora dele. É inquestionável a admiração que conquistaram dos clubes nos quais 

jogaram, e a alegria que proporcionaram a milhões de torcedores. Mas além de destaques 

dentro do campo de futebol, estas personagens também se destacaram por suas atuações em 

outro campo, o midiático. 

 Ídolos de um passado já distante, como é o caso de Pelé e Zico, ou não tão distante 

como Romário e Ronaldo, estiveram e ainda continuam presentes na mídia, seja por meio da 

lembrança de seus feitos nos campos, quando obtiveram conquistas importantes para o esporte 

nacional ou pela sua atuação no campo político, da publicidade, entre outros. Eles continuam 
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sendo lembrados, são considerados referências, símbolos de lutas, superação, talento, enfim, 

símbolos de heroísmo.  

Tais personalidades encontram-se em um nível de idolatria que os transforma em 

“olimpianos modernos” como descreve Morin (2009). A idolatria por eles suscitada os 

permite chegar ao patamar de modelos a serem imitados. Eles habitam o imaginário do 

público e colocam-se na tênue fronteira que, a este momento, divide o real do imaginário. À 

mídia cabe o papel de propiciar que essa idolatria seja frequentemente alimentada, 

transitando, para isso, nos dois terrenos: o mitológico e o real. 

Para Morin (2009), “a imprensa de massa, ao mesmo tempo em que investe os 

olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a 

substância humana que permite a identificação”. Este pensamento pode ser compreendido 

quando olhamos para a cobertura jornalística realizada em eventos esportivos, em especial no 

futebol. Ao discorrer sobre a atuação de um jogador em uma partida, a mídia, ou melhor, o 

jornalista, procura ressaltar as características que fizeram com que ele se destacasse dos 

demais companheiros. Características como a agilidade, velocidade, inteligência, precisão. “O 

goleiro X é uma muralha!”, “o atacante Y é um matador!”. São adjetivos e mais adjetivos que 

objetivam comprovar os motivos pelos quais este ou aquele jogador é considerado um ídolo.  

Ao mesmo tempo em que os classifica e eleva a categoria de herói, investindo-os 

assim de um “papel mitológico”, o jornalista procura saber sobre a vida, a infância, 

adolescência, problemas, dificuldades, as dores e as alegrias pelas quais o ídolo passou a fim 

de fazer com que o público, ao ler a crônica, ouvir ou ver a transmissão pelo radio, TV ou 

internet, sinta-se próximo ao ídolo. É necessário fazer com que o público identifique-se, 

reconheça na personagem características que poderiam ser suas, alimentando assim o sonho 

de que um dia poderá alcançar o mesmo sucesso e glória do herói. 

 

3 – O futebol brasileiro na América  

Dentre os eventos de futebol internacional do continente sul-americano, a Copa 

Libertadores da América é, sem dúvidas, o mais importante para os brasileiros. Organizada 

pela Conmebol
6
, atualmente a competição conta com a participação de 38 equipes, 

provenientes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, 

Peru, Uruguai e Venezuela, e é dividida em seis fases, além da pré-Libertadores, da qual 

                                                 
6 A Confederação Sul-Americana de Futebol foi criada em 9 de julho de 1916, em reunião realizada na cidade de Buenos 

Aires, Argentina. “La Conmebol es la única Confederación continental correspondiente a América del Sur reconocida por la 

FIFA y autorizada por ésta para dirigir e controlar el fútbol en la Región. No admite en su seno manifestaciones políticas, 

raciales ni religiosas y no persigue fines de lucro”. (Fonte: site da Conmebol <www.conmebol.com>)  
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participam atualmente, não somente mexicanos e venezuelanos, mas equipes de outras 

associações sul-americanas
7
. 

No ano de 2011, a Libertadores chegou a sua 52
a
 edição. A campanha do 

tricampeonato do Santos teve seu início em 15 de fevereiro, com a disputa da fase de grupos 

da competição, onde, juntamente com Cerro Porteño (Paraguai), Colo-Colo (Chile) e 

Deportivo Táchira (Venezuela), o clube integrou o Grupo 05. Até poder levantar a taça, a 

equipe disputou 14 partidas, tendo vencido sete vezes, empatado seis e perdido apenas uma.  

