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"O pior não é a mentira ou a verdade. Isso nem existe filosoficamente. E só 0,1% da 
população sabe disso. O duro é conviver com a meia verdade e a meia mentira, baseadas em 

verdades e mentiras falsas, que inventaram para fazer de conta que estávamos vivos". 
 

(PAULO FRANCIS. “O Pasquim Nº 102” – junho 1971.) 
 

 

 

 
“E já que o futebol é, como todos sabem, o ópio do povo, e, como poucos percebem, o 

narcotráfico da mídia, é impossível não falar dele, de vez em quando. De vez em quanto”. 
 

(MILLÔR FERNANDES. “Veja” – fevereiro 2007). 
 

 

 

 

“Pois o que conta no futebol não é bem a treinada vontade humana, mas a sensual e 
caprichosa bola. Bola que simboliza a gratuidade da vida e, de quebra, representa a sorte e o 

azar. (...) Bola que corre mais que os homens...”. 
 

(ROBERTO DA MATTA. “A Bola corre mais que os homens” – 2006). 
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RESUMO 
 
 
 
O presente trabalho estuda as atuais condições de exercício do jornalismo, partindo da certeza 
de sua atual espetacularização na conjuntura da sociedade moderna. O objetivo do trabalho é 
verificar se, na atualidade, a mídia brasileira apresenta notícias esportivas sob uma linguagem 
espetacular que deturpa sua função social de informar o público, estruturando uma realidade 
voltada ao entretenimento. 
Para a investigação foram analisadas as matérias a respeito do gol mil do jogador Romário, 
veiculadas no Jornal O Globo e na Rede Globo de Televisão, durante o período compreendido 
entre 25 de março e 20 de maio de 2007, que marca os quase dois meses em que Romário 
perseguiu o gol mil. Optou-se por esta área tendo em vista a preferência nacional pelo futebol, 
bem como sua crescente importância econômica e conseqüente repercussão na mídia 
nacional.  
O objetivo é mostrar que a mídia  tende a privilegiar – ou mesmo criar – acontecimentos sem 
importância e utilidade pública tendo em vista aspectos meramente mercadológicos, 
expressamente contrários aos preceitos básicos do jornalismo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Mídia – Futebol. Espetacularização – Jornalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Muito embora se tenha notícia da relevância da informação produzida pelos meios de 

comunicação em outros momentos históricos, foi no recente século XX que ela ganhou a 

dimensão que hoje possui, o que só foi possível graças aos avanços tecnológicos operados nos 

meios de comunicação em todo o mundo. A humanidade chegou ao século XXI diante de um 

mundo complexo em que o cotidiano emaranha-se às redes de informação e comunicação.  

 

Assim, na imensidão deste mundo globalizado, em que a interdependência e a 

interconexão formam a condição social moderna, é quase impossível tomar conhecimento dos 

fatos ocorridos que exercem influência na vida das pessoas sem recorrer à mídia. É crescente 

a importância dos meios de comunicação como mediadores entre os acontecimentos e os 

cidadãos. 

 

À imagem agregou-se um valor demasiadamente relevante porque além de 

desempenhar a função de transmissora de informação, tornou-se um importante instrumento 

de manipulação de massas, mais do que isso, um bem de consumo imensurável levando os 

indivíduos à condição de meros espectadores. Sob este contexto, o que antes era vivido 

diretamente tornou-se uma representação gerada por aqueles que detém o poder dos mídias.  

 

Sons, luzes, imagens e textos que juntos ou isolados povoam mentes humanas 

configuram, na verdade, a oposição no setor midiático, entre os que lutam, de um lado, pela 

responsabilidade social – e ética – da mídia. E, do outro lado, ficam os setores da mídia, 

sempre na batalha pelas mentes e corações do público, tentando imprimir um pensamento 

único e difundir matérias de seus interesses exclusivos, e excludentes. 

  

O futebol no Brasil tem uma poderosa força integradora. Através deste esporte, a 

sociedade experimenta um sentido sem igual de totalidade e unidade. Observa-se com 

freqüência pessoas, cuja diversidade está estipulada por regras econômicas e sociais, se 

transformarem em ‘iguais’, levadas a troca de abraços, sorrisos e conversas informais nos 

estádios, ruas ou praças. Diferente de outras formas democráticas e de socialização – como 

governo, partidos políticos, etc -, o futebol é uma ferramenta de socialização com garantia da 

continuidade e da permanência cultural e ideológica enquanto grupo inclusivo. 



 

O futebol constitui um universo favorável a manifestações fantasiosas e emocionais. 

Frente este contexto o jornalismo esportivo foi ganhando espaço na imprensa, transformando-

se em uma espécie de ficção literária. Deste modo, os textos produzidos, bem como as 

imagens veiculadas, comportam manifestações que se distanciam da mera referência 

jornalística. Assim, fatos e notícias reconstruídos adquirem contornos carregados de 

subjetividade e apelos emocionais, características expressamente contrárias ao jornalismo. 

 

O objetivo deste trabalho é verificar se o jornalismo esportivo supervalorizou a marca 

do milésimo gol de futebol Romário, projetando o jogador como herói nacional, tornando o 

acontecimento “Gol 1.000” um marco histórico do esporte brasileiro. Pretende-se ainda 

analisar as conseqüências desse tipo de jornalismo espetacular nos telespectadores, nos jogos 

e no personagem principal do show – Romário. 

 

É objeto de análise deste estudo a exploração da mídia – em particular do Jornal O 

Globo -, ante a expectativa do “Gol 1.000 de Romário”. Busca-se analisar o processo de 

construção desta marca como um produto, bem como deste jogador como um personagem 

através da televisão (Rede Globo), terreno por excelência do espetáculo.  

 

A escolha destes veículos partiu do fato de a Rede Globo ser a maior rede de televisão 

do país e por situar-se na cidade do Rio de Janeiro – sede do clube que Romário joga 

atualmente, o Vasco da Gama. Foi escolhido o Jornal O Globo por ser o principal jornal da 

mesma emissora (que detém o direito de transmissão dos jogos em questão). 

 

Optou-se por analisar dois veículos da mesma emissora por acreditar que esta escolha 

permite verificar se o jornalismo é ou não homogeneamente espetacular, se a emissora 

trabalha ou não sob diferentes abordagens de notícias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mídia 

 

1. 1.  Comunicação de Massa 

 

Há mais de um século e meio, o político francês Emile de Girardin (1806-81) 

remodelava a imprensa. Depois de várias tentativas, lançou com sucesso, em 1º de julho de 

1836, o diário “La Presse”, reduzindo seu preço de venda à metade do de seus concorrentes, 

multiplicando assim, o número de leitores e, conseqüentemente, atraindo mais publicidade 

para financiar em parte os custos da publicação.  

 

O sucesso foi imediato. Trinta anos depois, a descoberta do telégrafo garantiria a 

circulação de informação à velocidade da eletricidade e, o aperfeiçoamento das rotativas 

permitiria a impressão contínua, e não mais folha por folha. Havia nascido a imprensa 

moderna, com seu gosto pela reportagem e as novidades, pelo sensacional e as manchetes.  

 

A revolução industrial trouxe uma efervescência cultural no século XIX, o interesse 

pelo jornalismo se multiplicou como também o número de jornais crescia em todas as partes 

do mundo industrial ou pré-industrial. A produção de jornais em grande escala, a partir da 

criação de impressoras a vapor e a utilização da publicidade para cobrir parte das despesas, 

permitiram que o preço do periódico diminuísse, possibilitando que um maior número de 

pessoas tivesse acesso aos jornais, mudando o panorama do público leitor. Assim, o 

jornalismo tornava-se cada vez mais uma prática profissional e comercial, elaborando-se, 

ganhando estilo e surgindo o código de ética. 

 

O caráter público da informação não significa um caráter democrático, socializado. No 

sistema econômico que ganha força a partir de então, a informação tem valor e, como tal, 

pode ser negociada – e posteriormente consumida em escala industrial por uma massa de 

espectadores, leitores e ouvintes de periódicos técnicos ou de variedades, revistas, jornais, 

canais de TV e emissoras de rádio (DIXON, 2002, p.44).  Ainda sobre esta questão Muniz 

Sodré escreve: 

 



Expressões como ‘Era da comunicação’ ou ‘Sociedade da Informação’ designam o 
processo de substituição do controle disciplinar (oitocentista) pelo controle à base de 
persuasão e consenso. Os diferentes conteúdos culturais convertem-se, como a 
gestão de um sistema qualquer, em matérias de fluxos de informação (destinadas a 
viabilizar a auto-regulação sistêmica) através dos quais se comunicam a maioria das 
decisões tomadas em esferas especializadas. A informação tecnoproduzida 
transforma-se em ação social tecnoproduzida (SODRÉ, 1988, p.71). 

 

 

A sociedade da informação é conseqüência do desenvolvimento urbano, econômico e 

tecnológico e da necessidade das pessoas de preencher o espaço comunicativo que antes era 

ocupado por relações interpessoais.  

 

Até então, as barreiras de classe – social, de idade, de nível de escolaridade – 

delimitavam o nível de cultura. Quando massas populares urbanas e de uma parte dos campos 

ganham acesso a novos padrões de vida, os cidadãos são apresentados ao universo do 

consumo. 

 

Segundo Edgar Morin (1987, p.95), a cultura não deve ser considerada apenas como 

um conceito, mas como a maneira como se vive um fenômeno global. Ao integrar uma 

realidade multicultural, a cultura de massa tende a ser contida, controlada, censurada (pelo 

Estado, pela Igreja) e, simultaneamente, tende a desagregar as outras culturas. Não faltam 

críticas à cultura de massas, que a consideram “o ópio do povo”, visão que acusa o 

capitalismo de desviar as massas de seus verdadeiros problemas. Seria como uma fuga dos 

reais problemas, seguindo um mundo imaginário. Inúmeros autores falaram sobre o tema 

comunicação de massa, vejamos alguns deles. 

 

Jean Baudrillard centra sua discussão em torno do abandono do signo ao referencial da 

realidade. O autor procura dar conta da emergência da cultura de massas e das tecnologias de 

reprodução em massa. Para ele não é mais possível separar o domínio econômico ou 

produtivo dos domínios da ideologia e/ou da cultura. Em “L’illusion du materialisme 

historique” (1973), Baudrillard afirma que a explosão e aceleração de mercadorias culturais 

ou imagens e signos – que funcionam como mercadorias – produzem uma economia política 

do signo. Para ele o signo perdeu sua função referencial, o código já não mais se refere a 

nenhuma “realidade” objetiva ou subjetiva, mas à sua própria lógica. 

 



Quando o poder industrial estende-se por todo o mundo, origina a segunda 

industrialização – a que se processa nas imagens e nos sonhos. Produzida segundo normas da 

fabricação industrial e destinada a uma massa social compreendida em todas as estruturas da 

sociedade (classes, religião, família...), a cultura de massas penetra o imaginário do homem e 

aí deposita suas mercadorias. 

 

Começando a se desenvolver esta cultura nos Estados Unidos, posteriormente nos 

outros países ocidentais, surgirá concomitantemente um tipo de imprensa, com o intuito de se 

dirigir à todos. A cultura industrial, possuidora de um público indeterminado, conquista 

grandes centros urbanos e vilas rurais distantes com a mesma rapidez com que se impõe ao 

folclore e à cultura local, tornando-se, então, o meio de comunicação entre as diferentes 

classes da sociedade, trazendo-lhe, assim, necessidades e aspirações antes desconhecidas.  

 

E é em função destas novas necessidades emergentes que a cultura de massa lança 

seus alicerces e se constitui. Ela vai fornecer à sociedade as imagens e modelos que darão 

forma às suas vontades e determinarão seu comportamento.  

 

Baseando-se em conceitos de Denise da Costa Oliveira Siqueira, abordados em seu 

livro “A ciência na televisão: mito, ritual e espetáculo”(1999, p.103), concluiu-se que em uma 

sociedade que se posiciona em torno de informações, a comunicação de massa ganha papel de 

destaque. E ela se insere como divulgadora de informação para grandes populações. No 

capitalismo neoliberal, o espectador é considerado um consumidor. O usuário de informações 

e produtos industrializados, ou culturais, tem nos meios de comunicação um constante 

estímulo ao consumo.  

  

O jornalismo comanda as informações como forma de controle sobre as “massas”. De 

acordo com Sodré: 

 

A finalidade aparente da informação é ordenar (ou reordenar) a experiência social do 
cidadão, promovendo o seu convívio com setores contingentes. A informação tem, 
assim, uma função política – no sentido de constituição ou formação da Polis. Por 
esta razão, um produto da cultura de massa não pode ser analisado em termos 
estéticos, mas também em função das intenções do sistema comunicador – definidas 
pela Publicidade, pelas ideologias predominantes, pelo interesses das empresas de 
comunicação, etc (SODRÉ, 1988, p.62). 
 



O jornalismo agora aparece como agente no processo de criação do real, como explica 

Joselino Guerra, “desenvolvendo um papel que favorece o fortalecimento de ideologias 

hegemônicas e a manutenção do status quo, numa perspectiva inversa a das posições que 

concebem a prática jornalística como um exercício de contrapoder (GUERRA, 1998, p.197)”.  

 

Portanto, a “democracia informacional” é relativa, ideológica e se manifesta na relação 

de dominação do saber pelo poder.  

 

Eugênio Bucci sintetiza de forma brilhante o presente assunto: 

 

(...) o conceito de ‘meios de comunicação de massa’ traz em si, desde a origem, o 
embaralhamento sistêmico entre fato e ficção, entre jornalismo e entretenimento, 
entre interesse público, interesses privados e predileções da esfera íntima. A assim 
chamada ‘comunicação de massa’, além de modificar para sempre a própria natureza 
da imprensa, tende a misturar os domínios da arte e do jornalismo num mesmo 
balaio de imposturas éticas, prontas para o consumo e inimigas da virtude tanto 
artística (criar em conformidade com a imaginação) quanto jornalística (falar em 
conformidade com a verdade factual) (BUCCI, 2004, p.127). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Da Concretização do Objetivo Mercantilista 

 

É na conjuntura do século XIX que os jornais assumem definitivamente o caráter de 

empreendimento comercial, cujo principal produto é a notícia. Ciro Marcondes reflete sobre a 

notícia como bem econômico:  

 

 Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos 
estéticos, emocionais e sensacionais; para isso a informação sofre um tratamento que 
adapta às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e 
negação do subjetivismo. Além do mais, ela é um meio de manipulação ideológica 
de grupos do poder social e uma forma de poder político (MARCONDES, 1983, 
p.144). 

 

 

O autor ressalta que a notícia não pode se desvincular de interesses ideológicos, pois 

ela é uma construção discursiva sobre o fato. Para tanto, o jornalismo viu enfraquecer o seu 

padrão de objetividade e imparcialidade, que colocava o profissional como mediador e 

intermediário fidedigno entre os fatos reais e o público.  

