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Resumo 

Este trabalho analisa a construção midiática do futebolista Neymar no mercado de revistas 

brasileiro. Os títulos selecionados para análise referem-se ao triênio 2010/2011/2012 e per-

tencem a segmentos jornalísticos variados: temos revistas esportivas, de variedades, volta-

das ao público masculino, feminino, adolescente etc. (são os casos das revistas Placar, Ve-

ja, Atrevida, Capricho, Alfa e IstoÉ). Mesmo distintas em suas análises e temáticas, essas 

publicações constroem um discurso convergente, que propõe a “eleição” de Neymar como a 

nova celebridade nacional, por meio de três particularidades: a de ídolo esportivo, em fun-

ção de sua excepcional habilidade; a de símbolo sexual, especialmente em meio ao público 

feminino adolescente; e a de homem bem sucedido no mundo dos negócios. 
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1. Introdução 

Este trabalho tem como finalidade abordar a “construção” midiática de Neymar, jo-

gador do Barcelona FC e da Seleção Brasileira de futebol, como nova celebridade do espor-

te e do entretenimento nacional. O corpus da pesquisa engloba o segmento editorial brasi-

leiro de revistas impressas, a fim de se diagnosticar como se dá a presença do jogador como 

protagonista nas capas das diversas publicações do país no triênio 2010-2012. Neste perío-

do, Neymar foi capa de mais de duas dezenas de revistas dos mais diversos segmentos jor-

nalísticos: temos revistas esportivas, de variedades, voltadas ao público masculino, femini-

no, adolescente, etc. Aqui, farão parte de nosso estudo seis destas capas, referentes às revis-

tas Placar, Veja, Atrevida, Capricho, Alfa e Istoé, publicadas em 2010 e 2011.  

Por meio da Análise do Discurso de linha francesa, observaremos como as publica-

ções nacionais – mesmo distintas em suas análises e temáticas – trabalham e “constroem” 

de maneira convergente a “celebrização” de Neymar por meio de três particularidades: a de 
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ídolo esportivo, em função de sua excepcional habilidade; a de símbolo sexual, especial-

mente em meio ao público feminino adolescente; e a de homem bem sucedido no mundo 

dos negócios, em função de o jogador ter-se tornado milionário com menos de 20 anos. 

O objetivo da pesquisa busca a compreensão do fenômeno midiático Neymar, cuja 

construção discursivo-imagética presente na mídia impressa nacional dá-se por meio de um 

recorte que procura validar as características/valores sempre positivas do ícone. Nesta pers-

pectiva, na tentativa de persuadir os consumidores, as publicações brasileiras utilizam de 

sua “confiabilidade” para projetar Neymar como uma celebridade “socialmente válida”.  

Surgida na França, a Análise do Discurso (AD) representava uma tentativa de suprir 

as insuficiências da análise de conteúdo praticada nas ciências humanas e que se ocupava 

apenas da projeção de uma realidade extradiscursiva, não levando em conta as articulações 

linguísticas e textuais da obra. A Análise do Discurso, por sua vez, preocupou-se logo em 

fazer uma análise textual, realçando o modo de funcionamento linguístico-textual dos dis-

cursos (Pêcheux, 1990).  

Em sua gênese, a AD de linha francesa originou-se de três práticas notadamente eu-

ropeias: a da tradição filológica; a da explicação de textos como exercício de leitura (co-

mum no aparelho escolar francês); e a do estruturalismo. O pensamento dominante naquele 

momento era o de Louis Althusser (que procedeu a uma releitura das ideias marxistas), por 

meio dos estudos de Michel Pêcheux. Este concebe uma nova teoria do discurso que ser-

viria, assim, para dar conta daqueles estudos que procuravam ver, na linguagem, um lugar 

privilegiado de materialização da ideologia. Esse objeto complexo que é a linguagem passa 

a ser concebido não apenas em seu componente linguístico, mas também em seu compo-

nente sócio-ideológico que a linguística saussuriana não abarcava (Orlandi, 2001). 