 

4 – A construção de um herói  

No ano de 2011, a Copa Libertadores da América elege seu personagem, o atleta que 

consegue destacar-se dentre tantos outros, e ele é Neymar. O camisa 11 da equipe do Santos, 

já havia alcançado grande importância no contexto futebolístico e midiático brasileiro desde o 

ano anterior. O atacante de corpo franzino e penteado estiloso, apresenta como uma de suas 

principais características a velocidade e habilidade com a bola nos pés, uma habilidade que 

não fica restrita aos gramados e que estende-se ao relacionamento que este mantem com a 

imprensa, de quem acostumou-se, em pouco tempo, a arrancar elogios. 

Diversos veículos de comunicação, entre jornais, revistas, sites e agências de notícias, 

no Brasil e no mundo, principalmente aqueles especializados em futebol, noticiaram a 

conquista do Santos Futebol Clube e de modo geral, fizeram questão de exaltar a importância 

da “joia” Neymar durante todo o processo que levou ao tri campeonato da Libertadores, 

colocando-o como o principal nome do elenco santista. 

Diante disso, surge o questionamento se, de fato, Neymar pode ser aclamado como o 

herói da conquista santista, ou seja, se é possível chegar a essa conclusão a partir da análise da 

cobertura midiática a respeito da campanha do Santos durante a Libertadores 2011. A fim de 

compreender de que modo ocorreu o processo de construção da imagem do jogador como o 

herói, reforçando assim o status de ídolo do futebol nacional, procurou-se analisar a cobertura 

de um veículo midiático especializado no noticiário esportivo, sendo este, o site 

Globoesporte.com, cuja página na internet está vinculada ao Globo.com, portal de notícias 

pertencente às Organizações Globo.  

Para a realização da análise, foram selecionadas notícias diárias, publicadas no site no 

período de 14 de fevereiro à 23 de junho de 2011, referentes à participação da equipe do 

Santos na Copa Santander Libertadores, compreendendo assim, desde o dia  que antecedeu a 

                                                 
7 Caso o Campeonato Brasileiro classifique cinco times para a Libertadores, a quinta equipe classificada deverá confirmar sua 

participação disputando essa fase preliminar. 
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estreia do clube até o dia posterior à final da competição. Como o objetivo principal deste 

trabalho é perceber de que modo a imagem do jogador Neymar foi construída através dessas 

notícias, foram estipulados os seguintes critérios para fins de seleção do corpus de análise. 

São eles: 

a) O nome “Neymar” no título ou sub-título da matéria;  

b) A matéria publicada em uma das seguintes editorias do site: Santos, 

Libertadores ou Futebol; 

c) A matéria deve fazer referência à participação do Santos na Libertadores da 

América, ou seja, apresentar o relato de fatos acerca do que acontece antes e 

depois dos jogos do time.  

Durante toda a competição foram publicadas mais de 150 matérias sobre a campanha 

do alvinegro praiano na Libertadores, mas, seguindo os critérios de seleção elencados acima, 

48 notícias foram analisadas de acordo com o que é sugerido por Motta
8
 (2005), no 3

o 

movimento de análise da narrativa jornalística, que trata da identificação das personagens, 

análise do modo como são representadas e suas individualidades, assim como as maneiras 

encontradas pelo narrador, destacando suas pretensões ao construir a imagem da sua 

personagem.  

 

4.1 – A reconstrução das personagens jornalísticas (discursivas) 

A personagem da narrativa jornalística, diferentemente das narrativas ficcionais, 

possui um correspondente real, o que em muitos casos, provoca no público certa confusão, 

uma vez que ele tende a relacionar o indivíduo real com sua representação midiática. As 

figuras da narrativa são representações, criações feitas pelo autor. 

A personagem é um ente composto por quem escreve „a partir do que a 

realidade lhe oferece, cuja natureza e unidade só podem ser conseguidas a 

partir dos recursos utilizados para a criação‟. A personagem é um ente, não 

um indivíduo. [...] a reprodução da pessoa física no jornal não é a própria 

pessoa, é uma imagem da pessoa, uma imagem linguisticamente construída, 

que ressalta certas características e ignora outras, etc. (BRAIT apud 

MOTTA, 2005, p. 73, 74 e 75).  

 Para a análise da construção de uma personagem em uma narrativa, devemos observar, 

unicamente, a representação que se faz dela. Não se pretende, aqui, analisar quem é Neymar 

ou se ele é um herói ou não. Pretende-se examinar como o relato jornalístico retrata essa 

personagem; como Neymar é apresentado pela mídia esportiva, dentro de um contexto 

restrito, que é a Libertadores. 

