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RESUMO

O presente estudo observa a produção de heróis e vilões enquanto construção midíatica,
analisando a cobertura realizada por Zero Hora durante a Copa do Mundo de 2006. Para
isso, são selecionas as notícias mais relevantes publicadas no suplemento intitulado
Jornal da Copa, entre os dias 9 de junho e 10 de julho de 2006, período no qual o evento
foi realizado. Com base nas informações selecionadas, identificam-se os aspectos que
definem a construção e a desconstrução de figuras heróicas na trajetória da Seleção
Brasileira narrada por Zero Hora. A abordagem costumeiramente subjetiva da imprensa
ao lidar com o futebol é ainda mais enfática quando se trata do Brasil na disputa pelo
supremo título mundial. Assim como a torcida, os jornalistas compartilham o desejo por
vitórias nacionais, propiciando uma narrativa de contornos dramáticos, protagonizada
por heróis e vilões legitimados pela crônica esportiva.

PALAVRAS-CHAVE
Heróis. Vilões. Zero Hora. Copa do Mundo.
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1 INTRODUÇÃO

Futebol é ciência inexata. Imprevisível, surpreendente, inesperado. Ao soar o

apito, são dois lados opostos, onze contra onze, um único objetivo e inúmeras

possibilidades. O contestado goleiro, esquecido debaixo das traves, talvez agarre um

pênalti, e o artilheiro que pisa em campo aplaudido, quando menos se espera, escorrega

na bola. Dentro das quatro linhas, apenas noventa minutos separam a glória do limbo e

os heróis dos vilões.

Considerando o destaque que o futebol recebe nos veículos de massa, o

presente estudo contempla esse fenômeno enquanto produção midiática. Afinal, de que

a forma a imprensa esportiva contribui para a construção e a desconstrução de figuras

heróicas? Sob quais circunstâncias isso ocorre, quais aspectos o definem e como esses

aspectos interagem? Tomando como base o noticiário publicado por Zero Hora durante

a Copa do Mundo de 2006, pretende-se alcançar as respostas para tais questionamentos.

Vários fatores motivaram a escolha deste tema, sendo dois os mais notáveis: o

apelo popular do futebol e sua predominância no noticiário esportivo. A preferência por

um meio de comunicação impresso, especificamente o jornal Zero Hora, justifica-se pelo

maior volume de informações disponíveis e acessíveis ao autor. Já o foco de abordagem

– a participação do Brasil em uma Copa do Mundo – não poderia ser mais óbvio. Trata-

se, seguramente, de um dos maiores eventos midiáticos da atualidade, se não o maior.

Para cumprir o objetivo proposto, optou-se pela análise documental de todas as

edições do Jornal da Copa, suplemento publicado por Zero Hora entre os dias 9 de

junho e 10 de julho de 2006. Diferente de uma análise de conteúdo, que
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consiste em diversas etapas pré-definidas, a metodologia aqui aplicada permite maior

flexibilidade para atingir os objetivos propostos e formular uma conclusão relevante.

Antes disso, visando contextualizar a análise proposta, faz-se necessário um

breve histórico do veículo, citando suas participações em coberturas de Copas do

Mundo, além de uma apresentação do Jornal da Copa (formato e composição, número

de edições, média de páginas, etc). Para limitar o volume do material analisado, foram

descartadas algumas colunas e sessões do suplemento, conforme explicado no item

intitulado JORNAL DA COPA. Em seguida, é feito um pequeno resumo dos principais

acontecimentos da Copa do Mundo em 2006.

No capítulo 4, A COBERTURA DE ZERO HORA NA COPA MUNDO DE 2006,

citam-se, de forma direta ou indireta, as passagens mais relevantes publicadas pelo

jornal, ordenando-as cronologicamente. Pretende-se, assim, configurar uma narrativa

linear dos fatos para melhor compreensão em uma posterior análise.

Procuram-se, essencialmente, notícias sobre a Seleção Brasileira, a equipe de um

modo geral, alguns jogadores em particular, o técnico Carlos Alberto Parreira, além de

Luis Felipe Scolari, treinador da Seleção Portuguesa. Esse último, por motivos que serão

esclarecidos mais adiante.

Em COSTRUINDO E DESTRUNIDO A IMAGEM DO HERÓI ESPORTIVO, os

fatos narrados por Zero Hora são interpretados à luz das teorias de Joseph Campbell,

Edgar Morin e Kátia Rubio, entre outros. É apresentada a produção de figuras heróicas

como prática cultural e a sua relação com o universo esportivo e a imprensa nacional.

A partir daí, utilizando passagens do capítulo anterior, são identificados os

aspectos que definem a construção e a desconstrução do herói esportivo através da

mídia – especificamente, o jornal Zero Hora na cobertura da Copa do Mundo de 2006.
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Além dos autores citados, ainda são considerados bibliografias e estudos que tratam o

futebol enquanto competição de contornos dramáticos, emocionante e apaixonante, e o

quanto isso influencia as críticas da crônica esportiva. Também serve como referência

constante uma proposta de análise formulada por Antônio Schmitz durante a Copa do

Mundo de 1998.

Ao compreender o papel da mídia como legitimadora de heróis esportivos, por

fim, chega-se ao último capítulo, que traz as considerações finais e a conclusão do

trabalho.

http://www.pdfdesk.com


9

2 UM BREVE HISTÓRICO DO JORNAL ZERO HORA

A trajetória da Zero Hora tem origem nos derradeiros anos de circulação de

outro jornal. Fundado por Samuel Wainer, o Última Hora, de circulação nacional, teve

ampla repercussão durante o segundo mandato de Getúlio Vargas (1951 - 1954),

presidente que contava com a adesão do veículo. Nesse período, o jornal chegou à

marca de 700 mil exemplares, mas com o suicídio de Getúlio, em 24 de agosto de 1954,

passou a sofrer forte repressão popular. A campanha era liderada pelo jornalista e

parlamentar Carlos Lacerda, líder da oposição.