 

Mesmo que o principio da informação seja sua importância social, o uso que se faz 

dela é, predominantemente, o de mercadoria. De acordo com a mentalidade econômico-

mercantil, que se sobrepôs à lógica político-ideológica, a informação torna-se bem de 

consumo e de produção. E como mercadorias, em lugar de aparecer como resultado de 

relações sociais enquanto relações de produções, aparece como um bem que se compra e se 

consome. 

 

O produto jornalístico é resultado de uma construção que decorre de escolhas habituais 

do ambiente profissional e pelas limitações do ambiente empresarial. Como as organizações 

precisam estar guiadas por regras impostas pelo mercado, suas ações  precisam ser feitas e 

pensadas com o objetivo de aumentar tiragens e audiências. Desta forma, o aperfeiçoamento 

da qualidade do produto final – por exemplo, o jornal – fica submetido à melhoria de seu 

desempenho comercial1. 

                                           
1 Uma função do Jornalismo nos regimes democráticos é fiscalizar os poderes públicos e privados e assegurar a 
transparência das relações políticas, econômicas e sociais. Por isto, a imprensa e a mídia são às vezes 
cognominadas de Quarto Poder (em seguida aos poderes constitucionalmente estabelecidos: Executivo, 
Legislativo e Judiciário). Porém, por ser definido como uma prática comercial, o título de quarto poder 
concedido à imprensa alude, principalmente, à sua capacidade de construir e, principalmente, destruir imagens. 



 

Tal objetivo mercantilista, porém, não pode se concretizar sem antes, ser submetido às 

regras de produção que compõem o código jornalístico. A estas regras, são feitas mudanças e 

adaptações para se adequarem melhor aos propósitos em questão. Assim, a prática 

profissional promove alterações em seu código, “substituindo antigos atributos do jornalismo, 

originários de sua concepção como reflexo objetivo do mundo real, por outros mais 

pertinentes aos apelos de venda, próprios de seu entendimento como construção da realidade. 

Esta providência incide diretamente sobre o conteúdo da informação posta no mercado, do 

mesmo modo que condiciona o tratamento a ela dispensado (GUERRA,1998,p.203)”. 

 

Atualmente entende-se que a sociedade assiste a um momento de transformação 

capitaneado pelo processo tecnológico na vida produtiva. Deste modo, passa-se de uma 

sociedade urbano-industrial para “uma sociedade em que o processo industrial, já em 

exaustão, dá lugar à sociedade dos serviços, das linguagens e processos, a pós industrialização 

ou pós-modernidade (Souza, 2001, p.21)”. 

 

Ainda segundo Souza, neste contexto a comunicação deixa de ser apenas mediática e 

coletiva para se tornar digital, em sua terceira fase, baseada não mais na sua representação, 

mas na simulação no perfomático, no visual. O resultado é que o dia-a-dia das pessoas, tanto 

quanto a gesto do poder, entre as diferentes sociedades, é  necessariamente vinculado à 

presença e atuação da comunicação mediática. 

 

A obra de Baudrillard que teve maior influência no debate do pós modernismo foi 

“Simulacros e Simulações” (1981). Nela, o autor aponta a capacidade dos meios de 

comunicação de massa de neutralizarem a divergência por representar a realidade a partir de 

signos vazios. Assim, os signos já não têm contato verificável com o mundo que 

supostamente representam. Baudrillard aponta quatro estágios pelos quais o signo passou à 

condição de pura simulação. No início, o signo era o reflexo de uma realidade básica. Em um 

segundo estágio, o signo mascara e perverte a realidade básica. Depois, ele mascara a 

ausência de uma realidade básica. E, finalmente, o signo chega ao quarto estágio, no qual já 

não mais há relação com nenhuma realidade, ele é seu simulacro puro. 

 

Seguindo este raciocínio, Baudrillard defende que a cultura contemporânea vive sob 

regime de simulação, na qual há uma incessante produção de imagens sem nenhuma tentativa 



de fundamentá-las na realidade. Assim, a simulação toma forma não de irrealidade, mas de 

objetos e experiências produzidas que tentam ser mais reais que a própria realidade, o que ele 

denominava de hiper-real. Esta hiper-realidade traz consigo o colapso de todos os 

antagonismos reais de dicotomia de valor; desta forma, nenhum fato pode desestabilizar os 

modelos de relação política que o precederam, pois tudo está pré-programado na lógica do 

hiper-real. 

 

Na pós modernidade, é visível o interesse pela tecnologia e pelo comportamento 

prático. A atração despertada pela técnica se explica pela quebra das verdades morais e 

valores hierárquicos, próprios do mundo contemporâneo, que as vê como um alívio na carga 

da experiência humana. Neste sentido há interesse pela ciência enquanto esta favorecer a 

técnica. A ciência deixou de ser vista como algo libertador para converter-se em fonte de 

produtividade e consumo. A atração por ambas se justifica porque tanto ciência quanto 

técnica dão origem a bens que facilitam a vida cotidiana, funcionam como fonte de prazer e 

eximem o cotidiano das verdades absolutas. 

 

Isto também é conseqüência dos meios de comunicação que proporcionaram a 

relativização das crenças das narrativas legitimadoras e do domínio do pensamento cultural do 

Ocidente, a partir da visibilidade de uma pluralidade de outras realidades que encontravam-se 

caladas até então. Esta condição de dar voz a novas estéticas influenciou na criação de um 

produto cultural pluralista característica da pós modernidade. Na atualidade, não há mais a 

típica e determinada diferença entre sujeito e objeto. As técnicas se confundem com os 

próprios sujeitos. A criação da informática, televisão, etc., passaram a influenciar ativamente 

na vida das pessoas, assim como estes são seus próprios criadores. Assim, o objeto se volta 

sobre o sujeito criador e o influencia ativamente, até mesmo o recriando de certa forma, 

conduzindo alguns modos de pensar e agir dos sujeitos, seus projetos e aspirações. 

 

A partir da dificuldade de diferenciação entre sujeito e objeto, se perdem também as 

referências do que é realmente vivido. Torna-se difícil a ruptura ou mesmo a distinção entre a 

dita realidade e a fantasia. No encontro do imaginário com o real, situam-se as vedetes da 

grande imprensa, os olimpianos. Eles não são apenas os astros de cinema, mas também os 

campeões, príncipes, socialites, artistas – célebres ou não – e também os ídolos esportivos. O 

olimpianismo de uns nasce do imaginário, isto é, de papéis encarnados em filmes, novelas. O 

de outros nasce de uma função sagrada, de conquistas heróicas ou retóricas. 



 

Os novos olimpianos são, ao mesmo tempo, ideais inimitáveis e modelos imitáveis; 
sua dupla natureza é análoga à dupla natureza teológica do herói-deus da religião 
cristã (Morin, 1987, p.106). 

 

 

A mitologia da cultura de massas começa a degradar-se por volta dos anos 60. O 

Olimpo dos astros, que se estende aos playboys, príncipes, princesas e heróis, não deixou de 

ser iluminado pelos meios de comunicação de massa, e começa, também, a se revelar uma 

crise de felicidade. O cinema popularizou a crise dos ricos e famosos e as dificuldades da vida 

social amorosa.  

 

A crise dos olímpicos desequilibra todo o edifício ideológico da cultura de massas. 

Surgem os novos astros, os anti-heróis e uma imprensa, especializada na infelicidade dos 

olimpianos. A função integradora euforizante da cultura de massas era essencialmente 

assegurada pela mitologia do Olimpo associada à felicidade. Com a crise, a utopia concreta de 

massa substitui a utopia olímpica. 

 

Por utopia concreta, Morin entende “ilhotas” de harmonia e euforia arrumadas na 

grande sociedade tecnológica moderna, onde as pressões do cotidiano seriam eliminadas. 

Assim, a industria cultural dirige-se para utopias provisórias, embora mais intensas, como a 

dos lazeres, fins de semana e férias. A cultura de massas, então, se metamorfoseia, se 

“policentriza”, pois corresponde cada vez mais, à sociedade que a produz. Ela é o produto do 

mercado, em que se encontram as potências do capitalismo industrial moderno e da 

civilização burguesa. Morin a esse respeito completa: “O produtor cria o consumidor. (...) 

Não cria apenas o objeto para a pessoa, mas uma pessoa para o objeto (Marx, apud Morin, 

1987, p.12)”. 

 

A imprensa de massa, ao mesmo tempo que reveste os olimpianos de um papel 

mitológico, mergulha em suas vidas privadas, a fim de extrair delas a substancia humana que 

permite a identificação. Essa tendência humanizou antigas estrelas de cinema e elevou ao 

estrelato personagens da sociedade antes vividos no anonimato, multiplicando, assim, as 

relações humanas com o público. 

 



Diferentes fatores favorecem a identificação do mito. Em primeiro lugar, é preciso 

haver condições de verossimilhança e de veridicidade, que assegurem a comunicação com a 

realidade vivida, que as personagens participem por algum lado da humanidade cotidiana. 

Mas é preciso, também, que as personagens vivam com mais intensidade, mais amor, mais 

riqueza afetiva do que o comum dos mortais. 

 

É fundamental que os heróis sejam dotados de qualidades eminentemente simpáticas. 

Eles podem vir a ser exemplos, modelos. A identificação suscita um desejo de imitação, que 

pode desembocar na vida, como a busca do amor e da felicidade. 

 

Por meio de sua dupla natureza, divina e humana, os olimpianos efetuam a circulação 

permanente entre o mundo da projeção e o mundo da identificação. Conjugando a vida 

cotidiana e a vida olimpiana, esses heróis se tornam modelos de cultura no sentido etnográfico 

do termo, isto é, modelos de vida. São heróis modelos. 

 

Os olimpianos estão presentes em todos os setores da cultura de massa. Sempre 

localizados nos pontos de contato entre a cultura de massa e o público (entrevistas, campanhas 

publicitárias, programas de rádio e TV), eles fazem três universos se comunicarem: o do 

imaginário, da informação e o das normas. 

 

Como toda cultura, a cultura de massa produz seus heróis. Seus semideuses, embora 

ela se fundamente naquilo que se denomina a decomposição do sagrado: o espetáculo, a 

estética.  

 

Sob a inibidora pressão da realidade informativa e do realismo imaginário, sob a 
pressão orientadora das necessidades de identificação e das normas da sociedade de 
consumo, não há grande arrebatamento mitológico, como nas religiões ou nas 
epopéias, mas um desdobramento ao nível da terra (Morin, 1987, p.109). 

 

 

Embora possamos determinar as raízes, as fontes psicossosiais do mito, isto não 

impede que ele exista com uma vida aparentada à dos deuses. Mesmo não sendo poder 

exclusivo da mídia o de influenciar comportamentos e promover decisões – a religião, por 

exemplo, também possui este poder, o poder midiático faz funcionar os mecanismos de 



projeção e identificação, agindo sobre o imaginário e, neste sentido, estratégias são usadas 

para a criação de um real no qual fatos estão excluídos enquanto outros viram acontecimentos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Jornal, TV e Espetáculo 

 

2.1 O Meio em Pauta 

 

McLuhan já nos dizia, nos anos 70, que o meio é a mensagem. Isto é, não se pode 

separar a mensagem do meio de comunicação em que é veiculada, pois o que se diz varia de 

acordo com o meio em pauta. Ou seja, informar algo pelo jornal, pelo rádio e pela televisão 

tem incidências diferentes sobre o público, que é impactado de maneiras diversas nesses 

contextos. 

 

A televisão é hoje, apresentada ao público, produzida em um cenário mundial 

constantemente construído, destruído e reconstruído em uma complexa realidade. Uma 

tecnologia, um meio de comunicação de massa que transforma a vida cotidiana em 

mercadoria espetacular. O espetáculo se projeta através de imagens, sons, cores, vozes, 

animações. Sua programação espetacular é desenvolvida a partir de uma mistura constante de 

programas dos mais variados estilos intercalados por comerciais que fortalecem o 

consumismo a cada segundo cobrado a preço de ouro.  

 

Pode-se dizer que a TV é a filha pródiga do sistema capitalista. Há venda de produtos, 

verdades transitórias, idéias, estilos de vida, sonhos, imaginações. Há também a venda de 

morais provisórias que substituem o fim a partir do meio. Um público isolado que tem 

encontro marcado no sedutor espaço virtual possível graças a uma tecnologia na qual 

praticamente não é possível identificar a fronteira entre realidade e ficção. Nas palavras de 

Baudrillard: 

 

Hoje, não pensamos o virtual; somos pensados pelo virtual. Essa transparência 
inapreensível, que nos separa definitivamente do real, nos é tão ininteligível quanto 
pode ser para a mosca o vidro contra o qual se bate sem compreender o que a separa 
do mundo exterior. Ela não pode nem sequer imaginar o que põe fim ao seu espaço. 
Assim, não podemos imaginar o quanto o virtual já transformou, (...) pois o virtual 
caracteriza-se por não somente eliminar a realidade, mas também a imaginação do 
real, político, do social – não somente a realidade do tempo, mas a imaginação do 
passado e do futuro (Baudrillard, 2005, 4ªed, p.57) 

 



Por um lado, que a existência da televisão transforma decisivamente todo um conjunto 

de eventos, que passam a se organizar a partir de regras e necessidades desse meio. Antes 

mesmo que haja câmeras filmando, jogos de futebol preparam-se como encenações para o 

olhar eletrônico, ou seja, já se “falsificam” para a transmissão. Por outro lado, Eco considera 

que “(..).não está mais em questão a verdade do enunciado, isto é, a aderência entre o 

enunciado e o fato, mas a verdade da enunciação que diz respeito à cota de realidade daquilo 

que aconteceu no vídeo (e não daquilo que foi dito através do vídeo)  (Eco,1984,p. 188, grifos 

do original). 

 

A dimensão recepcional contida nessa última percepção é clara: ao espectador, a TV 

promete não a verdade dos fatos, mas a verdade da relação de recepção. Diz Eco:  

 

“Estamos caminhando, portanto, para uma situação televisiva em que a relação entre 
enunciado e fatos se torna cada vez menos relevante no que diz respeito à relação 
entre verdade do ato de enunciação e experiência receptiva do espectador. Nos 
programas de entretenimento (...) conta sempre menos se a tevê diz a verdade, 
quanto, antes, o fato de que ela é verdadeira, que está realmente falando ao público e 
com a participação (...) do público (Idem,1984, p. 191)”. 

 

 

Não se trata mais, então, da televisão “espelho do real” e sim daquela outra, produtora 

do real, em que a participação do espectador é fundamental, pois para ele, e nele, que uma 

verdade se estabelece e passa a se constituir. Essa perspectiva, de uma realidade própria à TV, 

no entanto, não é peculiar a esse ensaio de 1983, pois é encontrada em um outro, bastante 

anterior, que integra o volume “A obra aberta”, publicado em português pela primeira vez em 

1968. Observando uma dimensão estética na TV e analisando as transmissões ao vivo, Eco 

analisa o enredo televisivo como aberto à experiência do público, uma experiência do 

observador, que “(...) aparece como realização, como completamento, como fulfillmen’ 

(Eco,2003, p.187)”. 