                                                 
8 MOTTA, Luiz Gonzaga. Narratologia: teoria e análise da narrativa literária. Brasília: Casa das Musas, 2005. 
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 A partir da análise produzida, percebe-se que ao longo da cobertura empreendida pelo 

site, a respeito da campanha do Santos, a imagem do jogador Neymar destaca-se de todo o 

contexto, assumindo, por vezes, maior importância que o clube ou a competição. Ao longo 

das notícias observou-se a predominância de aspectos relacionados ao heroísmo e a idolatria 

em torno da imagem do atleta.  

 Ao descrever o ambiente gerado antes de uma partida do clube, procurou-se ressaltar o 

jogador, quando são destacadas suas opiniões a respeito de adversários, companheiros de 

time, assim como com relação à competição; além da opinião de outros a seu respeito 

(adversários, treinador, presidente do clube). Antes dos jogos, são revelados detalhes sobre o 

atleta, sua expectativa e garantias ao torcedor. 

A delegação do Santos chegou animada ao Pacaembu para o duelo contra o 

Cerro Porteño, pelo primeiro jogo das semifinais da Libertadores. O mais 

sorridente era Neymar, que usava uma música do grupo Exaltasamba para 

mostrar o quanto estava ansioso para o jogo, que começa às 21h50m. 

– Hoje tem, hoje tem! Estamos preparados para buscar este título – ressaltou 

Neymar.  

Ao ser perguntado se o Santos deveria fazer um bom resultado em casa para 

não passar sufoco na próxima partida fora de casa, o camisa 11 disse que o 

time pensar só em vencer sempre (sic). 

– Queremos ganhar aqui e lá (Globoesporte.com, 25 de maio de 2011). 

 A abordagem após as partidas segue a mesma linha, uma vez que as narrativas 

caracterizam Neymar como a personificação da capacidade criadora da equipe do Santos, o 

comandante do time, sua fonte geradora, a influência capaz de produzir os resultados 

esperados. Neymar, seguindo o modelo clássico de representação do herói, descrito por 

Campbell (2007) é apresentado como a personagem capaz de superar os obstáculos e 

dificuldades considerados intransponíveis para os demais, produzindo assim, o bem à 

sociedade. 

Neymar abre o placar e leva o Pacaembu ao delírio 

E aí vem Arouca, em desabalada carreira. Uma arrancada mágica, uma 

tabela esperta com Ganso, que passou para Neymar, que, enfim, soltava o 

grito preso na garganta do torcedor nas arquibancadas. Apenas dois minutos 

de jogo. Neymar, histórico. Um gol que vai ser lembrado para sempre pelos 

santistas. O gol que abriu caminho para o tricampeonato (Globoesporte.com, 

22 de jun. de 2011). 

 Esta característica da personagem heroica também pode ser apreendida na narrativa 

correspondente ao jogo de estreia da equipe santista na competição, através, por exemplo, da 

matéria intitulada “Neymar deixa saudades de lado e se diz pronto para primeira 

Libertadores”, observando-se a preocupação do narrador em deixar claro ao público a 
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capacidade do herói de superar as dificuldades, demonstrando o valor, por ele dado, a este 

fato.  

[...] Neymar admite que está morrendo de saudades de casa. 

– Saudades da minha mãe, da minha irmã, dos amigos de Santos, da cidade – 

afirma. 

O craque, porém, não fala em tom de lamentação. Ele garante que essa 

distância das pessoas de quem mais gosta está valendo muito a pena. 

– Eu fico feliz de estar esse tempo fora, pois fui para a Seleção Brasileira, 

disputei o Sul-Americano, fui campeão, artilheiro. Agora, me preparando 

para a minha primeira Libertadores. É um esforço que vale muito 

(Globoesporte.com, 15 de fev. de 2011). 

 Nas narrativas jornalísticas, as personagens comumente assumem o papel de eixo 

central através do qual as histórias se desenvolvem. Para isso, a individualização dessas 

personagens torna-se frequente e no caso de Neymar, as relações estabelecidas entre ele a 

mídia por meio da produção de conteúdo relativo à  Libertadores, reforçam esse aspecto de 

individualização, assumindo o jogador, papel de significativo neste contexto.   

 Por tratar-se de uma representação de um indivíduo real e não dele mesmo, durante o 

processo de análise das narrativas jornalísticas, procura-se evitar a análise do tipo psicológica, 

ou seja, dar destaque a características pessoais ou desenvolver observações referentes a 

questões políticas ou sociais da personagem. Suas qualidades pessoais só passam a interessar 

para a análise na medida em que tornam-se figuras do discurso produzido pela mídia 

(MOTTA, 2005).  