A morte de Getúlio Vargas e o boicote organizado por Lacerda tiveram

conseqüências devastadoras para o Última Hora. Durante o governo de Juscelino

Kubitschek, de 1956 a 1961, o jornal tentou recuperar as forças, oferecendo apoio ao

presidente, estratégia que se repetiu no governo João Goulart, eleito em 1961. Com o

golpe militar de 1964, porém, Samuel Wainer teve seus direito cassados. O episódio

marcou o fim do Última Hora e, conseqüentemente, o início da trajetória da Zero Hora,

que assumiu as instalações do extinto jornal, sob a direção de Ary Carvalho.

Em 1966, Maurício Sirotsky, fundador da Rede Brasil Sul (RBS), tornou-se sócio

da Zero Hora, que passaria a integrar uma rede que incluía a Rádio Gaúcha, e, mais

tarde, a TV Gaúcha, hoje, RBS TV. O empresário Maurício Sirotsky foi locutor e corretor

de anúncios de rádio no interior gaúcho na década de 1940, até fundar a Rádio

Publicidade Ltda., em 1953. Três anos depois, ele criou a agência Mercur Publicidade,

em Porto Alegre, e no ano seguinte, adquiriu a Rádio Gaúcha.

A Zero Hora foi mais um passo na construção do império erguido por Sirotsky.

Atualmente, a RBS opera no sul do Brasil, contando com 26 emissoras de televisão
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aberta, duas emissoras locais de televisão, 7 jornais diários, 26 emissoras de rádio, dois

portais na Internet, uma operação orientada para o agronegócio, uma editora, uma

gravadora, uma empresa de logística, uma empresa de marketing para jovens e uma

fundação de responsabilidade social.

Com a mudança da antiga Editora Flan S.A. para Empresa Jornalística Sul

Riograndense S.A., a Zero Hora atraiu novos investimentos, e a partir de 1966, reforçou

o setor comercial. Em maio de 1967, enviou o primeiro repórter brasileiro para a Guerra

do Vietnã. Nessa época, a circulação do jornal abrangia mais de 100 municípios e

contava com 200 funcionários, instalando sede definitiva em Porto Alegre, entre as

avenidas Érico Veríssimo e Ipiranga, no ano de 1969. A Zero Hora tornou-se então o

primeiro diário do sul do país a adotar a tecnologia off-set de impressão, contando com

uma estrutura que possibilitava a reprodução de fotos a cores e um revolucionário

padrão gráfico.

Apesar dos avanços tecnológicos, a tiragem caiu e a empresa começou a enfrentar

problemas financeiros. No entanto, o novo modelo de administração adotado por

Sirotsky, que promoveu uma reformulação na linha editorial do jornal –

economicamente viável e adequada às exigências do mercado – começou a render

frutos. Promoveu-se uma renovação nas editorias de política e economia, visando

alcançar um público mais abrangente, além de transformações visuais nas áreas de

esporte, polícia e lazer.

As mudanças, somadas à redução de custos, trouxeram benefícios financeiros

para o início da década de 1970, proporcionando assim uma série de progressos, como a

utilização de fotocomposição eletrônica e a aquisição de novos equipamentos gráficos.

Em 1972 ocorreu a reorganização da circulação, com a criação do departamento de

transportes. A proposta era multiplicar os pontos de venda, atingindo locais como

supermercados e farmácias, além de usar frota própria, o que agilizava e ampliava a
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circulação do jornal no interior do Estado, almejando, posteriormente, cidades de Santa

Catarina e as grandes capitais do país. Em 1975, a empresa foi reconhecida pelo Instituto

Marplan como o jornal de maior venda avulsa no Estado, circulando em 232 municípios.

Em 1979, mudou a razão social, passando para Zero Hora Editora Jornalística.

Hoje, a Zero Hora é o maior tablóide (publicações em formato 24,8cm x 28 cm) do

Brasil e um dos jornais mais influentes do país. Conforme o Ibope (Instituto Brasileiro de

Opinião Pública e Estatística), são cerca de 2.053.000 leitores diários, marca que coloca a

Zero Hora como o jornal mais lido do Rio Grande do Sul.

2.1 Zero Hora na Copa do Mundo

Em 1974, quando a Seleção Brasileira já era tricampeã mundial e se preparava

para mais uma edição da Copa do Mundo, o jornal Zero Hora mandava, pela primeira

vez, uma equipe de jornalistas para cobrir o evento. Foram enviados à Alemanha, sede

da Copa, os repórteres José Antonio Ribeiro e Gérson Schirmer, mais um fotógrafo.

Naquela época, as matérias eram transmitidas para a redação via telex, procedimento

que foi usado até a Copa de 1990, na Itália. A partir de 1994, todo o material de

cobertura da Copa passa a ser enviado pela Internet.

Em 1978, com a Copa do Mundo realizada na Argentina, a primeira na América

do Sul desde 1962, a equipe de jornalistas de Zero Hora contava com quatro repórteres e

dois fotógrafos. Em 1986, o jornal estreava em suas páginas um suplemento dedicado

exclusivamente a Copa do Mundo, ano que também marcaria a primeira cobertura com

fotos a cores. O Jornal da Copa, como foi batizado o suplemento, continuaria sendo

publicado até os dias atuais.
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2.1.1 Jornal da Copa

Para a Copa do Mundo de 2006, foram publicadas 32 edições do Jornal da Copa

de Zero Hora, entre os dias 9 de junho e 10 de julho, abrangendo desde o jogo de

abertura até a final. O formato do jornal é o mesmo da Zero Hora, ou seja, 29cm x 39 cm.

O número de páginas dependia do volume de pautas do dia anterior, variando entre 8 e

20 páginas. As colunas de Ruy Carlos Ostermann (Gol de Letra), Mário Marcos de Souza

(Bola Dividida) e David Coimbra (Contracopa) eram fixas, sendo publicadas em todas as

32 edições. Também eram publicados textos de Paulo Roberto Falcão e Wianey Carlet,

que assinam colunas diárias em Zero Hora; Luís Fernando Veríssimo, outro colaborador

do jornal; e Assis Moreira, empresário e irmão de Ronaldinho Gaúcho.