 

 

 

 

 



2.2 O Espetáculo 

 

 

Em 1967, no mesmo ano em que McLuhan proclamava que o meio é a mensagem, o 

filósofo, diretor de cinema e agitador político francês Guy Debord afirmava que “a sociedade 

de consumo”, apoiando-se nos meios de comunicação de massa, tornara-se a “sociedade do 

espetáculo”, ou melhor, o espetáculo tornara-se a forma de ser da sociedade de consumo. 

 

Logo em suas considerações iniciais, Debord dá pistas para o que será analisado ao 

longo do trabalho. Ao afirmar que “toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas 

condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos” 

(DEBORD, 1997, p. 13), o autor reforça a compreensão do espetáculo como sendo “ao 

mesmo tempo como a própria sociedade, como uma parte da sociedade e como instrumento 

de unificação” (IDEM, p.14). Na visão de Debord, o espetáculo é tanto simulação quanto 

simulacro de uma mesma sociedade embebida, agora e cada vez mais, no universo simbólico 

das imagens descontinuadas e, paradoxalmente, contínuas. 

 

 

O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediada por pessoas, afirma Debord. Com isso, o autor reforça a perspectiva de Eco ao 

considerar que o espetáculo tenha ultrapassado as fronteiras da representação para, isso sim, 

atingir os níveis mais profundos e subjetivos das relações interpessoais, sendo por elas 

reproduzido e redefinido. Nesse caso, o que se observa é a perda do vivido em favor (e 

também sempre em busca) do representado. O autor ainda acrescenta que: [o espetáculo] Não 

é um suplemento do mundo real, uma decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do 

irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares – informação ou 

propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos –, o espetáculo constitui o 

modelo atual da vida dominante na sociedade. (IDEM, p. 14). 

 

Em uma espiral de trocas entre realidade e representação – isto é, entre vida e 

espetáculo –, Debord afirma que “a realidade vivida é materialmente invadida pela 

contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à qual adere de forma 

positiva” (IDEM, p. 15). 

 



Uma destas modificações ocorre, por exemplo, com relação ao atributo importância, 

inerente à informação jornalística. Na prática, um acontecimento é avaliado como sendo ou 

não importante através de valores-notícia como a posição hierárquica dos indivíduos, países 

ou instituições em causa, a quantidade de envolvidos, a proximidade (seja ela geográfica, 

cultural, temporal, política, social, etc.) e a possibilidade de evolução futura (CHAPARRO, 

1994, p.92). Tais critérios de noticiabilidade tendem a revestir o atributo importância de um 

caráter relativamente objetivo, associando-o à idéia de interesse público. A lógica comercial, 

porém, induz a uma subordinação do interesse público ao interesse do público. Isto quer dizer 

que passa a importar menos o significado (político, social, cultural, etc) do acontecimento, 

interessando mais a sua capacidade de despertar a curiosidade e prender a atenção do 

público(GUERRA, 1998, p.203-204). 

 Sobre o assunto escreve Debord: 

 

“A tão evidente perda da qualidade, em todos os níveis, dos objetos que a linguagem 
agora utiliza e das atitudes que ela ordena, apenas traduz o caráter fundamental da 
produção real que afasta a realidade: sob todos os pontos de vista, a forma-
mercadoria é a igualdade confrontada consigo mesmo, a categoria do quantitativo. 
Ela desenvolve o quantitativo e só pode se desenvolver nele” (DEBORD, 1997, 
p.30).  

 

Outra característica inserida, tradicionalmente, entre as qualidades da natureza da 

informação jornalística é a atualidade, que se refere não apenas ao que é recente, mas também 

ao que é inédito ou, mais exatamente, novo. Entretanto, “o caráter mercantil dos produtos 

informativos instaura uma falsa atualidade, que substitui o novo (entendido como 

originalidade e ruptura) pela novidade (algo estatisticamente esperado e que pontua 

ritmicamente a temporalidade cotidiana) cujo sentido é recorrente, repetitivo, transitório e 

efêmero (CHAPARRO, 1994, p.87)”. Debord acrescenta que, o tempo da produção é antes de 

tudo a medida das mercadorias. Assim, “o tempo que se afirma oficialmente em toda a 

extensão de mundo como o tempo geral da sociedade significa apenas os interesses 

especializados que o constituem: é um mero tempo particular (DEBORD, 1997, p.101)”. Se o 

que interessa é, a “novidade”, e essa é produzida industrialmente – a cada dia, hora ou minuto 

-, o telespectador/leitor é convidado a abandonar qualquer reflexão sobre determinado evento, 

para sempre se entregar ao “novo” (ARBEX, 2001, p.89). 

 

Processo semelhante ocorre com relação à verdade, outro atributo, a princípio, próprio 

da informação jornalística. Trata-se, no entanto, de um conceito que envolve complexidade e 



relativismo; por isso, “a tarefa de promover sua contigüidade com os produtos informativos 

exige rigor investigativo e esforço de interpretação, no sentido de vencer a aparência e buscar 

a essência dos acontecimentos (MARQUES, 2002, p.69)”. Mais interessada na 

superficialidade, na agilidade e na simplificação de suas tarefas, a prática jornalística diminui 

seu compromisso com a verdade, promovendo uma aproximação com o artifício da 

verossimilhança. Preza, assim o que se parece com a verdade, ou se assemelha com o 

verdadeiro. Na visão de Debord, “não se diz nada além de ‘o que aparece é bom, o que é bom 

aparece’. A atitude que por princípio se exige é a da aceitação passiva que, de fato, a obtém 

por seu modo de aparecer sem réplica, por seu monopólio da aparência (DEBORD, 1997, 

p.17)”. 

 

A substituição dos atributos de importância, atualidade e verdade por características 

como interesse, novidade e verossimilhança mostram que o código jornalístico inaugura uma 

organização e uma rotina de trabalho voltadas para os acontecimentos pontuais e episódicos. 

Para um melhor esclarecimento, Manuel Chaparro propõe, o confronto desta constatação com 

aspectos técnicos que condicionam tanto a escolha, quanto o tratamento da informação 

jornalística: “Um deles diz respeito à disponibilidade de recursos materiais e humanos, que 

atrelam a fabricação do produto ao que é compatível com a estrutura organizacional existente. 

Só se torna passível de abordagem jornalística aquilo que é exeqüível ou factível dentro das 

limitações operacionais de cada empresa. Quer dizer também que eventuais deficiências neste 

âmbito fragilizam ou inviabilizam o trabalho jornalístico que, afinal, precisa estar conformado 

ao objetivo maior da organização: a ampliação das margens de lucro (CHAPARRO, 1994, 

p.102)”. Ou seja, os produtos precisam, ao mesmo tempo investir em produção e faturar com 

as vendas. 

 

 Além disso, outros procedimentos técnicos indispensáveis à atividade jornalística são 

“a necessidade de concisão, imposta pelas limitações de espaço e tempo, e a formatação pré-

estabelecida do produto, com vistas a um hipotético equilíbrio e uma questionável coerência 

(CHAPARRO, 1994, p.105)”. Ambas as imposições revelam que o produto informativo não é 

um reflexo dos acontecimentos, ele próprio se organiza e se constitui como uma realidade 

autônoma. Ou seja, não é o mundo real que determina o processo de elaboração do produto 

jornalístico, mas a prévia formatação deste que condiciona a construção de uma determinada 

realidade, criada para o consumo do público. Debord analisa: 

 



As imagens que se destacaram de cada aspecto da vida fundem-se num fluxo 
comum, no qual a unidade dessa mesma vida já não pode ser restabelecida. A 
realidade considerada parcialmente apresenta-se em sua própria unidade geral como 
um pseudomundo à parte, objetos de mera contemplação. A especialização das 
imagens do mundo se realiza no mundo da imagem autonomizada, no qual o 
mentiroso mentiu para si  mesmo (DEBORD, 1997, p.13). 

 

 

A troca das regras produtivas pelos imperativos mercadológicos procura associar uma 

relativa facilidade operacional a um forte apelo ao consumo, assegurando, assim, bom 

desempenho comercial. “O jornal moderno é uma empresa de negócios e os homens que o 

dirigem são movidos em grande parte pelos mesmos motivos dos homens que conduzem uma 

loja de departamentos (idem, p.143)”. A fórmula resultante de tal combinação é a do 

jornalismo-espetáculo que, afinal, se insere no padrão cultural.  

 

Venho citando ao longo deste trabalho, algumas análises de Guy Debord. Este autor é 

referência mundial sobre a teoria do espetáculo. Em seu livro “A Sociedade do Espetáculo” , o 

autor afirma que, “os meios apenas refletem a estrutura social na qual atuam: uma sociedade 

na qual a contemplação passiva de imagens, escolhidas por determinadas pessoas para 

representar algo, substitui a experiência vivida e a determinação dos acontecimentos (idem, 

p.20)”. Os meios de comunicação são a maior e mais influente manifestação do espetáculo e 

dão a impressão de serem um simples instrumento técnico neutro, mas no entanto, eles 

existem para manter a organização social tal como ela se apresenta no mundo contemporâneo. 

Ele define espetáculo como sendo “a afirmação da aparência e a afirmação de toda vida 

humana – isto é, social – como simples aparência” (idem, p. 14). 

 

A vida imita a arte e a arte imita a vida. Muitas são as atitudes humanas desencadeadas 

por comportamentos promovidos pela mídia, ou realizadas em busca de sua projeção no 

brilho midiático. O cotidiano perde a naturalidade e vira uma encenação. Por outro lado, a 

enorme quantidade e variedade de símbolos culturais é vista como uma forma de interconexão 

social, uma vez que, “na complexidade da condição pós-moderna, o posicionamento está 

atrelado ao olhar do investigador (SIQUEIRA, 1999, p.20)”. 

 

A matriz do jornalismo espetáculo é o entretenimento. Para alguns autores, as pessoas 

buscam no espetáculo midiático, uma válvula de escape à vida diária, bem como um 

reconhecimento pessoal através da projeção de sua imagem na mídia. Operando sobre as 



emoções e centros de irracionalidade, o entretenimento estaria fora do alcance do intelecto. A 

prova maior sobre esta relação estaria estabelecida com a chegada do cinema e da televisão, 

passatempos populares que estimulam os sentidos numa eterna procura de fórmulas 

aperfeiçoadas de promover o entretenimento através de novas tecnologias audiovisuais que 

exploram o espetáculo imagístico (Glaber, 1999). 

 

Em compensação, há correntes que vêem alguns espetáculos midiáticos como um 

instrumento de coesão social. Considerando a TV geralista, a exemplo das TVs de canal 

aberto providas de uma programação diversificada produzida para audiências massivas, como 

um meio democrático por ser uma abertura ao mundo, num canal de informação e 

entretenimento, igualitário e democrático, do qual cada um serve-se como quer. Sem 

restrições e imposições, os receptores podem fazer uma leitura individual de um produto 

destinado às massas. 

 

A televisão é o terreno por excelência deste modelo, e é ela a responsável pela criação 

de padrões de gosto e consumo que será imitada pelo conjunto da mídia informativa, tanto 

quanto possível, no conteúdo e na forma. 

 

Ao tomar o espetáculo como modelo, o jornalismo une a missão de informar à função 

de entreter, permitindo, assim, que a dura realidade tangencie as belezas da ficção. Com o 

objetivo de ganhar a atenção instantânea do grande público, o show informativo utiliza 

valores socialmente sedimentados, mensagens de fácil reconhecimento, estereótipos e lugares 

comuns, com o auxilio de armas como o sensacionalismo e o escândalo. Usando recursos 

deste tipo, torna-se muito mais fácil banalizar temas de indiscutível interesse público, quanto 

fazer de episódios banais do cotidiano uma informação relevante.  

 

Como exemplo, José Arbex Jr lembra do episódio da morte da atriz Daniela Perez 

(dez. 1992). As revistas “Isto é” e “Veja”, supostamente direcionadas a um público de elite, 

dedicaram várias páginas à cobertura do crime. “Veja” deu uma capa sensacionalista ao 

assunto, com os seguintes título e subtítulo: “O pacto de sangue – Guilherme: peças gays, 

histeria e sucesso a qualquer preço; Paula: ciúme doentio e contato com a noite barra pesada”, 

chamando para uma reportagem de seis páginas(Arbex, 2001, p.47). Na mesma época ocorria 

a renúncia do presidente Collor, que concorria em “popularidade” e ibope com o assassinato.  

 



As feições do jornalismo espetáculo ficam mais claras  levando-se em conta o 

conteúdo informativo que é colocado em destaque. O sofrimento alheio ganha evidência tanto 

com a valorização de episódios trágicos ou sangrentos (como desastres, crimes, catástrofes, 

atentados, epidemias, guerras, etc.), quanto por meio do relevo conferido às desgraças 

cotidianas, sejam individuais, sejam coletivas. As notícias negativas seguem a regra segundo a 

qual  “as más noticias são as boas notícias”. Isso acontece porque o positivo é mais difícil e 

demorado de se assimilar enquanto o negativo é mais fácil e rápido e ainda são menos 

ambíguas, sendo mais fácil obter consenso sobre seu caráter negativo. 

 

Entre os assuntos de maior repercussão estão incluídas histórias de celebridades 

flagradas em circunstancias cotidianas ou de gente anônima envolvida em situações 

inusitadas. Neste caso, a privacidade é permanentemente lançada à esfera pública, num 

processo legitimado pelo direito de livre expressão. Os chamados reality shows, são 

representantes diretos da espetacularização do cotidiano. Glaber, ao observar a obra de um 

romancista norte americano, em seu livro “Vida o Filme – Como o entretenimento conquistou 

a realidade”, conclui: 

 

“O que eles reconheceram foi que a própria vida estava aos poucos se tornando um 
veículo de comunicação por direito próprio, (...) e que todos nós estávamos nos 
tornando atores e platéia de um grandioso e ininterrupto espetáculo – um espetáculo 
que muitas vezes era, como Roth2 observou, mais rico, mais complexo e mais 
fascinante que qualquer outra coisa concebida para veículos de comunicação 
convencionais. Em suma, a vida estava se transformando em um filme (GLABER, 
1999, p.12)”. 

 

 

Acontecimentos excepcionais e heróicos, assim como episódios nos quais se observa a 

inversão de esteriotipos, também são temas usados no espetáculo informativo. Estes podem 

ganhar expressão por meio dos features (modalidade jornalística baseada no interesse 

humano, que abrange temas invulgares, dramáticos ou curiosos), mas se tornam 

especialmente férteis na exploração do fait divers. Tipo de façanha real tão insólita que nem a 

ficção parece capaz de criar, esta classe de acontecimentos é oferecida ao publico como que 

para comprovar a máxima segundo a qual “a vida imita a arte”. É como se sua inserção no 

jornalismo insinuasse que não vale mesmo a pena separar realidade de fantasia, visto que a 

vida real se assemelha muito à obra ficcional. 
                                           
2 Roth, Philip. The Image: A guide to Pseudo-Events in America.  Citado no livro de Arbex. 



 

Informação sem categoria e sem contexto, os fait divers guardam em seu conteúdo 

sonhos e frutos de imaginação humana, encerrando a idéia de que há uma espreita do destino. 