A AD de linha francesa concede ainda a possibilidade de abordarmos como os dis-

cursos (ou melhor, de como as formações discursivas) das publicações selecionadas “proje-

tam” o personagem Neymar em suas capas. Neste sentido, a Análise do Discurso (escola 

francesa) concede o ferramental teórico necessário para encontramos as marcas e os traços 

recorrentes dos enunciadores de cada edição, ou seja, de como a notabilidade de Neymar foi 

conduzida (“construída”) nas “primeiras páginas” dos diferentes segmentos que trabalham a 

“celebrização” do personagem. Deste modo, analisaremos como as formações textuais e 

imagéticas das edições selecionadas incorporam o personagem ao seu modo, ou seja, na 

“linguagem” e no “posicionamento” costumeiramente adotado por elas no contato e intera-

ção com o seu público. 
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Posto isto, a utilização da AD torna-se fundamental, em especial, por considerarmos 

que as construções dos discursos nas capas das revistas não são neutras e/ou transparentes, 

ou seja, que corriqueiramente são transmitidas de acordo com o interesse de cada publica-

ção. Além disso, tentaremos demonstrar como a constituição dos discursos presentes nas 

publicações confere a Neymar enorme evidência. Para isso, analisamos como as reiterações 

(de imagens, discursos e palavras que designam a atuação do personagem) são articuladas 

nos textos que, conjuntamente com outras formações discursivas que estão explícitas e im-

plícitas nos títulos e linhas finas das edições, propõe uma aproximação do público com o 

personagem. Do mesmo modo, acreditamos que os segmentos e temáticas das revistas em 

questão (no caso, as revistas esportivas, as revistas femininas, as revistas masculinas e as 

revistas de informativas/variedades) reproduzam o personagem Neymar em frentes diver-

sas. Desta maneira, temos diversos discursos, diferentes segmentos jornalísticos e públicos 

que dialogam com o personagem Neymar, ou seja, de como os sentidos e a incorporação do 

protagonista ganham corpo (tomam forma) no processo que resulta de interação entre os 

produtores do texto e os leitores. 

Igualmente, temos na “construção” do protagonismo de Neymar nas revistas aqui 

analisadas a presença aparente da polifonia (de um discurso pensado e articulado por varia-

das vozes, especialmente, se pensarmos os diversos segmentos jornalísticos que adotam 

Neymar como capa das edições), mas direcionando a leitura para um resultado convergente. 

Esta convergência no fenômeno Neymar possa ser entendida pela maneira uniforme com 

que o personagem é retratado por meio do status de celebridade (evidência tanto como es-

portistas quanto como personalidade midiática) e por meio da forma sistêmica em que as 

diferentes edições (de segmentos jornalísticos discrepantes) parecem estar coordenadas na 

edificação eufórica da estrela.    

Para tanto, especialmente para expormos a estruturação polifônica do personagem 

Neymar, abordaremos sua participação e desenvolvimento como capa das publicações bra-

sileiras (de diferentes temáticas e gêneros) por meio da criação de três categorias:  

1) a do ídolo esportivo; 

2) a do símbolo sexual; 

3) a do homem de sucesso.  

Nesta perspectiva, após o chaveamento das três modalidades ou categorias que aqui 

definimos, buscamos na conjuntura das formações discursivas presentes nas edições catego-
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rizadas o delineamento de um modo de operação (princípio e fio condutor) que acaba por 

constituir uma imagem uniforme, hegemônica e convergente de Neymar.  

 

2. O ídolo esportivo 

Neste tópico analisaremos como é construída a idolatria futebolística de Neymar em 

dois veículos. A primeira publicação que estampa Neymar como capa é a Placar, a principal 

revista de esportes do Brasil. Como podemos observar, na edição de abril de 2010, o joga-

dor Neymar é colocado lado a lado com Pelé, num exemplar especial e comemorativo da 

revista esportiva em alusão aos seus 40 anos de circulação. Sob o título de “Especial de 40 

anos”, a revista Placar, de abril de 2010 (Figura 1), pretendia eleger os grandes momentos 

esportivos noticiados pela publicação desde sua inauguração, em 1970. Logo, para ilustrar a 

capa de sua edição especial, a revista Placar utilizaria a uma foto de Pelé e de Neymar, em 

que ambos usam a camisa do Santos FC.  