Além disso, o cartunista Marco Aurélio era responsável por uma sessão de

humor. Entre os demais espaços presentes nas edições, constavam o Copa Vip, uma

espécie de coluna social da Copa assinado por Fernanda Zaffari, e o Bate Bola na Rede,

que contava com a participação dos leitores e era editado pela jornalista Daniella Paretti.

Nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, o jornal publicava uma página com

informações sobre a partida (escalação dos times, destaques, dúvidas, formações táticas,

etc), além de informações adicionais

Nas edições seguintes aos jogos do Brasil, Zero Hora descrevia os principais

acontecimentos da partida, os gols, a relação dos jogadores que haviam jogado, quem foi

substituído, quem entrou, quem recebeu cartão amarelo e vermelho. Na página ao lado,

uma foto com legenda ilustrava a matéria. Também era publicada uma página onde

Zero Hora estipulava notas para o desempenho dos jogadores brasileiros, com um texto

avaliando a atuação de cada um. A cotação variava entre uma (a nota mínima) e seis

estrelas (a nota máxima). Ainda eram avaliados os desempenhos do técnico do Brasil,

Carlos Alberto Parreira, do árbitro da partida e da equipe adversária.
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Para limitar o material de análise, serão consideradas apenas as colunas de Mário

Marcos de Souza e David Coimbra, os dois repórteres enviados por Zero Hora à

Alemanha; mais as matérias, reportagens e notas relevantes nesta análise.
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3 A COPA DO MUNDO DE 2006

Organizada pela FIFA (Federação Internacional de Futebol), a Copa do Mundo é

um torneio de futebol masculino que reúne seleções de diversos países, cada qual,

representado sua respectiva nação. A primeira Copa do Mundo aconteceu no Uruguai,

em 1930, com vitória dos anfitriões. Desde então, a cada quatro anos, exceto no período

da Segunda Guerra Mundial, foram realizadas 18 edições da Copa do Mundo. Com o

passar do tempo, a fórmula de disputa foi sofrendo alterações, até chegar ao modelo

atual.

Primeiramente, uma fase eliminatória é disputada em cada um dos continentes1.

As seleções com melhor desempenho nesta etapa garantem lugar na Copa do Mundo,

seguindo os critérios de representatividade para cada continente. Na América do Sul são

oferecidas quatro vagas, e ao quinto colocado cabe disputar a repescagem contra o

representante da Oceania.

Para a Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha, as vagas sul-americanas

foram preenchidas por Brasil, Argentina, Equador e Paraguai. O Uruguai, que poderia

ser o quinto representante, perdeu a vaga na repescagem, após derrota para a Austrália.

Definidos os 32 classificados para a Copa do Mundo as seleções são divididas em oito

grupos, com quatro equipes cada 2.

1 Os continentes são divididos em seis confederações que representam a Europa, a América do Sul, a
África, a Ásia, as Américas do Norte e Central e a Oceania.
2 As seleções que participaram da Copa do Mundo de 2006 foram Angola, Arábia Saudita, Argentina,
Austrália, Brasil, Coréia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica, Croácia, Equador, Espanha, Estados Unidos,
Franga, Gana, Holanda, Inglaterra, Irã, Itália, Japão, México, Paraguai, Polônia, Portugal, República
Checa, Sérvia e Montenegro, Suécia, Suíça, Togo, Trinidad e Tobago, Tunísia, Ucrânia e Alemanha,
previamente classificada como país sede.
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A divisão é feita por sorteio, sendo que cada grupo conta com um cabeça-de-

chave3. Nos grupos, as quatro seleções se enfrentam e as duas que tiveram melhor

pontuação passam para a fase seguinte. A partir daí, são jogos eliminatórios. Quem

perde é desclassificado e quem vence segue adiante, até restarem duas equipes

finalistas.

Primeiro colocado nas eliminatórias sul-americanas, o Brasil foi escolhido cabeça-

de-chave do Grupo F, ao lado de Japão, Austrália e Croácia. A equipe brasileira era tida

como favorita ao título por vários motivos. Havia acumulado conquistas importantes

nos últimos anos, como a Copa América e a Copa das Confederações. Além disso, o

Brasil era o atual campeão do mundo e contava com um elenco de jogadores

renomados, entre os quais, Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona (Espanha), eleito duas

vezes o melhor do mundo pela Fifa, em 2004 e 2005.

A estréia do Brasil aconteceu no dia 13 de junho, contra os croatas, com uma

vitória por 1 a 0. Somando mais dois resultados positivos diante de Austrália e Japão, os

brasileiros ficaram em primeiro lugar no Grupo F. Classificado para a próxima etapa, o

Brasil tinha pela frente o segundo colocado do Grupo E, Gana. Quem vencesse a partida

jogaria contra o vencedor de França e Espanha, nas quartas-de-final.

Ao eliminar Gana por 3 a 0, a Seleção Brasileira credenciou-se então para

enfrentar a França. Invictos na competição, os brasileiros foram derrotados pelos

franceses por 1 a 0, dando adeus ao título. Após a vitória, a França eliminou Portugal,

garantindo vaga na grande decisão, contra a Itália. No dia 9 de julho de 2006, a final da

Copa do Mundo foi decidida nas cobranças de pênaltis, com os italianos vitoriosos.

3 Os cabeças-de-chave são as seleções mais tradicionais, separadas uma em cada grupo, para não se
enfrentarem na primeira fase da Copa do Mundo, conforme determinação da Fifa.
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4 A COBERTURA DE ZERO HORA NA COPA MUNDO DE 2006

Neste capítulo, serão transcritas as passagens mais relevantes publicados no

Jornal da Copa de Zero Hora em 2006, visando determinar quais aspectos definem a

construção e a desconstrução da imagem do herói esportivo através da mídia. Para

melhor entendimento, o conteúdo está organizado na ordem cronológica dos

acontecimentos, conforme a data da edição em que os textos foram publicados,

dividindo-se em sete partes. Cada uma das partes compreende as edições publicadas

antes e/ou depois dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, passando pelo

confronto entre França e Portugal, até a final vencida pela Itália.