Ao realçar o que existe de mais prosaico na cena cotidiana privada, seu relato assume tom 

fabulador e produz efeitos que podem resultar tanto no dramático, quanto no cômico. Sua 

presença nos produtos jornalísticos parece salientar a habilidade do jornalismo como condutor 

de histórias que, embora reais, mais parecem fictícias. 

 

Impressão semelhante é proporcionada por meio de outros procedimentos adotados 

não só em sua etapa de seleção, mas também na fase de tratamento da informação. Destacam-

se, entre eles os flagrantes que, são devidamente documentados em imagens e sons, e então, 

apresentados como sendo legítimos, reais. Registros dessa natureza, obtidos por câmeras 

(fotográficas ou de videotapes), geralmente ganham destaque proporcional ao nível de 

emoção e espetaculosidade envolvidos na cena flagrada. Assim, uma imagem-flagrante pode 

fazer com que o mais trivial dos acontecimentos pareça uma informação relevante e ocupar 

tempo ou espaço sobrevalorizado. 

 

O jornalismo espetáculo tende a conciliar um eventual significado de um 

acontecimento com uma abordagem capaz de torná-lo mais atraente. A forma mais usual de 

atribuir interesse a acontecimentos considerados relevantes é associá-lo a personagens. É o 

que se chama de personificação da notícia, na qual o foco da narrativa é dirigido para 

testemunhas e situações exemplares capazes de oferecer maior peso dramático à “realidade” 

apresentada ao público. 

 

A estratégia cria uma espécie de ambiente afetivo, já que a maioria das circunstâncias 

individuais, tomadas como modelares, reproduzem e aumentam o aspecto do sofrimento e da 

dor humano em algum nível. Ao identificar-se com o que lhe é apresentado no noticiário, o 

receptor da mensagem tende a projetar-se na situação mostrada, experimentando, afinal, alívio 

catártico3. 

 

Todos estes expedientes, empregados desde a seleção de conteúdos até o tratamento da 

informação, revelam como o jornalismo, ao tomar por paradigma o espetáculo, constrói a 

                                           
3 Catarse emocional significa, na psicologia, súbita liberação da tensão ou ansiedade resultante de processos de 
revelação de traumas ou idéias reprimidas.  



realidade. Acentuando o concreto, o particular e o individual, em detrimento do abstrato, do 

estrutural e do universal.  Essa forma, longe de construir a refletir a realidade, a estilhaça para 

encená-la à imagem de um jogo de espelhos, no qual  fragmentos do mundo real são postos 

em contínua e cambiante movimentação. “A impressão é a de uma repetição eterna, que 

expõe a sociedade como ordem social constituída de movimento, mas não de inovação 

(GUERRA, 1998, p.200)”. 

 

Neste modelo, em que a realidade assume feições da ficção e a informação se associa 

ao entretenimento, imperam a invasão da privacidade, o sensacionalismo e a vulgarização da 

violência. Para Francisca Ester de Sá Márquez, autora de “O jornal: da forma ao sentido”, a 

produção jornalística precisa conciliar o par informar/comunicar. Esta comunhão, porém, 

permite que a ação de informar (instruir, inteirar, dar parecer sobre) seja invadida pela prática 

de comunicar (tornar comum, anunciar, propagar). A primeira é periódica, tem caráter mais 

permanente, prioriza o conteúdo em detrimento da encenação espetacular. A segunda é 

instantânea, efêmera, pobre de conteúdo e rica em efeito. O ato de informar, deveria ser o 

princípio da atividade jornalística, empenhada na busca da diferença, na perseguição de 

possibilidade de significação para assim favorecer a formação de opiniões. Ao adotar o 

comunicar como estratégia, o jornalista tende a redundância, ao apelo emocional, ao 

escândalo, promove o espetáculo, a diversão.  

 

Autores diversos, profissionais da notícia e o processo de comunicação no século XXI, 

demonstram que a sociedade ignora as informações transmitidas pela mídia e seu impacto 

sobre os espectadores/leitores. Quem produz, quem divulga e quem trabalha com essas 

informações deve ter consciência de seu verdadeiro papel na cultura e na sociedade, 

questionando sobre a real importância da notícia, ou o que é notícia. O homem necessita, 

sempre, do espetáculo – é a forma de sobreviver ao dia a dia, porém cabe a quem trabalha 

com a informação, o discernimento para separar o “pão do circo”, identificando os limites do 

real. 

 

 

 

 

 

 



3. A Bola Corre Mais Que Os Homens  

 
“Vejam vocês o que dá a mania de justiça e da objetividade! Um  

cronista apaixonado havia de retocar o fato, transfigurá-lo, dramatizá-lo. 
Daria à estúpida e chata realidade um sopro de fantasia. Sim, amigos, o fato 

em si mesmo vale pouco ou nada. O que lhe dá  
          autoridade é o acréscimo da imaginação”. 

(Nelson Rodrigues, “A pátria em chuteiras”). 

 

 
3.1 Esporte: A Linguagem Espetacular 

 
 
 
O jornalismo esportivo se apóia no gosto do brasileiro, que tem suas bases 

comprovadas. O futebol é um esporte extremamente comum no país, justamente porque nele, 

não há divisão de classes, apenas de times. Qualquer grupo pode “jogar uma pelada”. Além 

disso, ele não é um esporte caro. Basta uma bola, e 2 times: o dos “com- camisa” e o dos 

“sem- camisa”.  

 

Na primeira metade do século XX, o futebol já atraía multidões. Na década de 30, o 

espaço que os jornais destinavam ao futebol era reduzido, limitando-se o repórter a informar o 

resultado dos jogos ou a divulgar eventos que iriam ocorrer. Foi em 1950 que o futebol 

ganhou mais destaque na mídia impressa. Antunes acredita que a transformação da notícia 

esportiva teria começado com uma entrevista que o jornalista Mário Filho fizera com o 

goleiro do Fluminense Marcos de Mendonça em 1928, para o jornal A Manhã. Com 

tratamento jornalístico, a entrevista ocupava meia página de jornal e tinha uma linguagem 

semelhante à falada na rua e nos estádios: simples e vibrante.  

 

 

“Mário Filho transformou a notícia em fato esportivo, acrescentando-lhe 
dramatismo, aproximando o torcedor do jogador e da vida do clube e favorecendo, 
assim, os processos de identificação. Para Nelson Rodrigues, a entrevista com o ex- 
goleiro do Fluminense representara um marco no jornalismo esportivo brasileiro. 
Depois dela, este não seria mais o mesmo. (ANTUNES, 2004, p. 125)”. 

 

Com o tempo as inovações introduzidas por Mário foram adotadas por outros jornais, 

acompanhando o aumento da popularidade do futebol e o crescimento do público leitor. Entre 

essas inovações estavam incluídas manchetes que atraíam a curiosidade do leitor e fotos dos 



jogadores em ação. Assim, quem não podia ir ao estádio tinha a possibilidade de ver pelo 

menos uma imagem do jogo.  

 

O interesse do público pelo futebol, após sua popularização, motivou a mídia a dedicar 

um espaço maior para ele em detrimento a outros esportes (AKSTEIN,2003,p.51). O autor 

afirma que como o esporte já atraía multidões, a mídia viu no futebol um grande filão para 

levar seu produto a um número maior de pessoas. A mídia foi atraída pelo interesse do 

público em consumir o esporte popular. 

 

 

Atualmente o jornal é considerado um produto, como qualquer outro que uma empresa 

busca vender. Essa visão mercantilista, inicialmente proposta pelos teóricos da comunicação 

com os conceitos de indústria cultural, é reafirmada a partir da década de 70 quando os jornais 

passam por uma revisão envolvendo tanto o projeto gráfico como o universo de pautas e 

conteúdo informativo. “O objetivo das reformas então em curso, era ‘modernizar’ o jornal, 

transformá-lo em uma empresa eficaz e profissionalizada, nos moldes do jornalismo praticado 

nos Estados Unidos” (ARBEX, 2001, p. 143).  

 

 

Esse processo de reformulação gráfica está diretamente ligado ao tratamento dado às 

notícias por meio de uma visão mercadológica. Assim, o capital privado assume o papel de 

uma nova censura contemporânea, ou seja, patrocinadores e anunciantes indicam como um 

caderno deve ser. Os jornais, após fecharem acordos com os anunciantes, definem o tamanho 

ideal de suas matérias, de maneira que seja publicado somente aquilo que se encaixa no 

espaço restante. Para Arbex a liberdade de imprensa é confundida com liberdade de empresa.  

 

 

Esse processo de reformulação gráfica está diretamente ligado ao tratamento dado às 

notícias por meio de uma visão mercadológica. Assim, o capital privado assume o papel de 

uma nova censura contemporânea, ou seja, patrocinadores e anunciantes indicam como um 

caderno deve ser. Os jornais, após fecharem acordos com os anunciantes, definem o tamanho 

ideal de suas matérias, de maneira que seja publicado somente aquilo que se encaixa no 

espaço restante. Para Arbex a liberdade de imprensa é confundida com liberdade de empresa. 

Cláudio Abramo (apud ARBEX 2003, p.104) confirma esse aspecto em constatação pessoal: 



“Em quarenta anos de jornalismo nunca vi liberdade de imprensa. Ela só é possível para os 

donos do jornal”.  

 
 

“Essa simples questão coloca em pauta, necessariamente, o problema do 
exercício do poder de censurar a informação, agora praticado pelas corporações 
privadas e não pelo Estado (notícias que ‘podem’ ou ‘não podem’ ser divulgadas, 
segundo os interesses da empresa) (ARBEX, 2001, p.261)”. 

 

A linha editorial do jornal deixa de levar em consideração alguns critérios jornalísticos 

na seleção das pautas esportivas, tais como: impacto (acontecimentos impressionantes), 

raridade (fuga da rotina), importância e utilidade (em que a matéria pode colaborar para a vida 

do leitor).  

 

Para comprovar a falta de impacto, pode-se usar o exemplo dado por Carcani, quando 

ele diz que um treino rotineiro de um dos principais times de futebol da cidade é importante 

para o seu leitor. As notícias dos treinos presentes nas edições analisadas também não 

apresentavam nada impressionante, raro ou que pudesse acrescentar conhecimento ao leitor. 

Um treino rotineiro não é algo factual, não consiste em um “fato jornalístico” e exatamente 

por este motivo, não possui relevância suficiente para que seja classificado como notícia e 

muito menos como uma reportagem. “Considere-se ainda o seguinte, com referência às 

notícias: elas têm importância quando algo ocorre pela primeira e última vez e despertam 

pouco interesse durante a rotina (ERBOLATO, 2001, p.55)”. 

 

Com a análise dos cadernos é possível ver que, mesmo quando um jogo está marcado 

apenas para o domingo, já na segunda-feira anterior, ele começa a ser noticiado. As 

expectativas do clube e dos torcedores são consideradas a fundo. As previsões feitas pelos 

comentaristas especializados, assim como as do time, da diretoria e da torcida, aguçam o 

caráter apreensivo dos torcedores e os envolvem em uma euforia, nem sempre vivida pelos 

próprios atletas. De modo que o que é publicado tome conta do pensamento do leitor durante 

toda a semana.  

 

Esse procedimento é usado de maneira a confundir a cobertura esportiva espetacular, 

que especula, provoca o lado sentimental do leitor e faz previsões, e a vida real, de modo que 

os leitores tenham a impressão de viverem em um mundo semelhante àquele dos jogadores 

em época de decisão, ou à beira de um “clássico”. 



 

Ainda sobre este caso, pode-se citar a presença da hipótese de Agenda Setting4 nas 

linhas editoriais dos veículos. Esta hipótese determina os temas que serão discutidos pelo 

povo, através do que é abordado pela mídia. As informações são selecionadas e dispostas de 

maneira que algumas notícias recebam uma ênfase maior, e chamando mais a atenção dos 

leitores, como é o caso das notícias que aparecem nas capas dos jornais.  

 

O modo como os veículos de comunicação dispõem as notícias permite comprovar 

outra hipótese por meio desta teoria. Na sociedade capitalista, pós-moderna e de consumo, os 

indivíduos encontram na mídia uma “saída” para os problemas cotidianos. Para ARBEX 

(2001, p.69) “O espetáculo é a aparência que confere integridade e sentido a uma sociedade 

esfacelada”. 

 

Segundo ARBEX (2001, p.32), “uma das conseqüências da prática de apresentar 

jornalismo como ‘showrnalismo’ é o enfraquecimento ou total apagamento da fronteira entre 

o real e o fictício (grifo meu)”. O resultado é o devaneio constante do leitor, que acha que 

vive em um mundo espetacular, quando na verdade está vivendo o Simulacro. Segundo 

ARBEX (2003, p. 80) “o Simulacro é o esgotamento, a exaustão do mundo vivido, o seu 

aprisionamento no mundo clichê”. ADORNO (1978, p. 293) afirma que “a idéia de que o 

mundo quer ser enganado tornou-se mais verdadeira do que, sem dúvida jamais pretendeu 

ser”. 

 

As notícias, em especial os títulos e fotos, passam a sensação de que todos os jogos 

são decisivos, como se cada partida fosse uma questão de “vida ou morte”, e que podem ser 

consideradas até como se fossem batalhas em uma guerra, devido ao modo como são 

propostas as expectativas para as próximas partidas, assim como as vitórias, derrotas e 

resultados em geral. Esse tratamento é usado na busca de captar e atrair mais leitores para um 

jornal, assim como mais pessoas para o mundo do futebol que, no Brasil, movimenta grande 

volume de negócios. 

                                           
4  Adriano Duarte, O acontecimento, Jornalismo: questões teorias e estórias, in Nelson Traquina (org.), 
Portugal, Veja, 1993, p. 27-33. Para distinguir os meta-acontecimentos dos acontecimentos naturais, aqueles que 
irrompem a superfície da normalidade histórica explica (p.30): “O meta-acontecimento não é regido pelas regras 
do mundo natural dos acidentes da natureza que atingem os corpos físicos cósmicos, como os cataclismos ou as 
inundações, nem os individuais, como o nascimento e a morte, nem os corpos institucionais, das religiões, dos 
exércitos (...) É regido pelas regras do mundo simbólico, o mundo da enunciação. É sempre uma ordem ditada 
em função das dimensões associadas do querer dizer, do querer-dizer e do querer-dizer”. 



 

ARBEX (2003, p. 24), apresenta um elemento herdado da civilização romana e que 

perdura até hoje: “o fato é que o público gosta de pão e circo, o que põe em xeque o 

intelectual que trabalha na mídia. Ele tem de decidir se vai ou não se basear naquilo que dá 

Ibope”. 

 

É possível presumir que com o uso da espetacularização os jornais provocam o lado 

sentimental do leitor propositalmente. A vitória não é tratada como mais uma e sim como um 

motivo de esperança. Os termos mostram claramente o espetáculo da notícia, que também 

pode ser notado em um grande número de matérias nas quais o jogo, e até mesmo o próprio 

time, são deixados em segundo plano. O assunto principal de muitas matérias passa a ser um 

drama pessoal de um jogador ou um depoimento significativo do técnico. 