 

 

 

 

Figura 1 

Placar, edição nº 1341, abril/2010 

 Figura 2 

Veja, edição nº 2223, 29/06/2011 

 

Primeiramente, devemos salientar a representatividade de Pelé para a revista Placar. 

Como é de conhecimento geral no país, Pelé é considerado o melhor jogador brasileiro e 

mundial de todos os tempos, e, devido a tal reconhecimento, a primeira edição da revista 

Placar, de 20 de março de 1970, levava Pelé como estrela de sua edição. Logo, uma “pri-

meira página” com Pelé numa edição comemorativa de 40 anos pode ser considerado um 

fato extremamente concebível, principalmente pelo jogador ser considerado pelos cronistas 

esportivos brasileiros como o maior futebolista de todos os tempos, e também por ter sido 
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eleito pela própria revista Placar, em 1970, como jogador hors concours – atleta que não 

poderia ser comparado com outros por ter qualidade muito superior. 

Com isso, ao colocar Pelé e Neymar na capa da edição, a revista pretendia criar um 

laço entre o craque do passado e o “possível” craque do presente/futuro. Naquele momento, 

por mais que Neymar ainda não tivesse ganhado nenhum título (conquista esportiva) pelo 

Santos FC, o futebolista começava a ganhar repercussão diária na mídia esportiva, princi-

palmente pelos dribles desconcertantes, pelos inúmeros gols e pela irreverência de suas en-

trevistas após cada jogo. Assim, ao estrelar Neymar como capa da edição, a publicação dei-

xaria claro que confiava (apostava) no desenvolvimento de como o próximo grande craque 

do futebol nacional. 

Já com o título “Reymar”, a edição da revista Veja (Figura 2) trabalha o sucesso es-

portivo de Neymar por meio de uma aproximação entre o grande jogador da atualidade e 

um ídolo do passado, já que na imagem temos o rosto de Neymar e na linha fina temos a 

“presença” textual de Pelé. Desta forma, a constituição da capa (verbal e não-verbal) aludi-

ria para que a sucessão do reinado do futebol brasileiro seria de Neymar.   

O título “Reymar” daria a entender o status adquirido por Neymar no futebol brasi-

leiro, especialmente após a jornada vitoriosa do jogador entre os anos de 2010 e 2011.  De 

maneira semelhante, a linha fina, na parte superior da página, complementaria a ideia do 

que representa o reinado de Neymar no país, ou seja, de que jogador que seria um “craque” 

aos moldes de Pelé – maior jogador de futebol brasileiro de todos os tempos e “eleito” pelo 

jornal esportivo francês L’Équipe como o atleta do século XX. Consequentemente, na linha 

fina “finalmente surge um craque da linhagem de Pelé”, temos os indicativos de que os fei-

tos de Neymar dentro de campo estariam na esteira hereditária das conquistas de Pelé. 

Ademais, podemos entender, de acordo com a edição da Veja, que Neymar seria o maior 

jogador brasileiro após o término da carreira de Pelé como jogador de futebol profissional. 

Da mesma forma, a palavra linhagem faz menção à descendência de Neymar como 

sucessor natural de Pelé, ou seja, se Pelé é o “rei” do futebol, Neymar é o herdeiro do trono 

futebolístico no país. Por conseguinte, a coroa que está sobre a cabeça de Neymar não traz a 

palavra “Rei”, mas sim “Reymar” – numa ressignificação do próprio título da nobreza, ago-

ra incorporando o próprio nome do jogador. 