4.1 Que o salto alto não nos derrube

No dia 9 de junho de 2006, Zero Hora publicava a primeira edição do Jornal da

Copa, estampando na capa dois sapatos de salto alto nas cores verde e amarelo (Anexo

1). Ao lado, o seguinte texto.

Finda-se a espera de quatro anos. O maior espetáculo do futebol será aberto hoje
às 11h32min, no Estádio Olímpico de Berlim. Às 13h, Alemanha e Costa Rica
fazem o jogo de estréia da 18ª Copa do Mundo, o evento capaz de mobilizar
todo o planeta em torno de uma bola. São 32 seleções. Com apenas sete partidas,
qualquer uma pode chegar a um título que ninguém conquistou tanto quanto o
Brasil. Aí está nossa virtude e aí também pode estar o ardil armado pela própria
superioridade. A Seleção só estréia às 16h do dia 13, terça feira, contra a Croácia.
Que a soberba da vitória por antecipação não nos afaste de uma conquista que
certamente será tão mágica e grandiosa quanto o Tri de 70. Que joguem. E que
vença o Melhor. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA, 09/06/2006, p.01)

http://www.pdfdesk.com


17

Apontada com a grande favorita ao sexto título mundial, a Seleção Brasileira

tinha pela frente a difícil missão de vencer a soberba, que na linguagem do futebol, é

representada pelo salto alto. A manchete na capa advertia para o excesso de confiança:

“Que o salto alto não nos derrube”.

Em matéria intitulada “Hibernação planejada”, Zero Hora destacava a

preparação da Seleção Brasileira para a competição. Nos dias que antecederam a

abertura da Copa do Mundo, a comissão técnica decidiu não realizar jogos amistosos

contra adversários mais fortes e treinamentos exaustivos. O objetivo era evitar o risco de

lesões às vésperas do torneio. O texto fazia uma comparação entre o Brasil e alguns dos

principais concorrentes ao título. Seleções que optaram por uma preparação intensa,

como França, Inglaterra e Holanda, sofriam importantes baixas devido a lesões,

enquanto o Brasil se preocupava com as bolhas no pé de Ronaldo Nazário. O assunto,

inclusive, rendeu outra matéria sobre um misterioso vírus que vitimou parte da

delegação croata, e como estes eram nossos primeiros adversários, ironizava: “Melhor, é

impossível”.

Em relação ao condicionamento físico da Seleção Brasileira, a grande

preocupação era justamente Ronaldo. A polêmica sobre o peso do atleta envolveu

inclusive o presidente Lula, que numa teleconferência com a delegação, indagou se o

centroavante estaria gordo ou não. A pergunta irritou Ronaldo que fez a seguinte

declaração para a imprensa: “Assim como todo mundo fala que estou gordo, todo

mundo falava que o Lula bebia para caramba. E assim como é mentira que eu esteja

gordo, deve ser mentira que ele bebe para caramba”.

Embora o embate entre Lula e Ronaldo tenha sido o assunto mais comentado na

edição do dia 10 de junho, Zero Hora também alertava para os problemas de marcação

no ataque brasileiro. O técnico Parreira estava preocupado com a possibilidade de

contra-ataques adversários, já que os quatro atacantes brasileiros, apelidados de
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“Quadrado Mágico”, não tinham o hábito de marcar a saída de bola. Neste mesmo texto,

o redator finalizava com o saldo do treino realizado no dia anterior. “Foi um bom

coletivo [ . . . ]. O destaque? Ronaldinho, claro, autor das jogadas dos gols e de passes

cheios de malícia, que deixavam os atacantes em condições de marcar”.

Apontado como provável craque da competição, Ronaldinho Gaúcho era a

grande esperança do Brasil. Natural de Porto Alegre, o jogador recebia ampla cobertura

nas páginas da Zero Hora. Em 11 de junho, o Jornal da Copa apresentava, em matéria de

capa, “a primeira vez do guri” com a camisa da Seleção Brasileira. Lembrava que “aos

11 anos, em Tramandaí, Ronaldinho e a camisa 10 se encontraram e estão felizes para

sempre”. Dizia-se que a camisa 10 da Seleção, outrora ostentada por Pelé, havia

encontrado um novo gênio para vestir.

Havia o receio sobre as chances do Quadrado Mágico – composto por

Ronaldinho, Kaká, Adriano e Ronaldo – funcionar diante de adversários mais

qualificados. Em uma tabela elaborada por Zero Hora com previsões de analistas, esta

preocupação era evidente. Questionados sobre o futuro do quarteto, alguns dos

comentaristas o classificaram como “incerto”, “nebuloso”, “provisório” ou “uma

incógnita”, sendo citado por um deles como o ponto fraco da Seleção, o que também era

atribuído ao futebol festivo.

No dia seguinte, Ronaldinho estava mais uma vez no centro das atenções, após

conceder uma entrevista exclusiva para David Coimbra. Nela, o jogador falava do ex-

clube, o Grêmio, de Porto Alegre; do irmão Assis, colunista do Jornal da Copa; e sobre

sua função dentro da equipe, mais voltada para a assistência aos demais atacantes do

que em fazer gols. Ele também era apontado como o jogador mais bem pago do mundo

em uma matéria intitulada “Brasil Superlativo”, que fazia um prognóstico dos recordes

que a Seleção Brasileira poderia bater caso conquistasse o sexto título mundial. Para o

capitão Cafu, o Hexa seria a chance de erguer a taça duas vezes, um feito ainda inédito.
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Já Ronaldo Nazário poderia marcar os três gols que faltavam para superar o alemão

Gerd Müller4, o maior goleador da história das Copas.

Novamente, os problemas defensivos da Seleção Brasileira repercutiam, dessa

vez, em uma entrevista coletiva concedida por Parreira. O desafio, segundo Parreira, era

“fazer com que a equipe trabalhe no sentido coletivo, que ataca com a força normal, mas

saiba se defender”. O texto concluía que, caso o time cumprisse as orientações

defensivas do treinador, dificilmente deixaria de conquistar o título.