 

 

A construção de heróis, de ídolos, é algo muito comum na mídia, principalmente na 

esportiva. A prova dessa posição é o uso de adjetivos como “Matador”, “goleador” , e o 

enfoque em certos jogadores. A adjetivação também é incentivada pela espetacularização da 

notícia, criando um espetáculo em torno dos integrantes do time noticiado.  

 

A adjetivação é condenada pelos critérios jornalísticos. “O jornalismo moderno evita o 

excesso de adjetivação, a fim de que a narrativa seja singela e condensada” (ERBOLATO, 

2001 p. 94). Desta forma, os adjetivos elevam os jogadores ao status de “ídolo”, “herói da 

torcida”. Às vezes um simples comentário de um especialista esportivo pode estabelecer uma 

“marca pessoal do jogador”. Um exemplo que pode ser citado é uma forma de drible –  a 

“pedalada” de Robinho, ou a estatura de um jogador – responsável pelo “o baixinho” de 

Romário. 

 

 
“A mídia cria ídolos, faz com que desconhecidos virem famosos da noite 

para o dia. Por outro lado, pode destruir uma carreira inteira de qualquer jogador ou 
técnico. Quanto ao futebol, esse poder de formar opiniões pode ser verificado em 
incontáveis exemplos: informações, narrações, notícias são dadas de maneira 
unidirecional (AKSTEIN, 2003, p.43)”. 

 

 

 



Os veículos acabam prendendo-se naquilo que poderá resultar em maior tiragem, ou 

seja, maior número de leitores, ou uma maior vendagem dos jornais. Cabe lembrar que o 

veículo de comunicação pode ser uma empresa, buscando o lucro, porém, a influência desse 

aspecto mercadológico na cobertura esportiva não deve existir. Os veículos devem ser 

coerentes e não deixar de noticiar algo relevante pelo simples fato de achar que seu público-

alvo não terá interesse pelo assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Os Craques Por Trás da Bola 

 

 

“Bem aventurados os que não são cronistas esportivos, pois não carecem de 
explicar o inexplicável e racionalizar a loucura”. 

(Carlos Drummond de Andrade, ‘Quando é Dia de Futebol’). 
 

 

Como fora demonstrado nos capítulos anteriores, há muito tempo, a mídia deixou de 

apenas intermediar o real e o simbólico, passando a estruturar e constituir o real 

desempenhando papéis cujo fim é o espetáculo. Na era da televisão, a imagem passa a ser o 

fato, a notícia, o acontecimento, a revelação. A imagem é hoje protagonista absoluta. Mas em 

regra, mostrando, esconde. 

 

No campo esportivo a imagem é soberana. E tal constatação tem razão de ser: a FIFA 

(do francês, Fédération Internationale de Football Association) possui 207 países e/ou 

territórios na associação. Com esse número, é a instituição internacional que possui a maior 

quantidade de associados, inclusive a possuir mais associados do que a ONU (Organização 

das Nações Unidas). Modernamente a mídia apresenta dois contextos interessantes: por uma 

lado ela é cruel com o esporte e seus praticantes, pois só divulga o que lhe convém (o que 

mercadologicamente acontece em quase todos os setores), ou seja, somente aquilo que é 

interessante para a imprensa e seus patrocinadores. Por outro lado, é graças à mídia que as 

práticas esportivas têm intensa projeção, sendo capazes de mobilizar um país inteiro, como 

por exemplo na Copa do Mundo ou na morte de um ídolo esportivo que pode culminar em 

decretos de feriados oficiais. Consegue também tornar popular esportes elitizados como o 

tênis e a ginástica artística. 

 

A história da imprensa esportiva está ligada diretamente aos esportes. A mídia sempre 

foi importante para o universo esportivo, exaltando através das imagens a figura de um 

campeão, ou de um esporte. Convocada para realizar a cobertura e as reportagens dos eventos 

esportivos, ela os registra através das fotografias e das imagens, garantindo o status da 

veracidade para a competição ocorrida. Foi desta forma que o esporte se tornou uma 

informação presente em todos os meios de comunicação, e o futebol é o mais veiculado. 

 



O futebol alimenta o imaginário do torcedor, que por sua vez, se identifica com o 

jogador, o idolatra, criando dessa maneira, o mito. A construção do mito é muito bem 

realizada pela mídia e pelo esporte, os dois trabalham com o mecanismo da massificação e 

desse modo, constroem e destroem os valores culturais. 

 

 

A massificação dos esportes e dos meios de comunicação de massa aconteceram, 

efetivamente, com a união do futebol de campo com o rádio. Outra transformação importante 

que repercutiu na sociedade provocada pelo fenômeno do futebol midiático e que merecesse 

destaque nesta retrospectiva foi datada nos anos cinqüenta e sessenta com o surgimento da 

mídia audiovisual, que trouxe as narrações para a televisão e envolveu os aspectos 

mercadológicos no esporte, como o patrocinador e o marketing esportivo, alterando o 

comportamento da sociedade futebolística.  

 

 

As informações acerca dos fatos e personagens do cotidiano veiculados pela mídia vão 

se alternando umas após as outras, cedendo lugar e espaço para novos acontecimentos que se 

colocam em evidência num tempo em que o presente é sempre renovado. Sobre este aspecto 

comenta Sodré em seu livro “O Monopólio da Fala”: 

 

“Existe, claro, um lado esportivo inconteste, já que uma partida de futebol 
se baseia na prova de qualidades físicas e de destreza com a bola, sendo incerto, no 
início do jogo, o seu resultado. O jogo tem um sentido ritualístico (a execução das 
mesmas regras), mas com uma taxa elevada de informação, contida na surpresa 
quanto ao afrontamento físico dos atletas”. (SODRÉ, 1984, p.140)  

 
 
 

  
Ou seja, embora o futebol hoje assuma características espetaculares dirigida às massas 

e afigure-se como uma prática política, sempre vai existir a imprevisibilidade do jogo, da 

disputa em si. O grande show, entretanto é criado pelo que se poderia chamar de 

circunstâncias do futebol. Esta expressão abrange os jogadores, os juízes, os comentaristas e, 

principalmente, o próprio público. No espetáculo futebolístico, o torcedor é espectador e ator 

ao mesmo tempo (SODRÉ, 1984, p.140-141). 

 



O esporte, como a vida, nos oferece as normas para sua própria ultrapassagem. Sem o 

conhecimento e obediência das regras não há jogo, partida ou esporte. Neste sentido o futebol 

é como uma espécie de cabo de guerra. De um lado fala o egoísmo do time que quer vencer; 

e, do outro, comanda as normas do esporte que transformam o desejo bruto em coisa 

civilizada. No fundo trata-se do próprio drama humano, na sua luta com a sua natureza que é 

simultaneamente trágica e orgulhosa. Neste sentido, tanto faz perder ou ganhar. A honra 

jamais será nossa, mas do jogo do qual um dia tomamos parte (DAMATTA, 2006, p.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Análise 

 

A pesquisa procurou estudar a espetacularização da mídia brasileira através das 

notícias esportivas acerca do gol mil de Romário. Para a análise foi elaborado o seguinte 

problema: a mídia brasileira apresenta notícias esportivas sob uma linguagem espetacular 

que deturpa sua função social de informar o público, estruturando uma realidade voltada ao 

entretenimento?  

  

Selecionaram-se as reportagens que foram ao ar pela Rede Globo - bem como matérias 

divulgadas no jornal impresso da mesma, Jornal o Globo. Tal opção justifica-se por ser a 

Rede Globo a emissora de canal aberto mais popular do país, detentora dos maiores índices de 

audiência do Brasil e, portanto, fonte de informação para um universo considerável de 

espectadores.   

  

O estudo está centrado em um assunto particular, o gol mil de Romário, por ser um 

acontecimento atual de grande repercussão na mídia de todo o país. As notícias estudadas 

foram ao ar, ou publicadas, no período compreendido entre a marca do gol 999 e gol de 

número 1.000 de Romário, de 25 de março a 20 de maio de 2007. 

 

DIA HORA CAMPEONATO CONFRONTO ESTÁDIO 
25/03 18h10 Carioca 2007 Vasco 3x0 Flamengo Maracanã 
01/04 18h10 Carioca 2007 Botafogo 2x0 Vasco Maracanã 
04/04 21h45 Copa do Brasil 2007 Vasco 1x0 Gama Maracanã 
11/04 21h45 Carioca 2007 Botafogo 4x4 Vasco Maracanã 
20/05 18h10 Brasileirão 2007 Vasco 3x1 Sport São Januário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.1 Vasco 3X0 Flamengo : 25 de Março  
 
  
FICHA TÉCNICA 
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) 
Data/hora: 23/3/2006  
Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca  
Auxiliares:  Manoel do Couto Pires e Carlos Henrique de Lima  
Renda/público: R$ 727.103,00 / 43.103 pagantes 
Gols: Leandro Amaral, 41'/1ºT (1-0); Abedi, 3'/2ºT (2-0); Romário, 33'/2ºT (3-0) 
Vasco: Cássio, Wagner Diniz, Fábio Braz, Dudar e Sandro (André Dias, 33'/2ºT); Roberto Lopes, 
Amaral, Abedi (Conca, 37'/2º) e Morais (Renato, 29'/2ºT); Leandro Amaral e Romário Técnico: Renato 
Gaúcho. 
Flamengo: Bruno, Leonardo Moura, Irineu, Ronaldo Angelin e Juan; Paulinho, Renato, Renato 
Augusto e Juninho Paulista; Roni (Jaílton) e Souza (Leonardo). Técnico: Ney Franco. 
  
 
 
 
BOM DIA BRASIL. Duração total: 39m06s “O clássico foi marcado pelo duelo 

entre Romário e Bruno”. Apresentado por Tadeu Schmidt. Rio de Janeiro: Rede Globo de 
Telecomunicações, 26 mar. 2007. Duração 2m55s. 

 

“[apresentador em estúdio]: O clássico entre Flamengo e Botafogo foi 
marcado pelo duelo entre Bruno e Romário. Apesar do artilheiro ter feito um 
gol, não conseguiu marcar duas vezes na histórica partida. [apresentador 
narra vídeo editado com imagens de Romário durante o jogo entre Vasco e 
Flamengo - com música ao fundo: Ele chegou cercado de microfones por 
todos os lados. Ele queria muito. Bateu até falta. Deu ordens. Orientou./ O 
outro não. Estava ali querendo fazer daquela partida uma partida comum. 
Mas tranqüilo também não estava. Quase entregou a bola nos pés do gênio. 
Já havia feito aquele movimento triste de goleiro duas vezes naquele jogo./ E 
Romário? E o gol de Romário?/ Renato avançou pela direita, cruzou (pausa) 
e lá estava ele, de primeira, pela nonentésima nonagésima nona vez uma bola 
chutada Romário Souza Faria parou no fundo das redes./ Eram 34’ do 2º 
tempo e Romário 999 foi lá rapidinho buscar a bola querendo ELE, o gol mil, 
só faltava um. E por mais que todo mundo soubesse que todas as atenções 
estavam com Romário, Romário conseguiu ficar sozinho, sozinho (pausa) e 
por um momento a respiração de todos foi cortada, o coração de todos no 
Maracanã e diante das telas disparou. Mas o goleiro Bruno pôs o biquinho da 
chuteira na bola e tirou o pé inteiro do livro da história (...) Mas será que 
fazer essa defesa, justo essa defesa é uma conquista? Ou no futuro o próprio 
Bruno vai ver que foi (pausa) um erro./ Faltou pouco. Vasco 3, Flamengo 0, 
Romário 999. E o baixinho saiu do PALCO como entrou cercado de 
microfones por todos os lados. Enquanto nós pensamos: quem será o goleiro 
que entrará pra essa história? Jéferson do Americano na próxima quarta-
feira? Júlio Casar do Botafogo no domingo? Juninho do Gama na outra 
quarta? [apresentadores em estúdio]: “Eu aposto que daqui a dez anos ele 
[Bruno, goleiro do Flamengo] vai se arrepender dessa defesa”.5 

 

 

                                           
5 http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM656661-7823-
CLASSICO+E+MARCADO+PELO+DUELO+ENTRE+ROMARIO+E+BRUNO,00.html 



JORNAL NACIONAL. Duração total: 31m44s. “Só falta um”.  Apresentado por 
Fátima Bernardes e Willian Bonner. Rio de Janeiro: Rede Globo de Telecomunicações, 26 
mar. 2007. Duração 2m18s. 

 

“[apresentadores no estúdio] O artilheiro do tetra campeonato da seleção 
brasileira está muito perto de uma marca histórica. E os torcedores se 
perguntam, quem vai levar o milésimo gol do Baixinho 
Romário?[reportagem com imagens de Romário cumprimentando fãs e dando 
autógrafo] Um ídolo imune ao tempo. Quarenta e um anos de idade, vinte e 
dois de carreira e Romário ainda é o centro das atenções. [imagens de 
Romário na partida] No Maracanã mais de 45 mil torcedores jornalistas do 
mundo todo. Ninguém queria perder de ver a oportunidade de ver o milésimo 
gol do atacante. Faltavam dois, ele, fez um na vitória de 3 a 0 do Vasco 
contra o Flamengo. Aos quarenta e dois minutos do seguno tempo o goleiro 
Bruno impediu que Romário chegasse à marca histórica e ganhou uma 
bronca bem humorada: [Romário fala] – O Bruno podia ter dado uma 
cooperada ontem ali né. [imagem do gol 999] Na quarta feira pelo 
campeonato carioca o Vasco enfrenta o Americano em São Januário. 
Romário não joga, ele prefere esperar e tentar fazer o milésimo no Maracanã. 
Uma das melhores notícias que o goleiro Jéferson podia ter recebido. 
[Jéferson falando]: - Era pra ser a minha vez, agora não é mais então que 
venha o próximo aí pra ele fazer esse milésimo. [Repórter] A próxima chance 
será no domingo e a história está a favor de Romário. O adversário, o 
Botafogo, é o único  grande clube do Rio que o Baixinho não defendeu. E o 
que mais sofreu com os gols dele. (...) [Romário]: Da minha parte vai ter, 
como sempre teve, um grande respeito se acontecer de fazer o gol mil neles e 
por outro lado eu também entendo que eles deva ter, assim, com tudo isso 
que eu já fiz neles um pouco de respeito em relação a mim também. 
[Repórter] Julio César terá a missão de evitar o gol. Mas prefere nem tocar no 
assunto. (...) Nas mãos a responsabilidade, sob os ombros o peso da certeza 
de que o papel que lhe cabe é tentar estragar uma festa que já tem dono. E 
data marcada”.6 (grifos meus) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           
6 http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM657006-7823-SO+FALTA+UM,00.html 



JORNAL O GLOBO – 26/04/2007 – “Capa”  

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Botafogo 2x0 Vasco – 1º de abril  

FICHA TÉCNICA 
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) 
Data: 01/04/2007  
Árbitro:  Wagner dos Santos Rosa 
Auxiliares:  Marcos Tadeu dos Santos Nunes e Sergio de Oliveira Santos 
Renda: R$ 927.455,00  
Público: 59.103 pagantes 
Gols: Lúcio Flávio (14’/1ºT). Túlio (48’/2ºT) 
Vasco: Cássio; Wagner Diniz, Fábio Braz, Emiliano Dudar e Sandro (Tiago Maciel); Roberto Lopes, 
Ives (Renato), Abedi (Conca, 37'/2º) e Morais (Marcelinho); Romário e Leandro Amaral. Técnico: 
Renato Gaúcho. 
Botafogo: Julio César; Joílson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro (Vagner), Túlio, 
Lúcio Flávio (Juca) e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô (André Lima). Técnico: Cuca 
 
 

  
BOM DIA BRASIL. Duração toral: 30m50s. “Romário ainda não chegou ao gol 

mil” . Apresentado por Renato Machado, Renata Vasconcellos e Tadeu Schmidt. Rio de 
Janeiro: Rede Globo de Telecomunicações, 02 abr. 2007. Duração 5m11s.  