Vemos, deste modo, que a vinculação de Neymar a Pelé não é gratuita: muitos joga-

dores brasileiros chegaram a ser comparados a Pelé ao longo da história, mas, aqui, a filia-

ção é direta – como se o jovem jogador, também notabilizado no Santos (mesmo clube em 
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que Pelé começou a firmar sua carreira profissionalmente), representasse o verdadeiro her-

deiro do Rei do futebol. Nesta filiação, entretanto, Neymar não aparece como mais um 

príncipe, mas como o novo Rei, capaz de ocupar o trono vago. 

 

3. O símbolo sexual 

Em 2011 e 2012, após ser eleito o melhor jogador brasileiro de futebol em atividade 

no país, a imagem de Neymar alcançaria outros pináculos na mídia nacional. Consecutiva-

mente, não teríamos uma “construção” (uma representação midiática) que privilegiasse 

apenas o estatuto de craque futebolístico, ou seja, os meios de comunicação brasileiros pas-

sariam a incorporar/enaltecer o personagem nos seus mais diversos conteúdos e produtos. 

Assim, por meio do desempenho crescente como “ídolo” esportivo, não tardaria para que a 

grande mídia criasse e/ou fizesse reconhecer mais um astro para o entretenimento no país. 

Pouco a pouco, Neymar foi tramado pela mídia nacional como popstar, em especial, 

para os espectadores infantis e adolescentes. Com certa frequência, pudemos presenciar o 

frenesi das fãs adolescentes que tentavam a todo custo mostrar sua paixão pelo joga-

dor/celebridade e a mimese do público infanto-juvenil (das crianças e adolescentes do sexo 

masculino) que copiava os trejeitos, o penteado e as formas de falar de Neymar. Igualmen-

te, o fenômeno Neymar ocupou parcela significativa dos horários nobres das emissoras bra-

sileiras de televisão, dos portais da Internet e do mercado impresso nacional. No triênio 

(2010/2011/2012), a impossibilidade de não nos depararmos com o ícone, ora com jogador 

ora como celebridade, era evidente, uma realidade. 

Ao lado da celebração como principal craque do futebol brasileiro, Neymar passou a 

figurar também como um símbolo sexual– ideal masculino de sensualidade e/ou sexualida-

de – para o público feminino adolescente. Sob o título de “Neymar”, a revista Capricho, de 

junho de 2011 (Figura 3), seria a primeira revista teen a propor o jogador como um novo 

símbolo de sucesso profissional, beleza e sensualidade. Com um público formado por garo-

tas de 12 a 19 anos, a publicação é responsável por ser o elo entre as adolescentes e seus 

ídolos midiáticos – geralmente, as grandes celebridades do entretenimento mundial.  

Ao estampar Neymar como capa de sua edição, a revista Capricho destacaria não 

apenas o estrelato do jogador como craque nacional, mas dimensionaria a fama de Neymar 

para além dos gramados. Evidentemente, acreditamos que a revista Capricho (e, conse-

quentemente seu público) não cultue apenas a beleza de seus escolhidos, mas evidência o 

sucesso de determinados personagens dentro do mundo do espetáculo, do universo pop. 
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Assim, ao veicular o jogador como “primeira página”, a revista deixaria subentendido que 

Neymar seria a mais nova celebridade brasileira teen. 

 

 

 

 

Figura3 

Capricho, edição nº 1125, junho de 2011 

 Figura 4 

Atrevida, edição 203, 07 de julho 2011 

 

A linha fina “O cara que, aos 19 anos, transformou-se em ídolo, fala à Capricho do 

seu lado colírio e do sucesso com as garotas” notabilizaria a solidez da carreira esportiva de 

Neymar (“transformou-se em ídolo”) e a empatia de futebolista com o público adolescente 

feminino (“sucesso com as garotas”). Com isso, a publicação também utilizaria o termo “o 

cara” para demonstrar a magnitude do jogador/celebridade em território nacional, uma gíria 

comumente utilizada pelos jovens para demonstrar que alguém é muito bom em alguma 

coisa. Igualmente, a expressão “transformou-se em ídolo” complementaria o termo “o ca-

ra”, ratificando o êxito de Neymar como uma pessoa famosa no país por quem se tem ex-

trema admiração, tanto como ídolo esportivo quanto como um símbolo adolescente. 