 Partindo dessa observação de Motta, constata-se que, assim como aconteceu com 

Romário, ao ser descrito por Helal (2002), na qual, segundo ele, o herói assume traços 

considerados como típicos do estilo brasileiro de jogar futebol, Neymar é representado pelas 

narrativas do Globoesporte.com como sendo o herói irreverente e ousado, que chega a 

provocar os adversários ao encará-los, apresentando um “sorriso irônico”, gerando nestes a 

irritação que é externada por meio de faltas. Outro aspecto da personalidade do jogador 

presente nas histórias diz respeito à sua vaidade. A preocupação do atleta com o cabelo, é 

refletida pelo site por meio de matérias sobre os cuidados com o penteado antes das partidas, 

as modificações realizadas especialmente para a final da Libertadores e até mesmo pelo fato 

do próprio clube divulgar tais informações, reforçando o interesse da imprensa. 

Para a final com os uruguaios, Neymar deu um trato especial nas madeixas. 

Com um tom mais loiro nos cabelos, ele afirmou que vai deixar a preguiça 

de lado e colocar o moicano, tão copiado pelas crianças, para o alto no jogo 

desta quarta-feira. 

– Estava com preguiça de pentear para cima. Mudei a cor também, vamos 

ver se dá sorte (Globoesporte.com, 14 de jun. de 2011). 
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O atacante Neymar não descuida do visual em nenhum momento. Fotos dos 

bastidores da primeira partida da decisão da Taça Libertadores, contra o 

Peñarol, na última quarta-feira, em Montevidéu, provam isso. No vestiário 

do estádio Centenário, o craque ajeita seu moicano, que agora está mais loiro 

(Globoesporte.com, 16 de jun. de 2011). 

 No decorrer do processo de representação da personagem realizado pelo jornalista 

torna-se possível identificar determinadas marcas deixadas no texto pelo seu autor, que 

indicam suas intenções, o direcionamento que ele pretende dar ao leitor, ou seja, a forma 

como ele pretende construir a imagem da personagem para o público. Nas matérias analisadas 

sobre Neymar, observa-se que tais marcas representam o indicativo de heroísmo fortemente 

relacionado à figura do atleta, na medida em que o jornalista procura imprimir no texto certas 

características atribuídas ao jogador, presentes também na descrição do herói clássico de 

Campbell, como no seguinte trecho: 

A situação era preocupante, mas o Santos tinha Neymar. Sorte de quem tem 

um jogador como ele. É craque e, como tal, não decepcionou. Jogador do 

improviso, da jogada inesperada, do drible improvável. Percebendo que o 

time não chegava, ele recuou e assumiu o papel de armador. Na verdade, se 

desdobrou para tentar fazer o que parecia impossível: armar e atacar ao 

mesmo tempo. Correndo, dando chapéus, apanhando, caindo, levantando, o 

prodígio alvinegro jogava por todos (Globoesporte.com, 25 de maio de 

2011). 

Segundo a narrativa, Neymar fez o que parecia impossível aos demais: armar o jogo e 

atacar ao mesmo tempo. Exatamente o papel desempenhado pelo herói, que age de maneira 

inesperada, realizando tarefas improváveis, se desdobrando para auxiliar aqueles que dele 

dependem. O herói busca de modo permanente o cumprimento de sua missão que consiste em 

conceder dádivas ao seu semelhante (HELAL, 2001). 

Nas narrativas jornalísticas acerca do esporte, a figura do herói, do ídolo que causa 

comoção e inspira o público é fundamental para a manutenção do espetáculo. Helal afirma 

ainda sobre a “representação social dos ídolos, figuras fundamentais na produção dos eventos 

de massa e que exercem enorme fascínio na comunidade”. Segundo ele, “um fenômeno de 

massa não consegue se sustentar por muito tempo sem a presença de „heróis‟, „estrelas‟ e 

„ídolos‟. São eles que levam as pessoas a se identificarem com aquele evento” (HELAL, 

2001, p.154). 

Essa identificação do público com o herói, com o evento ou com ambos, é propiciada 

e reforçada pelas narrativas, na medida em que estas sugerem a formação de determinada 

opinião ou imagem da personagem pelo público. Para o narrador, Neymar é identificado como 
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o herói, o responsável direto pelo sucesso do Santos na competição. Por força de sua 

intervenção na história a personagem Neymar figura como protagonista ao longo de toda a 

narrativa que descreve a trajetória de seu clube na Libertadores da América. 