No dia da estréia diante dos croatas, o Jornal da Copa estampava na capa a

manchete “Ordem e Progresso no Quadrado Mágico” (Anexo 2), traduzindo a esperança

de que o esquema elaborado por Parreira funcionasse. Era a “Hora de fazer mágica”.

Após vitórias diante de Seleções fracas, como a Venezuela, e em competições

desvalorizadas, como a Copa das Confederações, havia chegado o momento que todos

aguardavam. “O quadrado enfrenta, afinal, seu grande teste”, declarava-se.

A edição também dava atenção a uma questão judicial envolvendo o capitão

Cafu, intimado pela justiça italiana por falsificação de documentos. Aparentemente,

segundo o jornal, a notícia não teria abalado o jogador, convicto de que não se tratava de

um problema grave e totalmente focado no jogo de estréia.

Na sessão Bola Dividida, Mário Marcos anunciava que “o homem do topete vem

aí”, referindo-se ao centroavante Ronaldo e seu corte de cabelo extravagante em 2002.

Pode esperar. Se a Seleção confirmar o favoritismo e chegar à grande decisão da
Copa do Mundo, [ . . . ] , Ronaldo levará para campo uma de suas brincadeiras
favoritas. Vai mudar o visual, como fez em 2002, quando surpreendeu ao deixar

4 Gerd Muller, jogador alemão, ficou conhecido como o "Goleador da Nação". Foi o artilheiro da Copa do
Mundo de 1970, com dez gols. Também participou da Copa de 1974, quando a Alemanha sagrou-se
campeã, marcando quatro gols e atingindo a marca de maior artilheiro de todas as Copas.
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um topete [ . . . ] Se, além da brincadeira, o futebol de campo também repetir o
sucesso de 2002, o brasileiro pode ir preparando as faixas. (ZERO HORA,
JORNAL DA COPA, 13/06/2006, p.15)

Igualmente otimista, David Coimbra confessava uma primeira impressão de

desconfiança sobre o esquema com quatro atacantes. “Só dois homens de contenção no

meio campo” dizia “é pouco para alguém educado na escola da volância5 do futebol

gaúcho”. Três semanas acompanhado os treinos da Seleção, porém, fizeram ele mudar

de idéia.

O time do Brasil é poderoso. Esses quatro jogadores do meio para frente, os
Ronaldos mais Kaká e Adriano, a capacidade de decisão deles é incomparável,
no futebol de hoje. Duvido que o Brasil passe um jogo sequer sem fazer gol. E, se
todos os quatro forem anulados por algum adversário muito competente, ainda
pode vir o Roberto Carlos de trás e soltar aquele tiro de rifle que sai da sua
perna canhota, ou Cafu pode voar em diagonal a partir da direita, ou Zé Roberto
pode entrar na área a drible, ou até Émerson ou Lúcio bem podem acertar uma
cabeçada certeira. Mais: nessas três semanas, vi um grupo unido e concentrado.
Duvido que a soberba os paralise, duvido que estejam pensando em algo além
da Copa. O Brasil está pronto passar por cima dos seus adversários, para
amassá-los como se fosse a Divisão Panzer6. (ZERO HORA, JORNAL DA
COPA, 13/06/2006, p.16)

Zero Hora aguardava a estréia da Seleção Brasileira para, então, confirmar as

previsões de David Coimbra.

4.2 O trio salvador e o quadrado sem magia

Após a vitória diante da Croácia, o Jornal da Copa trazia uma foto do goleiro

Dida com a manchete “Ele salvou o quadrado” (Anexo 3). Além de Dida, os zagueiros

Lúcio e Juan foram eleitos os responsáveis pelo resultado positivo. Formando “o trio

5 A origem do termo “volância” vem da palavra “volante”, que na linguagem do futebol, denomina
jogadores que atuam no meio de campo com características de marcação.
6 Carro blindado alemão muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial.
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salvador”, eles faziam oposição ao “quadrado sem magia”. Dida havia sido “soberbo”,

Lúcio, “valente e decidido”, assim como Juan. Ao final do jogo, dizia-se que a torcida

clamava para que eles espantassem os ataques ameaçadores da Croácia. E a missão foi

cumprida.

Apesar dos elogios ao “trabalho operário” de Dida, Juan e Lúcio, a vitória por um

a zero não convenceu. Acima de tudo, a atuação do Quadrado Mágico havia sido

apática, com destaque negativo para o centroavante Ronaldo, considerado “o pior em

campo disparado”.

A apatia do atleta em campo rendeu uma matéria intitulada “Ronaldo não viu a

bola” (Anexo 4), afirmando que sua substituição por Robinho havia sido justa para

quem foi lento até na volta do vestiário. O texto alertava que o preparo físico de Ronaldo

talvez não progredisse nos próximos seis jogos, caso o Brasil confirmasse o favoritismo e

fosse até a final da competição. A manobra de Ronaldo para driblar as perguntas da

imprensa no final do jogo foi, segundo a matéria, “o que faltava para completar o pior

dia de Ronaldo na Seleção”.

A edição ainda fazia críticas negativas ao Quadrado Mágico. “Ronaldo afundou

na mediocridade, Adriano nem de longe conseguiu cumprir as funções de meio. Nem

mesmo Ronaldinho, sobrecarregado na função, correspondeu” lamentava-se. Na

opinião de Zero Hora, a atuação era pouco para garantir o título. “O Brasil não deu

espetáculo e nem jogou bonito”, avalia-se.

Nos próximos confrontos, porém, o técnico continuaria apostando no esquema

tático, “na esperança de que seus melhores jogadores consigam apresentar o mesmo

rendimento da Copa das Confederações”, competição na qual o Brasil sagrou-se

campeão com excelente desempenho.
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Eleito o craque da partida pela Fifa, Kaká foi apontado o melhor do Quadrado

Mágico. O jornal destacava que ele, ao contrário de Ronaldo, não havia se esquivado dos

jornalistas no final do jogo, demonstrando bons conhecimentos táticos em uma análise

certeira “como um chute que disparou aos 43 minutos do primeiro tempo”, ou seja, o

chute que garantiu a vitória do Brasil.