Mais do que roupas e acessórios, a revista Atrevida daria enfoque ao comportamento 

e as condutas de Neymar. Sob o título de “Neymar de atitude” (Figura 4), a publicação 

destacaria o sucesso sempre contestado do jogador/celebridade pela expressão “ame-o ou 

deixe-o”.  Ao usar os verbos amar e deixar – além de ser uma alusão a publicidade “Brasil, 

ame-o ou deixe-o” propalada pela publicidade do Regime Militar de 1964 –, a revista evi-

denciaria a ideia de que Neymar não seria uma unanimidade nacional. Consequentemente, 

os verbos amar e deixar podem ser interpretados como: ou você o aceita (ama) assim ou 

pode procurar outra celebridade (símbolo sexual) para apreciar e demonstrar afeição. 
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Com isso, a edição da revista Atrevida relevaria a figura polêmica do joga-

dor/celebridade, de um ícone constantemente questionado por seus modos de ser e agir, 

tanto dentro como fora dos gramados. Da mesma forma, acreditamos que o uso das palavras 

“atitude” e “marra” – presentes no título e na linha fina da edição – expõe uma faceta não 

menos apaixonante de Neymar para o público adolescente feminino, de meninas que são 

fascinadas por garotos independentes (que sobrevivem se depender de nada ou ninguém, ou 

mesmo que não ligam para o julgamento dos outros) e também por bad boys (por pessoas 

que fazem suas próprias regras; por pessoas que criam seu próprio estilo de viver). 

Outra particularidade da publicação que reforça os princípios de independência, do 

incomparável e da existência segura (caráter de alguém que rejeita qualquer sujeição) de 

Neymar é a troca do nome da revista.  A palavra que designa a ilustrada é Atrevida, todavia, 

na edição em que o jogador aparece como capa da edição o nome da revista é alterado para 

Atrevido – corrigido com um X sobre a vogal A, reafirmando a unicidade de Neymar. Nesta 

perspectiva, o nome alternativo adotado pela edição – no caso, “Atrevido” – caracterizaria 

Neymar como um indivíduo corajoso, destemido, ousado e audacioso.  

 

4. O homem bem-sucedido 

A revista Alfa, de maio de 2011 (Figura 5), demonstraria a jornada vitoriosa de 

Neymar – tanto esportiva quanto como estrela do entretenimento – pela criação (invenção) 

de um “novo conceito” de personalidade baseado na psicologia, denominado como “Com-

plexo de Neymar”.  Indiscutivelmente, a publicação se embebe do termo complexo para 

designar uma nova perturbação de comportamento (um “transtorno” original), que seria 

inaugurado graças ao desenvolvimento pessoal e profissional de Neymar. No entanto, o 

jogo de palavras feito pela publicação não teria o intuito de descrever um possível transtor-

no comportamental, mas de reverenciar Neymar como um ícone singular, que possui pen-

samentos, atitudes, sentimentos e emoções próprias, que o faria dono de seu próprio com-

plexo. Logo, acreditamos que o conceito cunhado pela edição teria como motivação implí-

cita fazer uma analogia com os adolescentes que, a exemplo de Neymar, conseguiram fama 

e dinheiro precocemente. 