A estrutura narrativa determina a funcionalidade das personagens (REIS E LOPES 

apud MOTTA, 2005, p. 98). O autor sugere que as personagens podem ser identificadas 

segundo o relevo (protagonistas, antagonistas ou figurante), a composição (personagem plana 

ou redonda dependendo de sua funcionalidade na ação) e quanto ao tipo (coletivo ou 

individual). Seguindo essa linha encontramos nas narrativas analisadas referentes a Neymar 

nas quais a construção de seu perfil é descrito como protagonista – redondo – individual. Seu 

protagonismo é evidente pelo destaque que ele adquire em todas as narrativas dos jogos do 

clube na Libertadores, inclusive quando não jogou (em virtude de expulsão), seus 

pensamentos e atos ao acompanhar a partida foram transformados em narrativa, como por 

exemplo, na matéria: “Neymar sofre como torcedor com vitória do Santos em Assunção – Em 

casa, jogador reúne amigos e acompanha duelo, alternando nervosismo, concentração e gritos 

de comemoração. Atacante não jogou por suspensão” (Globoesporte.com, 15 de abr. de 

2011). Apresenta-se como uma personagem redonda, pois reveste-se de certa complexidade, 

pois embora tenha destaque por ser considerado herói, esse mesmo heroísmo não o isenta de 

apresentar defeitos e de ter esses defeitos  relatados. A narrativa referente ao primeiro jogo da 

final da competição, contra o Peñarol, ilustra essa situação, uma vez que o autor ressalta a 

péssima atuação do jogador, assim como o fato dele ter voltado a recorrer às “simulações” de 

faltas, tornando-se alvo de críticas do público e da mídia. Apresenta-se ainda como uma 

personagem individual que se sobrepõe ao personagem coletivo (Santos) durante as 

narrativas. O clube, neste caso, figura de modo contrário ao atleta, na medida em que é 

apresentado como uma personagem secundária – plana – coletiva.  

A narratologia literária sugere seis categorias de análise para a distinção e 

hierarquização das personagens (REUTER apud MOTTA, 2005). Procederemos a essa 

categorização: a primeira categoria sugerida diz respeito à qualificação diferencial ou às 

qualidades atribuídas a personagem. Nesse sentido, enfatiza-se ao longo das narrativas a 

exaltação das qualidades do jogador que o destacam dos demais companheiros do grupo ou 

dos adversários: a velocidade, os dribles, a genialidade, um jogador mágico, capaz de produzir 

coisas inimagináveis. 

Neymar não é só o melhor jogador do Peixe. É a grande esperança da 

Seleção Brasileira, que se prepara para a Copa América. Habilidoso e 

artilheiro, é o centro das atenções no Santos. Na quarta-feira passada, foi 
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brilhante, armando uma grande jogada para o gol santista, marcado por Edu 

Dracena (Globoesporte.com, 01 de jun. de 2011). 

 

A segunda categoria aborda a funcionalidade relativa ao papel da personagem na 

história, aquilo que ela faz; no caso de Neymar, essa funcionalidade se expressa nos 

momentos em que o narrador deixa clara a dependência da equipe em relação ao jogador, pois 

em todas as narrativas que descrevem atuações ou resultados ruins do Santos, é Neymar quem 

aparece como figura principal, foi Neymar quem não jogou bem e por isso o clube não 

conseguiu vencer ou marcar gols, um demonstrativo do papel decisivo do atleta tanto nos 

gramados como nas histórias: “Com Neymar cansado, Peixe estreia empatando com o Táchira 

– Time brasileiro faz primeiro tempo superior, mas é envolvido pelo dono da casa na segunda 

etapa. Atacante ainda precisa descansar após Sub-20” (Globoesporte.com, 16 de fev. de 

2011). O aparecimento da personagem em cena é o objeto da terceira categoria, que fala da 

articulação entre o ser e o fazer dessa personagem e de sua permanência na narrativa. Neste 

ponto, pode-se destacar uma das narrativas em particular, como exemplo claro da 

permanência e importância da figura do jogador nas histórias do clube na Libertadores. Ainda 

na primeira fase da competição (a fase de grupos), ele foi expulso da partida contra o Colo-

Colo, no dia 06 de abril, não podendo, deste modo, participar do jogo seguinte contra o Cerro 

Porteño, no dia 14 do mesmo mês. Como não estava em campo nessa partida, não poderia ser 

uma das personagem do jogo. Mas, como o herói e protagonista, não foi excluído da narrativa, 

uma vez que o narrador faz questão de destacar a ansiedade do jogador por não estar em 

campo, a maneira como ele acompanhou, pela televisão, os companheiros vencerem o Cerro, 

em Assunção. Ou seja, Neymar fez parte da cena da narrativa, mesmo quando não fez parte da 

cena do jogo: 

Suspenso por conta da expulsão contra o Colo-Colo, na semana passada, na 

Vila Belmiro, Neymar não viajou com a delegação do Santos para Assunção 

e ficou em casa, mas parecia estar no estádio General Pablo Rojas. O 

atacante, acompanhado de amigos, vibrou demais com a vitória do Santos 

sobre o Cerro Porteño-PAR por 2 a 1, na noite da última quinta-feira, no 

Paraguai, pela Libertadores. 