Embora não tenha recebido elogios como Kaká, Ronaldinho Gaúcho era

destacado como o jogador mais acionado da Seleção, recebendo um total de 78 bolas,

“prova da confiança dos companheiros”. O “craque gaúcho” havia demonstrado

“tranqüilidade”, “sem displicência” e “firulas”, “econômico nos dribles”, e só não

deixou os companheiros na cara do gol porque Adriano e Ronaldo não colaboraram.

Nos dias que seguiram, o assunto foi a entrada de Ronaldo em uma clínica de

Frankfurt para exames, devido a dores de cabeça e tonturas. O episódio lembrava a final

da Copa de 1998, quando o centroavante enfrentou sérios problemas de saúde horas

antes da partida. Na ocasião, o Brasil foi derrotado pela França por 3 a 0, com Ronaldo

escalado pelo então técnico Zagallo.

Anunciava-se: “Fantasma de 98 assombra”. A forma física do jogador começava a

preocupar, mas conforme a comissão técnica, melhoraria com o passar dos jogos. “Para

o prestígio de um jogador que já foi eleito o melhor do mundo, é bom que a previsão

esteja correta”, dizia o texto.

E a polêmica não parou por aí. Conclui-se que Ronaldo poderia estar “doente dos

nervos”, e que a febre e os enjôos teriam sido causados pelo stress às vésperas da Copa.

Sobre a questão, Mário Marcos lembrava a decisão de 1998, quando foram especulados

diversos motivos para o mal estar de Ronaldo.
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[ . . . ] qualquer problema ligado a Ronaldo – ainda o maior nome da Seleção –
ganha dimensões especiais. Foi assim com as bolhas no pé, a febre e, esta
semana, os exames. Se não houvesse o passado, tudo isso seria apenas um
incidente normal. No caso de Ronaldo, vira o receio que há algum mistério
escondido. É um peso que ele vai carregar para sempre. (ZERO HORA,
JORNAL DA COPA, 16/06/2006, p.15)

Apesar dos problemas enfrentados por Ronaldo, a edição lembrava que o resto

do time não havia parado, continuando a descontração nos treinos e as orientações do

técnico Parreira no sentido de corrigir o posicionamento dos atacantes. Esse ambiente

descontraído da Seleção Brasileira receberia nos próximos dias a presença de Dona

Miguelina, mãe de Ronaldinho Gaúcho. A visita, segundo Zero Hora, teria mudado o

astral do jogador, “algo fundamental para o desempenho em campo – e para ajudar o

Brasil a garantir as seis vitórias que o separam do título”.

Faltando apenas um dia para o jogo diante da Austrália, anunciava-se a última

chance do Quadrado Mágico. Diante dos australianos, mais truculentos, era “bem

provável” que o quarteto encontrasse “o ambiente ideal para mostrar toda a sua

superioridade”.

No dia da partida, a capa trazia uma foto de Ronaldinho mandando um recado

aos gaúchos: “Podem confiar na gente” (Anexo 5). “Na Seleção, tá todo mundo com

sede de vitória. Somos vencedores, é bom o pessoal não esquecer”, avisava o jogador.

4.3 Com os reservas, sim!

Brasil, dois, Austrália, zero. Zero Hora resumia a vitória em uma frase: “sem

magia, Brasil confirma favoritismo e se classifica”. Ainda que a Seleção Brasileira

estivesse garantida na próxima fase da competição, a equipe não havia encantado.
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Em uma matéria sobre a partida, destacava-se a melhora no desempenho de

Ronaldo, que teve o apoio da torcida, dos colegas e até da namorada Raica. A vitória era

a “recuperação de Ronaldo”.

O texto alertava para os problemas defensivos do Brasil, entre as quais, as falhas

de Roberto Carlos, “espalhafatoso”, e o meio campo sobrecarregado de Zé Roberto e

Émerson. Ronaldinho Gaúcho não foi mais que um “sombrio operário” e também

preocupava.

Em matéria intitulada “Ele está devendo” (Anexo 6), comparava-se o jogador com

um burocrata cumprindo funções corriqueiras. O problema, na opinião de Zero Hora,

era o esquema montado por Parreira. “A maior explicação está no posicionamento

determinado pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Ronaldinho virou o centro do time,

mas está muito longe da área adversária”.

Desempenhando tal função, Ronaldinho dificilmente errava “por ter muita

técnica”, porém, ficava distante da zona em que poderia “decidir a partida, como se

espera dele”. Embora fosse considerado vítima do esquema montado pelo treinador, o

texto dizia que lhe faltava iniciativa.

Ontem não chutou a gol. Nem em bolas paradas, que ficaram a cargo do
impreciso Roberto Carlos.[ . . . ] Até agora, não soltou nenhum elástico ou drible
espetacular.[ . . .] Caberá ao craque escapar da marcação do próprio técnico se
quiser brilhar. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA, 19/06/2006, p.10)

Outro contestado foi Adriano, que apesar do gol, havia sido “inútil” longe da

área e não melhorou nem com a entrada de Robinho no lugar de Ronaldo. Robinho, por

sua vez, era considerado cada vez mais titular, capaz de mudar a postura ofensiva do

time e eletrizar as partidas sempre que entrava.
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Os demais destaques, segundo Zero Hora, eram jogadores de “trabalho

operário”, como Zé Roberto, “ofuscando os maiores nomes da equipe”. Outro de

atuação exaltada foi Fred, que entrou nos últimos instantes do jogo e marcou o segundo

gol do Brasil, sacramentando a vitória.

Com jogadores enfrentando problemas físicos (Lúcio, Kaká e Ronaldo) e sob risco

de ficarem suspensos com mais um cartão amarelo7 (Cafu, Émerson, Ronaldo e

Robinho), começava a se admitir a possibilidade de uma nova escalação para enfrentar o

Japão. Ressaltava-se que “os seis minutos de glória de Fred despertaram a cobiça dos

reservas”, entre os quais, Gilberto Silva, Ricardinho, Cicinho, Juninho e Luisão. Graças à

façanha contra a Austrália, o jornal dizia que Fred virou herói.