 

“[apresentadores em estúdio]:“E por aqui, ainda não foi dessa vez. A gente 
vai ter que esperar mais um pouquinho para ver o gol mil.[Renato] É, o 
Romário bem que tentou, bem que ele tentou.Mas o Botafogo, Tadeu, estava 
inspiradíssimo. [Tadeu] Poisé, e o Botafogo é o time que Romário mais 
castigou mas o não quis entrar pra essa história do gol mil. O gol mil podia 
ter saído contra o Flamengo, no jogo do domingo anterior. Também não saiu. 
O Brasil viveu uma semana de expectativa enorme. Mas o gol também não 
saiu contra o Botafogo. Será que vem na quarta-feira contra o Gama na Copa 
do Brasil? O jovem goleiro Julio César do Botafogo venceu o duelo 
contra o gênio da grande área. [repórter em off] Quatro e meia da tarde. 
Julio César chega ao Maracanã sem tumulto, sem assédio, apenas o destino 
como companheiro. Quinze minutos depois, o ônibus do Vasco é cercado. 
Câmeras, microfones, curiosos, tudo no atacado. Clássico preto e branco é 
também o clássico dos opostos: Romário mal consegue entrar em campo. 
Talvez o Baixinho nunca tenha sido marcado tão de perto. [Romário entra em 
campo cercado de câmeras mal consegue falar e andar] Hoje ta meio difícil. 
Até para dar aquela aquecida no campo. Mas, por um lado eu acho que isso é 
até bom porque, vocês da imprensa, mais uma vez aí, colaborando e me 
ajudando como vocês sempre fizeram. Agradeço por tudo. [repórter em off] 
Poucos, são os torcedores ao lado do goleiro do Botafogo. Passos tranqüilos, 
nada de empurrões, para exibir um protesto: ‘Moralidade no futebol carioca’ 
[Julio César] De certa forma isso está voltado pra mim também. Mas é 
procurar ficar concentrado, fazer um grande jogo. [repórter] Do goleiro ao 
ponta esquerdo. Os alvinegros entram a mil por hora. O time cria boas 
chances antes dos dez minutos. Até que aos quatorze, repare no solitário 
goleiro Julio César e também na torcida lá atrás. [câmera focada em Julio 
César com torcida em segundo plano, atrás. Botafogo faz gol mas, não 
aparece a imagem, continua a câmera focada em Julio César que comemora] 
[repórter] Claro, é gol do Botafogo. De quem? [Lúcio Flávio] Os olhos né, da 
torcida e também da torcida aqui no Maracanã e aqueles que acompanhavam 
pela TV o jogo era com esse desejo. De ver o número onze fazendo gol. 
[repórter] Quanta ironia. Lúcio Flávio, o camisa 11 do Botafogo, de pé 
esquerdo chuta com precisão cirúrgica. Bola na trave, bola na rede. Bola na 
mão não vale. Romário não toca mas, o árbitro vê a intenção. Cartão amarelo 



pra ele. A primeira conclusão vem com um tradicional biquinho. O 
bandeirinha já tinha paralisado marcando impedimento. Mas o camisa 1 
alvirrubro agarra firme como quem diz: ‘Aqui não. Hoje não’. [repórter no 
campo] Em 1986, Romário conquistou seu primeiro título como jogador 
profissional. A Taça Guanabara. E nesse mesmo ano, o goleiro do Botafogo 
Julio César estava nascendo. É a magia do futebol. O veterano e o novato 
ficam cara-a-cara. E neste instante, o tempo parece parar. A bola e o pé 
esquerdo do artilheiro. O tempo anda novamente. E o chute vai pra fora. O 
milésimo fica por centímetros. [repórter entrevista Julio César] Você tava na 
bola? Tava, tava. Se fosse no gol eu teria pegado. Mas quando Romário 
domina de novo, dentro da área, não demora muito tempo e tenta encobrir. 
Julio César olha e reza. Não necessariamente nessa ordem. Da certo. 
Realmente é uma pressão danada. [Cuca, técnico do Botafogo] Imagina se o 
Julio, um jovem de 20 anos, falha num lance de gol e nesse gol do Romário. 
Como ia ficar a carreira dele. É um jogo perigoso. [repórter comenta imagens 
do Botafogo durante o jogo] Perigoso principalmente para quem perde 
oportunidades demais. Perigoso para quem tem como adversário o goleiro 
Cássio em noite inspirada. Túlio contra Cássio: Cássio. Dodô contra Cássio: 
Cássio de novo. A superioridade do Botafogo é indiscutível. Mas nos 
acréscimos, esta virada, ah, esta virada passou perto. Romário se benze. E os 
alvinegros agradecem tanta badalação. [repórter entrevista Túlio] Essa 
história do milésimo gol, isso enjôo vocês um pouco Túlio? [Túlio] Se eu 
disser que não eu to mentindo né.[repórter narra]verdade. Quarenta e outro 
minuto, Jorge Henrique lança, Zé Roberto e Cássio. Dessa vez Cássio perde. 
Juca, Roberto Henrique, Túlio: dois a zero. E Túlio bota fogo na 
provocação.[Túlio] Antes do jogo você aparece e depois você pode ta com 
sorriso amarelo, e a gente ta com sorriso de orelha a orelha e isso que é 
importante.[repórter] Os microfones cercam Romário de novo. De olhos 
fechados, quase nocauteado o Baixinho diz que na próxima quarta-feira em 
São Januário enfrenta o Gama pela Copa do Brasil. E o goleiro Julio César 
não fala nada. Apenas olha e sorri. Melhor noite impossível”. 

 

JORNAL NACIONAL. Duração total: 31m37s. “Ainda não foi desta vez”. 
Apresentado por Fátima Bernardes e Willian Bonner. Rio de Janeiro: Rede Globo de 
Telecomunicações, 02 abr. 2007. Duração 2m46s. 

 

“[apresentadora em estúdio] O craque Romário teve que prolongar por mais 
três dias a expectativa da marca histórica dos mil gols. Depois de amanha o 
Vasco vai enfrentar o Gama no Maracanã. O jogo estava programado para o 
estádio vascaíno, São Januário. Mas, com a importância extra que a partida 
ganhou, a transferência de palco foi inevitável. [repórter na boate onde seria a 
festa em comemoração do gol] Daqui, o dj comandaria. Na pista, Romário, 
família e convidados festejariam os muitos mil gols. A festa vai ser nessa 
boate. Mas como diz o convite: ‘festa do milésimo gol’, a data, é ‘quando 
papai do céu quiser’. [imagens do jogo] uma bola cheinha no céu, e é de cima 
que vem a outra também amarela, no jeito [torcida grita ‘uuuuu’] mas 
milésimo não se escreve com a letra ‘u’. E foram tantas letras ‘us’. Em volta, 
[imagem dos cartazes da torcida] desde cedo ele já tem os mil gols. Vai até 
ao Pan. Falta só a formalidade do gol. Mas já no túnel de entrada, a cena 
sugere preocupação. Câmeras levitam em cima de Romário. E o Baixinho 
quase some. No jogo, quase some a frente de Juninho e quando se solta, vê a 
bola passar na sua frente. Levantou o braço pra pedir bola, levantou o braço 
pra acertar a bola e ganhou um cartão amarelo. Tentou por cobertura. 
Participou de praticamente todos os ataques do Vasco. Mas também ficou 
sozinho. Ele o chiclete e a angústia. Julio César o goleiro do Botafogo não 
levou o milésimo. Melhor. O Botafogo venceu por 2 a 0. Juninho do Gama, 
adversário de quarta-feira, já virou personagem dessa história. [Juninho, 



goleiro do Gama] Já começou já a freqüência de entrevista. Mas então, eu 
tenho que ta tranqüilo pra que o meu foco não saia da partida. [repórter] No 
Maracanã, nos últimos instantes da partida, Romário parecia abatido. E ainda 
tinha muitos microfones pela frente. Ele mal conseguia respirar. E percebeu 
que esse 999 mais um é uma conta difícil de fazer. E o Rei já sabia. [Pelé] 
Quando começa a pressionar é complicado. Ele vai fazer, é claro que ele vai 
fazer. E é bom porque é mais um brasileiro que mostra que o futebol 
brasileiro é o mais ofensivo7”. 

 

JORNAL O GLOBO – 31/03/2007 – “Contracapa Caderno de Esportes” 

“Tabelinha de samba e futebol“ 
Imbatíveis em seus ofícios, Romário e Zeca Pagodinho têm encontro historio 
Por Joâo Pimentel e Marceu Vieira 
De bermuda e sandálias, camiseta de malha com a estampa de São Jorge no 
peito, seguido por um “secretário” responsável por carregar suas inseparáveis 
cervejas, Zeca Pagodinho encontra Romário e, depois de trocar um abraço 
faz um pedido ao pé-de-ouvido do Baixinho:  
- Faz o gol mil no domingo, tudo bem. Mas pega leve ... você sabe que está 
todo mundo mesmo na torcida, mas deixa o meu Botafogo fazer uns cinco. 
Pode ser 5 a 1. 
Romário, malandro, desconversa:  
- Pode pedir, você é botafoguense, tem direito – diz, para dar, em seguida, 
uma sonora gargalhada. 
A cena inusitada se deu na terça-feira, no luxuoso condomínio em que 
Romário mora, na Barra da Tijuca. Ali, num set improvisado no gramado de 
um campo de golfe, os dois gravaram um programa especial que o canal 
Sportv põe ao ar logo mais ás 21h30m. Em comum, o fato de serem dois dos 
representantes mais carismáticos de duas grandes paixões brasileiras – o 
samba e o futebol. 
Mas a gravação confirmaria que não são as únicas coincidências. Os dois 
saíram do subúrbio (Zeca nasceu em Irajá e cresceu em Del Castilho; 
Romário veio ao mundo na Favela do Jacarezinho e, aos 3 anos, mudou-se 
para a Vila da Penha). São ainda amantes da vida boêmia, cada um a seu 
jeito. E, palmas para eles, são dois craques que dedicam parte de suas 
agitadas vidas a ajudar o próximo. 
 
“Uma aula de cerveja para o baixinho” 
Antes de ligarem as câmeras, Zeca Pagodinho deu uma pequena aula de 
cerveja para o Baixinho de como beber uma “cerveja perfeita”: 
- Ta vendo essas bolinhas que estão subindo aqui? Não tem erro. Se tiver 
bolha e espuma é porque está boa – explicou, antes de oferecer um copo a 
Romário, que recusou, para a surpresa do sambista. 
- Como? Você não bebe, Roma? 
Da cerveja de Zeca para o samba foi um pulo. Quando perguntaram qual 
samba se encaixava no perfil dos dois, Zeca não titubeou e cantarolou 
“Exaustinho”, sobre um personagem que não quer se estressar, leva a vida na 
boa e devagar.  
- O Romário está certo em não gostar de treinar. Você acha que eu fico 
ensaiando meses com a banda? Chego só no fim para ver como estão as 
coisas e passar o repertório. Nós não precisamos treinar e ensaiar muito 
porque não repetimos uma jogada ou a interpretação de uma música. Na hora 
H, improvisamos e aproveitamos a inspiração que vem lá de cima. 
Romário entrou no clima. Disse que é fã de Zeca apesar de ir mais a festa de 
hip hop e funk, e lembrou um antigo sucesso do sambista: “Quando eu 
contar” 

                                           
7 http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM660191-7823-
AINDA+NAO+FOI+DESTA+VEZ,00.html 



 
 
(...) 
E nos lugares por onde andaram, Zeca e Romário viram, realmente, coisas 
“de se pasmar”. Os dois, que vivem cercados por amigos de toda a vida, 
fazem questão de falar da origem:  
-Perdi amigos para o crime. Não só amigos, mas filhos de amigos. É muito 
triste. Você chega na casa do camarada e pergunta: ‘Fulano, cadê seu filho? E 
o cara responde: Pois é Zeca, esta preso. Ou pior, morreu... – lembrou o 
sambista. – Perdi vários amigos de infância também. Gente que se perdeu 
pelo caminho.e foi presa ou morreu. O cara que nasce na favela não tem 
muita oportunidade. Por isso sempre levo meus filhos para visitar meus 
parentes no subúrbio, para que saibam de onde eu vim. Os dois, alias, 
também fizeram boa tabelinha quando o rumo da prosa mudou para a criação 
dos filhos. Rigorosos, ambos apóiam a prole em seus projetos (Romarinho já 
treina no Vasco; Eduardo e Elisa, dois dos filhos do Zeca, pensam em seguir 
na música). Mas fazem questão de mostrar aos herdeiros as dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JORNAL O GLOBO – 02/05/2007 - “Capa”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JORNAL O GLOBO – 02/04/2007 – “Capa Caderno de Esportes” 

 

 

JORNAL O GLOBO – 02/04/2007 – “Imagens da semana” 

Foto: Marcelo Antonio Cavalcanti 

 
ROMÁRIO SOBE o túnel enquanto é esperado por 

uma pequena multidão antes do clássico 
 
 

Foto: Alexandre Cassiano 

 
A MENINA manda a sua mensagem para o 

milésimo gol: ainda não foi dessa vez 



Foto: Marcelo Antonio Cavalcanti 

 
ISABELA (À DIREITA), a mulher de Romário, com 

suas duas filhas com o craque: Ivy e Isabelinha 

Foto: Marcelo Antonio Cavalcanti 

 
MONIQUINHA E ROMARINHO, os dois filhos 
mais velhos de Romário, acompanham o jogo no 

Maracanã 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Vasco 1x0 Gama – 04 de abril  

 
FICHA TÉCNICA 
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) 
Data: 04/04/2007  
Árbitro:  Evandro Roger Roman (PR) 
Auxiliares:  Roberto Bratz e Gilson Bento Coutinho  
Gols: Lúcio Flávio (14’/1ºT). Túlio (48’/2ºT) 
Vasco: Cássio; Wagner Diniz, Fábio Braz, Emiliano Dudar e Rubens Junior (Guilherme); Roberto 
Lopes, Amaral, Renato, (Abedi) e Morais (Dario Conca); Romário e Leandro Amaral. Técnico: Renato 
Gaúcho. 
Botafogo: Juninho; Cléber Carioca, Denis e Augusto; Marcio Goiano, Ricardo Araújo, Valdeir (Lei); 
Rodrigo Ninja e Marcelo Uberaba; André Borges (Índio) e Neto Potiguar. Técnico: Gilson Kleina. 
 