O jogador alternou momentos de sofrimento e de concentração durante a 

partida. E pulou demais com os gols. Soltou até alguns palavrões 

(Globoesporte.com, 15 de abr. de 2011). 

A quarta categoria descreve a autonomia diferencial da personagem, do modo como 

articula os modos de combinação de outras personagens, no caso analisado, a articulação com 

o próprio time, com adversários, treinador, arbitragem e torcida. Em todos esses casos, a 

participação de Neymar foi determinante nas narrativas para o aparecimento dessas outras 
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personagens secundárias. Com relação à torcida e arbitragem, estas transformaram-se em 

personagens das histórias motivadas pela influência que o ídolo exerce, no desejo de 

aproximação com o herói, no caso da torcida demonstrada nos jogos contra Colo-Colo onde 

foram distribuídas milhares de máscaras com o rosto do jogador, e também na partida contra 

do Peñarol, onde o “Pacaembu tem „fábrica de moicanos‟ para fãs de Neymar antes da 

decisão” (Globoesporte.com, 22 de jun. de 2011). A motivação pode derivar ainda da fala do 

próprio jogador, quando este afirma ter sido ameaçado de expulsão pelo árbitro Carlos 

Amarilla, que apitou o primeiro jogo da final da Libertadores: 

– Eu sofri a falta e nem pedi, nem sei se foi. Bateu em uma região que dói 

muito. Ele me deu o amarelo e ficou ameaçando, falando que se encostasse no 

cara eu iria para fora. Ele olhou para mim e disse três vezes que me colocaria 

para fora – contou (Op. Cit, 16 de jun. de 2011).  
 

Até este momento, a arbitragem não havia tido uma participação mais significativa nas 

narrativas. Com relação à quinta categoria, esta cita a pré-designação convencional, ou seja, a 

referência a um determinado status, representado nas narrativas analisadas através das 

designações como craque, jóia, estrela ou astro, quando o narrador se refere à personagem 

Neymar, onde ele não é apenas o jogador ou o atacante do Santos, é a estrela da Vila Belmiro, 

o astro do time, a jóia santista. Por fim, a sexta categoria aborda os comentários explícitos 

feitos pelo narrador sobre a personagem. Nas histórias de Neymar na Libertadores, o narrador 

exprime sua opinião a respeito do jogador ao citá-lo como imprescindível para o bom 

rendimento do clube, ao afirmar que o sucesso do Santos nos jogos é resultado da “sorte de 

quem tem Neymar”, ou às constantes referências ao “astro santista”, à “estrela maior do 

Santos”. 

Essas constantes referências feitas ao jogador têm a capacidade de reforçar suas 

características, remetendo a sua autoridade e competência, reforçando assim, essas ideias no 

imaginário do público. 

Reuter (2002) chama a atenção para a necessidade de observar as “cadeias 

de co-referência” na narrativa jornalística. São designantes textuais, escolhas 

intencionais dos jornalistas (...) carregam subentendidos e indicam ao leitor 

como os jornalistas conduzem seus leitores a formar certas imagens de seus 

personagens. 

B.Brait (1993) compara o narrador a um bruxo que vai dosando porções, que 

se misturam num mágico caldeirão, para construir criaturas (personagens). 

Quer sejam elas retiradas de sua vivência real ou imaginária, dos sonhos, dos 

pesadelos ou das mesquinharias do cotidiano, a materialidade desses seres só 

pode ser atingida através de um jogo de linguagem, diz ela. O texto, 

completa a autora, produto final dessa bruxaria, é o único dado concreto 

capaz de fornecer os elementos utilizados pelo escritor para dar consistência 

à sua criação e estimular reações no leitor (MOTTA, 2005, p. 99, 100). 
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O narrador procede no sentido de realizar uma descrição minuciosa dos traços que 

pretende ressaltar em sua personagem, a fim de torná-la real ao seu público. Mas, 

diferentemente do que ocorre nas narrativas literárias onde as personagens são retratadas de 

modo mais complexo, em virtude de serem fruto da imaginação de seu autor, com as 

personagens de narrativas jornalísticas essa complexidade é reduzida justamente pelo fato 

dela apresentar um correspondente real, onde o narrador procura “sempre exemplificar, 

ilustrar e confirmar repetitivamente os traços de onde partiu a descrição” (MESQUITA apud 

MOTTA, 2005, p. 101). 