A entrada de alguns dos reservas acarretaria em mudanças no esquema tático da

Seleção Brasileira, previa Zero Hora. Principalmente, no posicionamento de Ronaldinho

Gaúcho, “prejudicado porque tem que jogar muito atrás, apenas servindo a Adriano e a

Ronaldo, diferentemente do Barcelona, onde atua na frente, com liberdade”. Repercutia-

se uma entrevista coletiva na qual Kaká tratava da questão. Nela, o jogador explicava

que Eto’o e Giuly, companheiros de ataque de Ronaldinho no Barcelona, corriam muito

e “chegavam na bola”, diferente de Adriano e Ronaldo. Ou seja, “Adriano e Ronaldo

não chegam na bola”.

A possibilidade de Parreira poupar alguns dos titulares era cada vez mais

concreta. Por isso, em 22 de junho, dia do confronto contra os japoneses, o Jornal da

Copa estampava na capa uma foto de Zico, técnico do Japão, com o seguinte texto, fruto

de uma piada (Anexo 7).

7 Na Copa do Mundo de 2006, o jogador que recebesse dois cartões amarelos durante a primeira fase não
poderia atuar na próxima partida. Na segunda fase, os cartões amarelos eram zerados, iniciando nova
contagem.
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A brincadeira circula pela Internet: Zico telefona para Parreira e pede uma
forcinha no jogo de hoje, Brasil e Japão [ . . . ]. Parreira concorda em ajudar o
amigo e promete: - Vou escalar os reservas. O técnico do Japão, mais do que
depressa, implora: “Com os reservas não!” (ZERO HORA, JORNAL DA COPA,
22/06/2006, p.01)

Brincadeiras à parte, temia-se que Parreira não fizesse alteração alguma para a

partida. Embora tivesse uma razão justificável para mexer na equipe, o técnico estava

inclinado a “não aproveitar a chance de mudar”. “Chance, esta, que talvez seja a

última”, alertava-se.

Entre os titulares que tinham presença garantida contra o Japão estava o

centroavante Ronaldo. A partida era mais uma oportunidade para “apressar seu retorno

à forma física e técnica de antes”. O atleta já havia emagrecido, mas continuava acima

do peso, destacava o jornal.

Alvo da chacota de torcedores que o compararam com dois seguranças gordos

após um treino, Ronaldo seguia uma estratégia de recuperação montada pela comissão

técnica e precisava jogar para alcançar a forma ideal. Segundo o preparado físico da

Seleção Brasileira, Moraci Sant’Anna, o processo começava a gerar resultados positivos.

“Quando o resultado final chegar, ninguém mais vai brincar com os seguranças”,

previa-se.

4.4 Ronaldo goleador , Ronaldinho genial

Na vitória de 4 a 1 contra o Japão, Ronaldo foi autor de dois gols, alcançando

então a marca de Gerd Müller. O Jornal da Copa contabilizava a trajetória do

centroavante em números: “5 bolhas, 90,5 quilos, 102 jogos pela Seleção, 2 gols contra o

Japão, 14 gols em Copas e 1 nome na história”. Com a façanha, Ronaldo deveria

assegurar sua posição no time titular. Dizia-se que “Ronaldo voltava a ser Ronaldo.[ . . .
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] Especial, goleador e titularíssimo”. Na coluna Bola Dividida, a frase em destaque era

do centroavante, falando “sobre mais uma volta por cima na carreira”: “Paciência é a

palavra que resume minha vida”.

Além de Ronaldo, Zero Hora elogiava os desempenhos de Juninho, Gilberto Silva

e, principalmente, Robinho, jogadores que estariam pedindo passagem ao time titular. A

entrada desses três atletas teria, na avaliação do jornal, dinamizado o estilo de jogo da

Seleção, alterando, inclusive, o posicionamento de Ronaldinho. Em uma matéria

intitulada “O melhor melhora”, descrevia-se a performance do “melhor do mundo”.

Mais vibrante, mais impetuoso, mais genial, ao seu jeito, Ronaldinho participou
de dois dos quatro gols na vitória sobre o Japão.[ . . . ] Pela primeira vez na
Copa, Ronaldinho jogou mais adiantado. O que favoreceu seu estilo. Perto da
área, torna-se perigoso, imprevisível. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA,
23/06/2006, p.09)

Classificado para as oitavas-de-final, o Brasil enfrentaria Gana. Zero Hora

revelava que, no país africano, o confronto era chamado de “a mãe de todas as

partidas”. Mais do que nunca, especulavam-se alterações na equipe, especialmente a

entrada definitiva de Robinho no lugar de Adriano. “Adriano tentou preencher espaços,

como faz Robinho, mas foi constrangedor sua dificuldade de movimentação”, avaliava-

se.

Uma lesão muscular durante um coletivo, porém, colocava em risco a escalação

de Robinho, aumentado as chances de Juninho. Enquanto a vaga de Adriano parecia

ameaçada, Ronaldo estava definitivamente firmado na equipe titular, conforme relatava

Mário Marcos.
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Talvez por ser habituado às vitórias e aos grandes jogadores de futebol, o
torcedor brasileiro costuma ser impaciente diante dos momentos de fraqueza de
seus ídolos. Ele exige sempre super-homens, capazes de superar tanto os
obstáculos de campo quanto os dramas da vida. Neste aspecto, as últimas
semanas da vida do atacante Ronaldo Nazário foram exemplares. Não fosse a
insistência da comissão técnica [ . . . ] ele não estaria curtindo hoje um justo
período de recuperação [ . . . ]. Se dependesse apenas da opinião de parte da
torcida e de uma boa parcela de críticos, Ronaldo [ . . . ] estaria na reserva. Por
tudo o que fez na vida [ . . . ] ele merecia mesmo um tempo. [ . . . ] as críticas
eram injustas. [ . . . ] Ronaldo teve momentos constrangedores em campo, é
verdade. Não se mexeu na partida contra a Croácia, errou feio em uma bola
dentro da área contra a Austrália, mas diante do Japão mostrou ao mundo parte
do talento que o fez ganhar três vezes o título de melhor jogador do mundo.
Grande Ronaldo. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA, 24/06/2006, p.11)

“Desde que [ . . . ] igualou o recorde de Gerd Müller e voltou a ocupar as capas

dos jornais pelo seu futebol, e não por estar gordo, a rotina de Ronaldo sofreu brusca

alteração”, comentava a edição do dia 26 de junho, véspera do confronto contra Gana. O

centroavante vivia “dias tranqüilos”.