   

BOM DIA BRASIL. Duração total: 39m02s. “Romário não consegue marcar o gol 
mil” . Apresentado por Renato Machado, Renata Vasconcellos e Tadeu Schmidt. Rio de 
Janeiro: Rede Globo de Telecomunicações, 05 abr. 2007. Duração 6m30s. 

 

“[apresentador 1 e 2 em estúdio] Noite de frustração no Maracanã. Romário 
não conseguiu fazer o gol mil. E o Vasco ainda foi eliminado na Copa do 
Brasil pelo Gama. [apresentador 3 em estúdio] Pois é, o pessoal do Gama 
tava meio mordido com aquela história de festa do gol mil que saiu nos 
jornais inclusive com aquela foto do convite. Jogador de futebol as vezes fica 
chateado com umas bobagens mas, esse motivo a mais ... deu no que deu. 
Pela segunda vez Romário não pode melhorar suas contas. Entrou e saiu de 
campo com 999 gols. A expectativa era enorme, como vem sendo nos 
últimos dias mas  o jogo do Vasco acabou sendo uma grande decepção. 
[imagens do jogo] Dessa vez teve cordão de isolamento, dessa vez a entrada 
foi tranqüila. Romário não precisou atravessar uma parede de jornalistas para 
entrar em campo. Mas a expectativa ainda era a mesma. Todo mundo tava ali 
pelo mesmo motivo. Não era apenas um jogo do Vasco. Era o espetáculo 
para a nação romarista. [depoimento de torcedores nas arquibancadas] Olha 
eu vou falar baixinho viu. Eu torço pro Flamengo mas hoje eu viu aqui pra 
ver o Romário./ Hoje eu sou Romário/ Independente da rivalidade que existe 
entre as torcidas, eu acho que o Romário merece todo esse prestígio. 
[repórter] O torcedor do Fluminense que fez o jogo preliminar ficou em 
grande número. O Botafoguense veio. E o Flamenguista [torcedores] Só pelo 
Romário mesmo. Vim contra o Flamengo, contra o Botafogo, vim hoje e se 
não for hoje vejo de novo também./ Eu acho que o gol mil é do Romário e do 
Brasil. É a camisa do Vasco, é a camisa do Brasil. [repórter] Só não é do 
Gama ne, não nessa noite. Quem podia imaginar essa cena? Com um minuto 
de partida. Rodrigo Ninja recebeu no meio do campo, andou um bocadinho e 
chutou. O goleiro Cássio, destaque no último jogo contra o Botafogo, não dá 
sorte mesmo contra o Gama. Um a zero, Rodrigo Ninja. Bola na área e 
cabeceada pro gol. Será que foi o Romário, ali naquele bolo? Não. Foi o 
Renato, foi o empate do Vasco. Um a um. Mas não foi o fim da angustia. 
Porque todo mundo ali queria ver o grande ídolo fazendo seu gol mais 
desejado. As câmeras não deixavam o Baixinho sozinho um instante. Todos 
registrando e participando daquele momento. [repórter em campo] E o tão 
esperado gol mil de Romário ... E o tão esperado gol mil de Romário ... 
[tentando adivinhar e gravar ao vivo na hora do gol mil]. Quando os 
jogadores do Gama se atrapalharam a bola sobrou para Romário. E se o 
goleiro Juninho não chega logo...Quando a bola passou pelo primeiro, pelo 



segundo, pelo terceiro e sobrou para o Baixinho, havia um quarto ali para 
barrar o chute do gênio. E a agonia continuava, todo mundo esperando. 
[repórter em campo] E o tão esperado gol mil de Romário...não saiu nada. E 
o tão esperado gol mil de Romário... E o tão esperado gol mil de Romário 
não saiu porque não passaram a bola pra ele. [imagens do jogo] O Amaral 
podia ter passado a bola pra ele. Tudo bem que o Denis salvou quase em 
cima da linha. Mas o Amaral não perdeu apenas a chance do gol. Perdeu a 
chance de dar a assistência para o gol mil. Romário não, Romário passou. E 
como foi bonito. Moraes quase marcou. E o Baixinho quase conseguiu um 
passe de letra que deixaria o Moraes numa posição melhor ainda. Mas o 
maior susto que Romário deu no primeiro tempo foi o de levar a mão na 
coxa. Foi só um susto. Romário continuou em campo. E continuou a agonia. 
Quando diabos vai sair esse gol mil? [repórter em campo] E o tão esperado 
gol mil de Romário...E o tão esperado gol mil de Romário...E o tão esperado 
gol...chega, não vai ser dessa vez. Romário só teve essa chance no chute 
prensado. Tava mais fácil ver o Gama marcando. As chances eram muito 
mais claras. Quem fez algo pelo Vasco foi o Guilherme que veio do banco de 
reservas. Mas até os rebotes, que costumam ser amigos de Romário, estavam 
indo pro outro lado.E pior, falta pro Gama. Marcelo Uberaba fez dois a um. 
Aos quarenta e oito do segundo tempo. Não teve gol mil e o Vasco foi 
desclassificado da Copa do Brasil. Gama dois, Vasco um. [Romário saindo 
de campo] Os caras marcaram muito, mas é isso aí. Futebol infelizmente tem 
essas coisas, a gente tem que continuar, levantar a cabeça e tem o Carioca aí 
pela frente. [repórter] É decepcionante? E como! As mais de trinta mil 
pessoas que vieram ao Maracanã queriam ver essa rede recebendo o gol mil 
de Romário. Quase todo mundo queria isso. Inclusive quem você menos 
imagina. [Juninho goleiro do Gama] Eu queria, particularmente agora. 
[repórter] Como é que é rapaz? Você até queria levar o gol? [Juninho] Não, 
com certeza pó. Quem que não quer levar o gol do Romário? Mas como eu 
sou profissional, eu respeitei ele com certeza, respeitei a equipe do Vasco e 
agora é só comemorar! [repórter] Enquanto Juninho começava a comemorar 
a equipe do Vasco gritava o nome de Edmundo, ex jogador do clube. E a rede 
do gol mil tadinha...[Mike, funcionário do Maracanã ao recolher a rede] Eu 
acho que se tivesse o gol mil do Romário essa rede não tava aqui, já tava 
longe. A rede vai continuar esperando. Uma hora, esse tal de gol mil vai 
chegar. [apresentadores em estúdio] Quando? É, aquela declaração do goleiro 
depois do jogo não vale...aí fica fácil. Eu acho que essa é a situação de todos 
os goleiros. Evidentemente eles vão fazer de tudo pra impedir. Mas depois, 
passado o jogo, se eles não conseguirem...vão ficar conhecidos para sempre. 
Agora o Vasco enfrenta o Cabo-friense, e Romário não vai jogar lá em Cabo-
Frio. E depois vem as semifinais do Campeonato Carioca e a Taça Rio, que o 
Vasco pode ou não se classificar. Quer dizer, pode demorar...É, pode 
demorar ou pode ser rápido também8. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
8 http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM661315-7823-
ROMARIO+NAO+CONSEGUE+MARCAR+O+GOL+MIL,00.html 
 



JORNAL NACIONAL. Duração total: 31m11s. ”Romário adia a comemoração do 
gol mil mais uma vez”. Apresentado por Fátima Bernardes e Willian Bonner. Rio de Janeiro: 
Rede Globo de Telecomunicações, 05 abr. 2007. Duração 2m03s. 

 

“[apresentador 1 em estúdio] Romário vai ter que esperar mais um pouco 
para fazer o gol mil. Ontem no Maracanã, o Gama do Distrito Federal 
estragou a festa que era pra ser do Vasco. [repórter] Romário já comunicou 
ao Vasco que não pretende viajar a Cabo Frio no Domingo para o jogo contra 
o Cabo-friense pelo campeonato estadual. Se o Vasco passar para a semifinal, 
ai Romário volta a campo na próxima quarta-feira para mais uma tentativa no 
Maracanã. [imagens do jogo] De mãos dadas, um cordão de isolamento para 
Romário à prova de entrevistas. O que os repórteres buscavam, Marcio 
Goiano consegue. Uma prosa com o Baixinho. Logo depois, Marcio já queria 
mais que uma conversa.Agora dá licença né. Ninguém pode dizer que 
Romário não se esforçou. O Gama marcou logo no inicio? Calma, ta tudo 
bem. De repente, os que os vascaínos queriam. Torcida e Romário 
festejando...o gol de Renato. É. Foi o Renato. Romário só pensa em 
milésimo. Quem sempre fez gols em escala industrial como ele, sofre com a 
falta. Faz a cabeça coçar, insistentemente. As mãos expressam o que os pés 
não conseguem.O jejum e a via crucis de Romário irão alem da Semana 
Santa. Domingo passado ele viu um outro camisa onze fazer um gol no 
Vasco: Lúcio Flávio, mensageiro da agonia. Que aumentou, quando um outro 
camisa onze, agora Marcelo Uberaba do Gama, fez o gol da eliminação 
vascaína na Copa do Brasil. Os repórteres lamentaram perder a oportunidade 
de trabalhar no dia da marca histórica. O juiz certamente também. Até o 
goleiro adversário.[Junhinho] Com certeza po. Quem é que não quer levar 
um gol do Romário?[repórter] Na noite sem gol de Romário, até a rede 
balançou com melancolia9”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9 http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM661580-7823-
ROMARIO+ADIA+A+COMEMORACAO+DO+GOL+MIL+MAIS+UMA+VEZ,00.html 
 



JORNAL O GLOBO – 05/04/2007 – “Capa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JORNAL O GLOBO – 05/04/2007 - “Imagens da Semana” 

 

Foto: André Coelho 

 

Romário entra em campo para o jogo do Gama 
 

Foto: César Loureiro 

 

Pela terceira vez Romário deixa o Maracanã sem 
conseguir marcar seu milésimo gol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Botafofo 4 (4) x(4) 1 Vasco – 11 de Abril 

 
FICHA TÉCNICA 
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) 
Data: 10/04/2007  
Árbitro:  Fábio Dornelas Calábria (RJ) 
Auxiliares:  do Couto Pires e José Cláudio Paranhos  
Renda: R$ 575.815,00  
Público: 30.993 pagantes 
Gols: Renato, 1'/1ºT (0-1); Abedi, 2'/1ºT (0-2); Luciano Almeida, 4'/1ºT (1-2); Zé Roberto, 21'/1ºT (2-
2); Jorge Luiz, 33'/1ºT (2-3); Dodô, 35'/1ºT (3-3); Lucio Flavio, 44'/1ºT (4-3); Allan Kardec, 37'/2ºT (4-
4) 
Nos pênaltis: Dodô, Juninho, Juca e Luciano Almeida marcaram para o BOTAFOGO; Roberto Lopes 
fez para o VASCO, mas Moraes e  Dudar desperdiçaram. 
Vasco: Cássio, Júlio Santos (André Dias, 13'/2ºT), Dudar e Jorge Luiz; Abedi, Roberto Lopes, 
Coutinho (Conca, 18'/2ºT), Renato, Moraes e Guilherme (Allan Kardec, 30'/º2T); Romário.  
Técnico: Renato Gaúcho Botafogo: Julio César; Joílson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro 
Guerreiro (Vagner), Túlio, Lúcio Flávio (Juca) e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô (André Lima). 
Técnico: Cuca 
Botafogo: Julio César, Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Túlio, Lucio 
Flavio (Diguinho, 13'/2ºT) e Zé Roberto; Jorge Henrique (Juca, 31'/2ºT) e Dodô.  
Técnico: Cuca. 
 

 
 
 
BOM DIA BRASIL. Duração total: 36m44s. ”Romário não marca o gol mil”. 

Apresentado por Renato Machado, Renata Vasconcellos e Tadeu Schmidt. Rio de Janeiro: 
Rede Globo de Telecomunicações, 12 abr. 2007. Duração 7m38s. 

 

“[apresentadores em estúdio] Não tem jeito, o gol mil não sai. É. Quando é 
que vai acabar o sofrimento do Romário? Agora só em junho? Pois é, o 
Vasco só volta a jogar no Maracanã, que o estádio onde o Romário quer fazer 
o gol mil, em junho pela quarta rodada do campeonato brasileiro. Agora, se 
fosse ontem seria perfeito porque foi um jogaço. Desde que começou essa 
historia do gol mil, eu venho me perguntando: como é que deve ser o jogo 
pro gol mil? Não pode ser um jogo mais ou menos, não pode ser um gol de 
honra, o Vasco sendo goleado. Teria que ser um jogaço. Ontem foi um 
jogaço. Um jogo que merecia o gol mil. O clássico carioca teve oito gols. 
Marcados por oito jogadores diferentes. Nenhum deles chamado Romário. A 
festa, era do jeito que o Baixinho queria. No Maracanã, contra um grande 
adversário. Até o dia, era onze, número da camisa de Romário. Mas o 
milésimo gol das contas de Romário não saiu. Uma pena porque, eu repito, 
esse Vasco e Botafogo merecia o gol mil. [repórter] Um minuto cravado, gol 
de Renato. Um a zero Vasco. Dois e quarenta e oito gol de Abedi. Dois a 
zero Vasco. Quatro minutos e quatro segundos gol de Luciano Almeida. Dois 
a um. Perai pessoal que ritmo é esse? Vamos com calma. Desse jeito o jogo 
vai ser trinta e quatro a trinta e três. Vamos devagarinho. Vamos lembrar que 
esse era o gol de expectativa pelo gol mil de Romário. E todo mundo ali, 
atrás do Baixinho, e ele levando um rastro de repórteres. Mas não precisava 
de atrativo extra nenhum. O jogo sozinho já era sensacional. (...) E o 
Romário? O que fazia Romário a essa altura? Aos dezenove minutos ele 
tocou pela primeira vez na bola. Foram quatro toquinhos rápidos e o chute 
pro gol. Dois minutos e dezessete segundos depois, o jogo que tinha dado 
uma desacelerada pisou fundo outra vez. Gol de empate do Botafogo, Zé 
Roberto. (...) E o Romário? Nada? Nada. Neste lance ele tava ali, pertinho, se 