Personagens do mundo do espetáculo, da política, da aristocracia e dos 

esportes retratados cada dia pelo jornalismo operam uma circulação 

permanente entre o mundo da identificação e o da projeção e suscitam 

simpatias, compaixões, dores e angústias, como ocorre na arte (na literatura). 

A personagem constitui uma construção não apenas do texto, mas 

igualmente uma reconstrução do receptor (Op. Cit, p. 102). 

 

As personagens jornalísticas guardam estreita relação com a pessoa real da qual 

derivam, mas o jornalista ao proceder no processo de construção de determinada personagem 

não limita-se apenas a descrever as característica que essa personalidade real lhe fornece. 

Embora ele não possua a mesma liberdade criativa de um romancista, por exemplo, é o 

responsável pela forma como constrói sua personagem, como sugere sua leitura e 

identificação pelo público. E tais aspectos são percebidos no decorrer da descrição da 

personagem Neymar que é construída pelo Globoesporte.com como o grande herói, o 

indivíduo capaz de conceder ao Santos a dádiva de ocupar novamente o topo da América, 

uma vez que o “título da Taça Libertadores coroa uma trajetória vencedora de menino 

projetado para ser craque” (Globoesporte.com, 23 de jun. de 2011). 

 

Considerações Finais 

 A presença do ídolo, do herói, da pessoa capaz de inspirar um grupo social, em torno 

da qual são construídas as narrativas, é fundamental para o surgimento e manutenção dos 

diversos espetáculos que são formados diariamente em nossa sociedade. À mídia cabe a 

função de fazer com que os espetáculos alcancem o maior número possível de espectadores, 

cada vez mais ávidos pelo consumo de produtos midiáticos. 

 Em virtude da análise das notícias divulgadas pelo Globoesporte.com durante o 

torneio, observou-se que a imagem do jogador foi construída de modo que o público o 

identificasse como um herói. A visão de herói que foi produzida é semelhante a do herói das 
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narrativas clássicas de Campbell (2007), cujo caminho é descrito como sendo repleto de 

provações e dificuldades, as quais o herói ultrapassa, realizando aquilo que é considerado 

impossível ao ser humano comum. Conforme acrescenta Soares, “o herói tem sempre que 

passar por obstáculos e desafios para que a vitória final tenha o sentido dramático” (2001, p. 

22). 

 No caso de Neymar, um grande número de partidas disputadas seguidamente, o fato de 

ter iniciado a Libertadores logo na sequência do Pré-olímpico, não dando espaço para folgas 

ou para que o corpo do atleta descansasse e se recuperasse do desgaste imposto pela 

competição, somado ainda a falta do companheiro de time Paulo Henrique Ganso, que não 

participou de alguns jogos do torneio em virtude de uma lesão, obrigaram Neymar a se 

desdobrar em campo, constituindo assim alguns dos obstáculos e desafios de sua trajetória na 

Libertadores. As “provações são concebidas para ver se o pretendente a herói pode realmente 

ser um herói” (CAMPBELL apud HELAL, 2001, p. 144).  

 Mas, ao mesmo tempo em que o site representa o jogador com características que o 

aproximam ao herói clássico, suas narrativas deixam claro também, a imagem do que se 

compreende como o herói “tipicamente brasileiro”, representado pela personagem irreverente, 

talentosa e ousada, que realiza todos os seus feitos sem esforço, exercendo seus trabalhos com 

naturalidade, demonstrando uma habilidade inata, genuína, conceito utilizado por Helal 

quando este procede na análise da construção da imagem heróica de Romário, mas que 

também se aplica ao caso de Neymar. O autor em questão afirma que “o diferencial das 

narrativas brasileiras estaria centrado justamente no predomínio da ênfase na conquista 

através da „genialidade‟, „irreverência‟ ou „malandragem‟” (2002, p. 227). 