Com isso, a linha fina presente na “primeira página” da publicação descreveria o 

“Complexo de Neymar” por “Rico, genial e controlado pelo pai”. Assim sendo, a publica-

ção criaria e daria os principais indicativos do que seria o complexo original, caracterizando 

fundamentalmente a riqueza e a genialidade provindas da performance de Neymar no âmbi-
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to profissional. A utilização dos adjetivos rico e genial pela publicação remeteria para a 

fama conseguida como expoente do futebol brasileiro. Posto isto, entendemos que a palavra 

genial reportaria deliberadamente ao status de craque do jogador – conseguido mediante aos 

inúmeros gols de placa e jogadas memoráveis protagonizadas pelo futebolista em solo naci-

onal. Semelhantemente, a palavra rico, além de intensificar a fortuna como futebolista, su-

geriria a condição de celebridade desempenhada por Neymar – do jogador/celebridade que 

tinha seus vencimentos variáveis na época em que atuava pelo Santos FC, salário que era 

diretamente proporcional a sua participação como garoto-propaganda de grandes marcas 

nacionais e/ou mundiais.  

 

 

 

 

Figura 5 

Alfa, edição nº 09, maio de 2011 

 Figura 6 

Veja, edição nº 2223, 29/06/2011 

 

A expressão complementar exposta pela linha de apoio – “Controlado pelo pai. Al-

gum problema com isso??” – mostraria a relação próxima entre pai e filho, mesmo que a 

palavra controle pudesse conotar uma provável submissão de Neymar ao progenitor. Entre-

tanto, no questionamento “Algum problema com isso??” a edição deixaria nítida a relação 

harmoniosa entre o genitor e o rebento. Assim, a publicação não focalizaria a autoridade 

paterna (de uma figura repressora), mas do filho de uma família tradicional que pede e acei-

ta os conselhos de seu protetor. Do mesmo modo, o questionamento “Algum problema com 

isso?” também transmitiria a ideia de quem defende o pai, de quem protege os laços famili-

ares a todo custo. 
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Ademais, a revista Alfa utilizaria a imagem (o não-verbal) para reiterar os valores e 

comportamentos propostos pelo verbal, do homem e/ou do garoto de sucesso. Portanto, 

entendemos que o terno, a gravata frouxa e a cara de mau também produzem um discurso, 

um efeito de sentido.  Neste contexto, o terno – traje costumeiro dos grandes homens de 

negócio – exemplificaria o arrojo e a eficácia de Neymar no mundo dos adultos; a gravata 

frouxa pode ser interpretada como a “rebeldia” e o estilo adolescente de se vestir e se portar 

como “gente grande” – rememorando ainda a fama precoce como astro esportivo e celebri-

dade midiática; e o semblante fechado (a cara de mau) para amedrontar e enfrentar tudo e 

todos, especialmente, quem implicasse com seu jeito de ser. 

Já a edição da revista IstoÉ, de 23 de junho de 2011 (Figura 6), destacaria o sucesso 

de Neymar tanto em sua vida profissional quanto pessoal. A publicação com o título “O 

mundo particular do craque Neymar” apontaria as peculiaridades que o tornaria um homem 

de sucesso, sobretudo, pelo uso das palavras craque, mundo e particular. Assim, o exemplar 

utilizaria o termo craque para diferenciar Neymar dos demais futebolistas do país, ou seja, 

como o maior jogador brasileiro do país.  Posto isto, acreditamos que a palavra mundo é 

utilizada em seu sentido figurado, com a significação de algo que esteja alheio a realidade 

ordinária, de um feito sem precedentes e/ou realizado por poucos, de uma pessoa única e 

esplêndida. Do mesmo modo, a associação do vocábulo mundo com a palavra particular 

reiteraria a ideia de que Neymar seria um fenômeno raro, ou seja, que a jornada de vida do 

jogador/celebridade não se destinaria a qualquer um. 

A linha fina “A intimidade, o estilo e os negócios do maior atleta brasileiro na atua-

lidade” cravaria também Neymar como o principal esportista brasileiro no período – não 

apenas como “craque” do futebol –, evidenciando a reputação e o protagonismo do jogador 

como símbolo máximo do esporte nacional. Igualmente, acreditamos que a revista IstoÉ 

apontaria que Neymar não exerceria apenas a função de ícone do esporte, mas de uma nova 

celebridade nacional, especialmente pelos uso dos substantivos intimidade, estilo e negó-

cios. Indubitavelmente, só uma estrela do espetáculo, um popstar, teria sua vida afetiva 

(privacidade) invadida, seu modo de ser e agir estampados como prioridade jornalística 

numa capa de revista e seus bens/ganhos esmiuçados. 