alguém deixa pra ele...mas ele chegou mais perto ainda do gol mil. Jorge 
Luiz fez a jogada e...Romario tocou na bola? Foi dele o gol? Foi o gol mil? 
Não. Faltaram três centímetros, talvez menos, dois, um e meio, sei lá, pro 
Romário triscar na bola. É, se ele não fosse, o Baixinho...ou se or exemplo 
tivesse o cabelo do Renato. Veja como Jorge Luis veio com a bola levando 
na raça, na sola do pé, no joelho, olhou pro Romário e cruzou mas, 
infelicidade, fez o gol diretamente. Três a dois Vasco. Dois minutos e treze 
segundos depois, veio o empate, três a três, mais uma vez um jogador do 
Botafogo conseguiu ficar absolutamente livre, no meio da zaga do Vasco. 
Dodô. E não é que o primeiro tempo teria ainda mais um gol. Aos quarenta e 
quatro e trinta, Lucio Flavio de falta. O goleiro Cássio se atrapalhou com o 
quique da bola. Lucio Flavio, quatro a três no primeiro tempo. Trinta e tantos 
no placar não rola mais não mas, uns oito a sete, uns nove a oito...sete gols 
marcados por sete jogadores diferentes e, nenhum deles é o que procura o 
milésimo. Seria no segundo tempo? Não. Romário reclama porque o garoto 
Vileno fez a jogada mas não passou a bola. Túlio fez falta dura em Moraes. 
Talvez fosse apenas pra levar um cartão amarelo mas, ele falou um bocado 
para o juiz Fábio Calábria e levou vermelho. Com um a mais, Renato Gaúcho 
resolveu deixar o Vasco com mais um atacante. Pos André Dias, que ficou 
em campo dois minutos e vinte e cinco segundos. Fez falta dura e o arbitro 
também pos pra fora. Dez jogadores de cada lado, oito minutos entre cada 
expulsão. O Cássio fez pênalti no Dodô mas, o juiz não pensou assim. O 
Jorge Henrique também queria, também não levou. E Romário? Nada? Uma 
arrancada mas em vão. Uma bola também pelo lado esquerdo também em 
vão. O oitavo jogador é o que faria o oitavo gol da partida. Alan Kardec 
dezessete anos, tinha acabado de entrar no jogo, que então se encaminhava 
para os pênaltis. E o Botafogo tentava evitar. Dodô, mais uma vez, no mesmo 
estilo, sem sucesso. Já pensou o gol mil pra dar a vitória nos acréscimos? E o 
Romário tava ali pertinho. Não aconteceu. Romário, que certamente iria 
chorar pela conquista, chorou pela dor das câimbras na batata da perna. Ficou 
fora da lista de batedores dos pênaltis. Dezoito minutos ate que todos 
deixassem o campo, ate que todos deixassem Romário em paz e o jogo 
seguiu para um desfecho sensacional. Cinco pênaltis pra cada time. (...) 
Quatro a um Botafogo, classificado para a final da Taça Rio. E o gol mil de 
Romário, as cenas da imprensa perseguindo o craque, o craque perseguindo a 
marca ficam adiadas. (...) E Romário fica com a imagem da falta que fez um 
centímetro para o milésimo10”. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
10 http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM664044-7823-
ROMARIO+NAO+MARCA+O+GOL+MIL,00.html 
 



JORNAL NACIONAL. Duração total: 30m47s. ”O jogo mais eletrizante dos 
últimos tempos”. Apresentado por Fátima Bernardes e Willian Bonner. Rio de Janeiro: Rede 
Globo de Telecomunicações, 12 abr. 2007. Duração 3m27s.  

 

“[apresentadores] O estádio do Maracanã ontem a noite foi cenário de uma 
das partidas de futebol mais eletrizantes dos últimos tempos. Milhares de 
pessoas que se acomodaram nas cadeiras para torcer pelo milésimo gol de 
Romário ou até para torcer contra essa marca histórica. Os torcedores que 
foram ao Maracanã assistir formam premiados com muitos mas, muitos gols. 
Mas nenhum do Baixinho. O Vasco de Romário acabou sendo eliminado pelo 
Botafogo na decisão por pênaltis. Cinco voltas no ponteiro. [repórter] É 
tempo, cinco voltas no ponteiro, em campo mais de trezentos minutos de 
perseguição. Dessa vez o relógio brincou de despedaçar corações. E Romário 
foi mais uma vez vencido pelo tempo. Quando ouvir o som de chute e bola na 
rede, é porque chegou ao fim o tempo do Vasco no campeonato. Passou. Três 
horas antes o futuro prometia. Um novo alvoroço em volta de Romário. 
Muitas faixas e a lembrança de que junto com o tempo o dinheiro também 
estava acabando. Será que é hoje? Pressa. Corrida contra o relógio pois placar 
e cronômetro fazem uma grande parceria. Registram dois gols do Vasco, 
nenhum de Romário, e um do Botafogo. Dois a um em quatro minutos. Já viu 
disso? Um primeiro tempo farto, sete gols, nenhum de Romário11”. 

 

 

 

JORNAL O GLOBO – 12/04/2007 – “Capa” 

 

 
                                           
11 http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM664384-7823-
O+JOGO+MAIS+ELETRIZANTE+DOS+ULTIMOS+TEMPOS,00.html 
 



JORNAL O GLOBO – 12/04/2007 – “Por dentro do Globo” 

 

 

 

Nesta mesma edição do jornal O Globo, Roberto DaMatta – cronista do jornal – 

escreve em sua crônica:  

Não se deve contar com o ovo no fiofó da galinha. Assim aprendi o ditado 
quando criança, embora tenha sido quando adulto que muitas vezes tomei 
ciência de que sua impermeável, compacta e franca lucidez continha uma 
humana e relativa verdade. É que, sendo brasileiro, logo percebi e, mais que 
isso, comecei a experimentar o inesperado dentro do esperado. (...) Daí a 
descoberta de que as mais indiscutíveis verdades, expressas no mais denso 
bom senso dos ditados populares, eram, como o tudo mais, relativas. 
Qualquer truísmo, ou verdade verdadeira (...) tem o seu lugar ou assento de 
eficiência e felicidade lógicas, conforme dizem os semanticistas, mas 
possuem também o seu crucifixo de inverdade e o seu coeficiente , ou como 
dizem os economistas, seu índice de contradição. Neste sentido, e 
dependendo do contexto, o lema indiscutível – e com o devido respeito, 
“Quem tem cú tem medo”; ou “Passarinho que come pedra sabe o cú que 
tem” – pode se transformar em ditos ofensivos ou em plena e complicada 
frustração, como tem ocorrido, por exemplo, com o milésimo gol de 



Romário. Pois, neste caso pergunta-se, com lidima reverencia e legítima 
curiosidade, como não contar com o ovo no cú da galinha (o gol mil de 
Romário), se os galos estão em volta e o Baixinho é um tremendo goleador? 
(...) O fato básico, o dado real, entretanto, comprovado pelo caso Romário é 
que, pelo menos no âmbito democrático de uma disputa futebolística – onde 
todos valem o mesmo diante das regras do jogo, não se pode contar com o 
milésimo gol (ou com o gol no cú da galinha). Pois, no contexto das lutas 
igualitárias, a oportunidade que obrigaria a honrar matematicamente o 
prometido, que pelo ditado, é sempre devido; ou que gostaria ao craque que 
“de tostão em tostão vai-se ao milhão”, não tem cabimento (DAMATTA, 
2007). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5 Análise das Peças Midiáticas 
 
 

Destinada a um público, situado nas mais diversas estruturas da sociedade, a mídia 

apresenta um discurso, onde o jogador Romário aparece como um personagem rico em 

artifícios, a fim de conquistar um amplo público. Assim, o fenômeno atinge não apenas o  

subúrbio carioca, mas também classes hegemônicas de todo o Estado e espalha-se pelo país 

rapidamente. Fazendo uso de um forte apelo emocional, Romário reúne uma série de 

características de um produto da cultura de massa.  

 

Seguindo regras da fabricação industrial, característica da cultura de massa, o jogador 

Romário – e no caso, a marca do seu milésimo gol, é o exemplo da chamada 

espetacularização midiática. O espetáculo construído em torno de seu personagem, tornou-se 

um produto de sucesso de público e vendas, pois, como todo personagem, ele também tem 

produtos com seu nome: DVD, camisas, livros. Pode-se usar a análise de Debord, quando 

afirma que toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se 

apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Assim, Romário corresponde às 

aspirações de uma sociedade carente de maior identificação e diversão. 

 

Reforça-se desta maneira a perspectiva de Umberto Eco ao considerar que o 

espetáculo tenha ultrapassado as fronteiras da representação para atingir os níveis mais 

profundos e subjetivos das relações interpessoais. No culto a Romário, observa-se um 

espetáculo, um megaevento sob cenário do futebol ou do estádio, mais precisamente. 

 

O fenômeno pode ser analisado, também sob o aspecto da mitificação. A mídia, 

abrindo espaço na TV, jornais explorou a imagem de Romário - e a marca do seu milésimo 

gol - em todos os ângulos, tornando-o um mito, seja através de sua superação, de sua 

malandragem, de sua suposta coragem ou mesmo obstinação. Colabora para isso sua trajetória 

como jogador profissional, até chegar à tão explorada ‘marca histórica’. Prova disto é a 

reportagem da contracapa do Caderno de Esportes do Jornal O Globo, de 31 de março, que 

compara o jogador ao sambista Zeca Pagodinho. Ambos nasceram em algum subúrbio do Rio 

de Janeiro e, cada qual na sua área, ‘dedicam parte de suas vidas agitadas a ajudar o próximo’.  

 



Romário, mais especificamente, nasceu na Favela do Jacarezinho e, aos 3 anos, 

mudou-se para a Vila da Penha. Aspecto como este sugere que Romário, apesar de parecer um 

modelo de comportamento, é um cidadão comum, que sofre com as dificuldades do mundo. 

 

No caso da reportagem “Por dentro da mídia”, pode-se usar a análise de Chaparro, 

quando afirma que o produto informativo não é um reflexo dos acontecimentos, ele próprio se 

organiza e se constitui como uma realidade autônoma. Ou seja, o que determina a elaboração 

do produto jornalístico não é o mundo real, mas a prévia formatação deste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O olhar observador dos impérios midiáticos que se constituíram e se fortaleceram nos 

últimos tempos em todo o mundo, tornou, ao próprio mundo, um olho cego. A mundialização 

de atitudes, gosto e comportamentos priva a humanidade de enxergar. E a mídia, que tudo 

enxerga e traduz para os seres humanos, tem se incumbido de levar a cabo esta cegueira, com 

um produto acima de qualquer suspeita: a imagem da não-notícia. Nunca a produção de 

noticiário foi tão grande e diversificada como o que assistimos a partir das recentes mudanças 

tecnológicas da informação. (QUEVEDO, 2002) 

 

E por isso mesmo, nem ao menos se desconfia que tamanha produção gera a não-

notícia, tornando-nos alheios aos acontecimentos importantes do mundo. Quanto mais a TV 

nos atropela com inúmeras e sucessivas imagens, menos entendemos suas razões. O que fica, 

sim, evidenciado, é uma acirrada concorrência pela credibilidade entre o fato e a tecnologia. A 

ética do telejornalismo não é mais presidida pela verdade, mas pelo imperativo de tirar o 

olhar. Nas palavras de Debord: “o espetáculo organiza com maestria a ignorância do que 

acontece e, logo em seguida, o esquecimento daquilo que, apesar de tudo, pode tornar-se 

conhecido”. (DEBORD, 1997) 

 

A mídia exibe seu ponto de vista de forma extrema e meticulosamente selecionado. 

Um olhar onipotente e onipresente que, como analisa Marina Quevedo, sequer dissimula a 

intenção de banalizar os fatos, em favor de uma lógica mercantilista e irracional que constrói 

as relações humanas. Ainda a autora alerta:  

 

“Essa gigante que, hoje ordena a vida social das sociedades, confunde a razão 
daqueles que buscam em seu olhar a base para uma formação sócio-
humanística, pois ao transformar o público em massa vendável, o jornalismo 
descarta qualquer compromisso que não esteja entrelaçado à possibilidade do 
lucro, do poder e do monopólio. 

 

A imagem que essa mídia produz e mostra não é a da notícia, mas sim da própria 

imagem, de tal forma que qualquer texto informativo lhe caberia. Assim, o que vira notícia é a 

imagem, e não a notícia em si, que a imagem oculta. O que vira notícia é a imagem fundada 

na não-notícia. 

 



O noticiário dos veículos de comunicação tem sido ditado por poucos grandes 

conglomerados de informação. O centro desse império não aparece claramente para o público 

à quem pretende informar, e esse controle sem limites e sem rosto também favorece a criação 

de imagens da não-notícia, reproduzidas instantaneamente. 

 

Como já fora dito, é nos excessos que ela se sustenta. No excesso de informação, no 

excesso de tecnologia, no excesso de luz, no excesso de zelo, no excesso de visibilidade, no 

excesso de ordem.  

 

A imagem da não-notícia é o sintoma da doença que está na mídia nos dias atuais. 

Quanto mais nos distanciamos da realidade, mais se fortalece essa imagem, a qual nos 

tornamos cada vez menos capazes de enxergar, tamanho o aparato tecnológico que cerca esta 

mídia.  

 

É como na história de Frankenstein acerca do poder exercido pela humanidade sobre a 

natureza através da ciência e da tecnologia; como se a mídia não fosse feita para uso do 

homem, mas o homem feito para uso da mídia. 

 

A imagem da não-notícia que aparece na tela da TV, se desdobra nas páginas de 

jornais. O noticiário televisivo serve de base para a pauta diária dos demais veículos de 

comunicação. A partir disto, podemos imaginar o grau de desinformação a que estamos 

sujeitos diariamente e o tempo todo. A imagem da não-notícia, ao fundamentar-se no 

entretenimento e não na informação, sofre com toda sorte de influências. E esgota em seus 

paradigmas toda sua potencialidade humanística, todo seu papel de intermediário fidedigno 

entre realidade e cidadão.  

 

A mídia trabalha com a notícia. A informação pode ser ou não uma decorrência dela. 

A notícia atende à necessidade de satisfação da curiosidade e monotonia da rotina. É a 

quantidade e não a qualidade do que é noticiado que importa, porque a novidade poder ser 

artificial e propiciar ao leitor a ilusão de que sabe de tudo, quando na verdade, e sem saber, 

tudo ignora.   

 



O “Milésimo Gol de Romário” é mais um. Mais um testemunho da vitória da indústria 

do entretenimento, uma das mais lucrativas e bem sucedidas que existem. Mais um exemplo 

de imagem desempenhando a função de transmissora de informação. Informação fundada na 

não-notícia, já que, o que vira notícia é a própria imagem.  

 

O futebol não tem sua importância ao fazer esquecer os problemas rotineiros e males 

sociais, mas porque ele proporciona ao cidadão a experiência com a vitória, com o entregar-se 

de corpo e alma a uma causa. Permite ao povo acreditar, e realizar que, se no futebol pode ser 

vitorioso, na vida também é possível. Pois se o futebol é o ópio do povo ele é também um 

estímulo para o reconhecimento dos problemas e da auto-estima de uma sociedade. E esta 

seria a função do ético e bom jornalismo, ou seja, separar o ‘pão do circo’, não politizar o 

futebol. 

 

No fim deste jogo, o espectador não perdeu nada. Foi o jornalismo que perdeu, e com 

a derrota, se perdeu novamente a si mesmo. 
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