 A partir da análise empreendida, é possível afirmar que em sua cobertura sobre a 

Libertadores da América, o site Globoesporte.com concedeu grande destaque ao atleta 

Neymar, em detrimento de seu clube ou da competição, uma vez que o jogador representa o 

foco das narrativas produzidas pelos jornalistas. Não foi o Santos quem disputou a 

Libertadores, foi “Neymar e o Santos”. A figura da personagem Neymar é destacada da 

imagem da personagem Santos, que adquire importância secundária em todo o processo, do 

início ao final da competição uma vez que, de acordo com o site: “Só a presença do craque 

que brilhou a serviço da Seleção Brasileira sub-20 no Pré-Olímpico do Peru já aumenta o 

status da equipe santista” (Globoesporte.com, 15 de fev. de 2011). E quando “Neymar brilha, 

meninos da Vila fazem história e Peixe leva tri da Libertadores (Globoesporte.com, 22 de jun. 

de 2011). 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

15 

 

Referências  

Livros 

CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2007. 

HELAL, Ronaldo; LOVISOLO, Hugo; SOARES, Antonio Jorge. A Invenção do País do Futebol:  

Mídia, Raça e Idolatria. Rio de Janeiro: Mauad, 2001. 

MORIN, Edgar. Cultura de Massas no século XX: Neurose. 9
a
 Edição. Rio de Janeiro: Forense  

Universitária, 2009. 

MOTTA, Luiz Gonzaga. Narratologia: teoria e análise da narrativa literária. Brasília: Casa das  

Musas, 2005. 

Webgrafia 

CONMEBOL. Confederación Sudamericana de Fútbol. Disponível em < http://www.conmebol.com/ 

> Acesso em 07 de out. de 2011.  

GLOBOESPORTE.COM. Com Neymar cansado, Peixe estréia empatando com o Deportivo Táchira. 

Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2011/02/com-neymar-

cansado-peixe-estreia-empatando-com-deportivo-tachira.html > Acesso em 11 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. De cabelo novo, Neymar busca Libertadores e lugar na história. 

Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2011/06/de-cabelo-novo-

neymar-busca-libertadores-e-lugar-na-historia.html > Acesso em 11 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. Neymar brilha, meninos da Vila fazem história e Peixe leva tri da 

Libertadores. Disponível em   

http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2011/06/neymar-brilha-meninos-da-vila-

fazem-historia-e-peixe-leva-tri-da-libertadores.html > Acesso em 10 de ago. de 2011.  

GLOBOESPORTE.COM. Neymar chega avisando: ‘Hoje tem!’. Disponível em 

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2011/05/neymar-chega-avisando-hoje-

tem.html > Acesso em 11 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. Neymar deixa saudades de lado e se diz pronto para primeira 

Libertadores. Disponível em  

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2011/02/neymar-deixa-saudades-de-lado-e-

se-diz-pronto-para-primeira-libertadores.html  Acesso em 10 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. Neymar diz que foi ameaçado de expulsão pelo árbitro Carlos Amarilla. 

Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2011/06/neymar-diz-que-

foi-ameacado-de-expulsao-pelo-arbitro-carlos-amarilla.html  Acesso em 11 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. Neymar sofre como torcedor com vitória do Santos em Assunção. 

Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2011/04/neymar-sofre-

como-torcedor-com-vitoria-do-santos-em-assuncao.html > Acesso em 10 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. No embalo de Neymar, Santos inicia Libertadores sob peso do favoritismo. 

Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2011/02/no-embalo-de-

neymar-santos-inicia-libertadores-sob-peso-do-favoritismo.html > Acesso em 10 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. Pacaembu tem ‘fábrica de moicanos’ para fãs de Neymar antes da decisão. 

Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2011/06/pacaembu-tem-

fabrica-de-moicanos-para-fas-de-neymar-antes-da-decisao.html > Acesso em 12 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. Papão em mata-matas importantes, Santos tenta limar Cerro para ir à 

final. Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2011/06/papao-em-

mata-matas-importantes-santos-tenta-limar-cerro-para-ir-final.html > Acesso em 10 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. Peixe vence Cerro e fica a um empate da final da Taça Libertadores. 

Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2011/05/peixe-vence-

cerro-e-fica-um-empate-da-final-da-taca-libertadores.html > Acesso em 10 de ago. de 2011.  

GLOBOESPORTE.COM. Peixe revela os cuidados de Neymar com seu moicano antes da final. 

Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/libertadores/noticia/2011/06/peixe-revela-os-

cuidados-de-neymar-com-seu-moicano-antes-da-final.html > Acesso em 10 de ago. de 2011. 

GLOBOESPORTE.COM. Rabiscos com os pés e dedo na boca: Neymar entra para a história do 

Peixe. Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2011/06/rabiscos-

com-os-pes-e-dedo-na-boca-neymar-entra-para-historia-do-peixe.html Acesso em 10 de ago. de 2011. 