 A escolha das formações discursivas da capa de edição da revista IstoÉ confirmaria 

a representação midiática de Neymar como homem de sucesso. Na linha fina “O primeiro 

milhão as 14, pai aos 19” ficaria claro o trabalho da revista com o intuito de admitir a pre-

cocidade de Neymar com uma pessoa de talento no país, de uma fortuna conseguida na ado-
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lescência (de um garoto de sucesso). Deste modo, ao conferir na mesma sentença dois valo-

res contraditórios – representados pela “precocidade” tanto da ascensão econômica quanto 

da responsabilidade de ser pai –, a publicação contrabalancearia a irresponsabilidade de 

uma gravidez não planejada pela capacidade de Neymar em ser monumental, de ter êxito 

em todos os setores da vida. Por conseguinte, a formação discursiva publicada na capa da 

revista poderia sugerir/pressupor: se foi capaz de fazer fortuna aos quatorze anos, criar um 

filho é moleza.  

Nas linhas de apoio “Os investimentos em imóveis e a mansão de R$ 4 milhões” e 

“O Porsche que ganhou em uma aposta”, a revista IstoÉ atribuiria a Neymar a condição de 

profissional de sucesso. Nesta perspectiva, em uma sociedade de consumo – em que o fute-

bol é parte integrante desta equação – o desempenho individual converte-se prioritariamente 

no êxito da obtenção do lucro e na capacidade de consumir determinados bens e serviços. 

Destarte, as celebridades contemporâneas, homens e mulheres de sucesso das mais diversas 

áreas de atuação como a música, o cinema e os esportes, ganham notoriedade graças à com-

binação entre a rara qualidade profissional e a “habilidade” de acumular/ostentar a riqueza. 

Imediatamente, a publicação deixaria patente que Neymar seria um símbolo potencial den-

tro dos novos moldes do futebol negócio, e também, que o jogador se comportaria como 

uma grande celebridade, sendo reconhecido e aclamado fora de sua área de atuação (como 

jogador de futebol).  

Por consequência, a “construção” midiática de Neymar segue o princípio básico que 

rege a atuação das celebridades contemporâneas: ter inúmeros fãs – que copiam e adotam 

os comportamentos do ídolo escolhido. Em “Os contratos que o tornam uma máquina de 

fazer dinheiro”, a publicação deixaria manifesta a “aceitação” de Neymar pelo público, ou 

de parte representativa dele, reiterando-o como celebridade. Desta maneira, se existem con-

tratos que o deixam rico é porque o jogador também é normatizado como um mode-

lo/mercadoria válido tanto para a mídia quanto para o público, do jogador/celebridade que 

agregar valor a uma infinidade de produtos e marcas do Brasil e do mundo. 

Nas linhas finas, “O dízimo de R$ 40 mil” e “Chorei quando soube do meu filho”, 

analisamos principalmente as questões voltadas para a religião e a paternidade. Neste senti-

do, a publicação proporia para os leitores que a formação do personagem Neymar também 

estaria ligada a valores de uma sociedade tradicional (sociológicos e ideológicos). Além do 

mais, as linhas de apoio demostrariam o contato do personagem com a família e com a reli-
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gião – mesmo que o valor do dízimo divulgado pela publicação soasse como algo exorbi-

tante e/ou fora dos padrões.  

O tom de humanidade conferido pelo exemplar a Neymar seria potencializado pela 

linha de apoio “Chorei quando soube do meu filho” – uma heterogeneidade discursiva mos-

trada, declaração (a voz) do próprio personagem numa citação direta demonstrando toda a 

emoção e sensibilidade em uma nova etapa da vida –, que concederia “humanidade” ao 

ícone que vive um conto de fadas da vida real, do jogador/celebridade que se emociona ao 

saber que seria pai (mesmo que não seja de uma família tradicional). De maneira semelhan-

te, a religiosidade citada pela edição criaria uma aura agradável para o desenvolvimento de 

Neymar – de uma pessoa que é fiel e temente a Deus, que respeita as normas divinas. Deste 

modo, acreditamos que a performance midiática adotada pela IstoÉ teria como mote a iden-

tificação de Neymar com o público por meio de uma representação midiática também liga-

da as instituições mediadoras como a família e a crença religiosa. Em conclusão, entende-

mos que o conjunto de valores morais veiculado pela edição pesa diretamente para que o 

personagem Neymar seja “consentido” pelos leitores brasileiros, neutralizando os momen-

tos de puro hedonismo do protagonista – que indiscutivelmente, também são essenciais para 

o desenvolvimento da celebridade midiática –, sobretudo pela posse de veículos importa-

dos, mansões cinematográficas e os gastos supérfluos que prefiguram a celebridade na capa 

da edição. 

 

5. Considerações finais 

Em todo o discurso/percurso de “coroação” do jogador nota-se o valor positivo con-

ferido pelos meios de comunicação à figura de Neymar. Portanto, a análise do mercado 

brasileiro de revistas possibilita um recorte diferenciado para o corpus da pesquisa, princi-

palmente por se tratar de um material datado que possibilita uma leitura possível sobre o 

desenvolvimento do personagem Neymar na mídia nacional. Logo, acreditamos que a 

“construção” de Neymar como nova celebridade nacional aconteça por meio dos discursos 

(verbais e não-verbais) que se completam e se complementam, mesmo quando encontrados 

nos diferentes segmentos jornalísticos do mercado de revistas.   

Como pudemos verificar ainda, a construção imagética de Neymar mantém a ideali-

zação do personagem por meio de três particularidades paradigmáticas: a do craque de bola; 

a do símbolo sexual e modelo para o público feminino adolescente; e a do homem bem-

sucedido no mundo dos negócios – a despeito de sua pouca idade. Trata-se de um persona-
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gem que atende aos interesses dos meios de comunicações e dos patrocinadores globais – 

moda e estilo de vida –, características típicas do “pós-modernismo”, mas que não negli-

gencia os padrões “estáveis” da sociedade brasileira tradicional, de uma identidade mais 

“centrada e fixa”. Assim, do mesmo modo que é protagonista e garoto propaganda de 12 

multinacionais (entre elas a Nike, a Panasonic, a Volkswagen e o Banco Santander) que 

visam à padronização do consumo por meio da imagem de Neymar, temos a atuação de um 

sujeito que também é guiado pelas esferas ideológicas e institucionais, de valores e sentidos 

estruturados em decorrência de um cotidiano privado, na intimidade familiar. As designa-

ções relativas ao “eu” moderno de Neymar dentro da cultura midiática remetem frequente-

mente ao jovem temente a Deus (por força de sua criação pentecostal), do homem que res-

peita à família e ao reconhecimento e admiração à figura paterna.  

Desse modo, Neymar configura-se como um ícone que transcende públicos, gêneros 

jornalísticos, faixas-etárias e classes sociais. Temos uma narrativa midiática eufórica e sis-

têmica, que atrela sua imagem à dos símbolos/representações do sucesso profissional, do 

símbolo sexual e da mimese adolescente, a par de sua afirmação como jogador extraordiná-

rio, fora-de-série. Nesse sentido, o jogador assumiria a persona de quem atende a uma de-

manda previamente programada e agendada pelos veículos de comunicação.  

Devemos considerar, portanto, que a concepção de Neymar como um novo ícone 

nacional surge do ensejo da mídia brasileira por um grande representante – que estabeleça 

ao mesmo tempo o vínculo mercadológico e de identificação com público – nos dois maio-

res eventos esportivos mundiais programados para ocorrer no Brasil – a Copa do Mundo de 

Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. 
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