Além de Adriano, alguns dos titulares considerados incontestáveis estavam

ameaçados de perder vaga no time, conforme ilustrava uma foto publicada por Zero

Hora (Anexo 8). Nela, apenas Ronaldo, Ronaldinho, Lúcio, Juan, Kaká e Dida apareciam

de costas, posicionados para a execução do hino nacional. Os outros eram incógnitas.

Declarava-se que a partida diante do Brasil era como “um título já conquistado”

para a Seleção de Gana. Nas escalações dos times elaboradas por Zero Hora, Adriano

era considerado dúvida no Brasil: “Sua ida para a reserva era praticamente certa após a

boa partida de Robinho na quinta-feira. Mas como o atacante formado no Santos se

lesionou, Adriano deve ganhar nova chance”.
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4.5 Brasil e França: a revanche

O Brasil havia derrotado Gana por 3 a 0 e teria pela frente a França nas quartas-

de-final. Com uma foto do jogador francês Zinedine Zidane8 estampada na capa,

anunciava-se o trocadilho: “Que Zi Dane!” (Anexo 9). Apesar do placar elástico, Zero

Hora alertava que a vitória não havia sido fácil. O time vencia por 2 a 0 ainda no

primeiro tempo, e após o intervalo, continuava sofrendo investidas do ataque

adversário. A entrada de Juninho no lugar do “estafermo” Adriano reequilibrou a

partida, analisava o jornal.

Os destaques, na opinião de Zero Hora, foram Dida, responsável por um

“milagre”, Lúcio, “em grande forma”, Zé Roberto, “incansável”, e Ronaldo, que ao

marcar seu 15° gol em Copas, transformava-se no maior artilheiro da história da

competição. Ele era “um fenômeno em Copas” (Anexo 10). O jornal dizia que o

“verdadeiro Ronaldo” estava de volta, ironicamente, uma rodada antes da partida

contra os franceses. Na página ao lado, uma foto lembrava a decisão da Copa do Mundo

de 1998, anunciando o confronto entre as duas seleções (Anexo 11).

Esta foto marcou a tragédia de Saint-Denis, há oito anos. Ronaldo, tonto em
campo, choca-se contra o goleiro Barthez. O zagueiro Thuram observa de perto
uma cena que assustou o Brasil. Sábado, os três estarão em campo novamente –
mas desta vez será diferente. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA, 28/06/2006,
p.03)

A foto era considerada uma imagem a superar. Na matéria da página central,

projetava-se a partida contra os franceses. “Abram o olho. Nós voltamos” era a

8 Eleito três vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa (1998, 2000 e 2003), Zinedine Zidane foi campeão
do mundo com a França em 1998 e marcou dois gols na decisão contra o Brasil.
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manchete. Zidane, carrasco do Brasil naquela ocasião, preparava-se para a despedida do

futebol em “alto estilo”. Além dele e do “veloz” Ribery, eram citados como destaques

entre os franceses, Vieira, “a alma da seleção”, e Henry, “um craque”.

Em suas colunas, David Coimbra e Mário Marcos demonstravam preocupação

com o desempenho de Ronaldinho na Copa. “Assim como aconteceu com o outro

Ronaldo, o Fenômeno, o nosso Ronaldinho pode estar precisando de carinho”, dizia

Mário Marcos. David Coimbra, por sua vez, relatava que na partida contra Gana,

Ronaldinho não sorrirá uma única vez. “Um Ronaldinho que não sorri. Isso é novidade.

Uma novidade preocupante”, concluía.

Ao contrário do que se imaginava antes da Copa começar, Zero Hora comentava

que a campanha positiva do Brasil era, acima de tudo, um mérito do “triângulo de

ferro”, composto por Dida, Lúcio e Juan. Nessa mesma edição, o principal assunto era o

confronto contra os franceses, prevendo-se a entrada de Juninho na equipe.

Apoiada em declarações do próprio Parreira, Zero Hora especulava que Adriano

já se via sentado no banco de reservas. O técnico teria dito que, contra Gana, a Seleção

Brasileira melhorou a partir dos 15 minutos do segundo tempo, quando Juninho entrou.

Assim, apontavam-se diversos indícios para a substituição, incluindo um possível

adiantamento de Ronaldinho ao ataque.

Outro destaque era a entrevista concedida pelo técnico francês, Raymond

Domenech, que revelava não entender as críticas ao Brasil. Domenech lembrava o placar

elástico contra Gana, 3 a 0, e arrematava: “Se o Juninho é banco, imaginem o time.”

Recentemente, Juninho havia sido eleito o melhor jogador do campeonato francês na

temporada 2005/2006, atuando pelo Lyon. Sobre a decisão entre Brasil e França há oito

anos, Domenech teria descartado o clima de revanche.
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O revanchismo, aliás, rendeu opiniões diversas entre os redatores de Zero Hora.

Para Mário Marcos, a revanche era a ilusão de apagar a derrota diante dos franceses em

1998. “Mas quem vai ligar para os argumentos racionais neste momento [ . . . ] ”,

indagava, acrescentando que a ilusão era, portanto, válida. Da redação, em Porto Alegre,

o repórter Diogo Oliver anunciava: “É revanche, sim”.

Quando Zidane colocou-se de novo no caminho do Brasil ao conduzir a França
na vitória sobre a Espanha, a lembrança viajou no tempo feito um raio. Lá estava
eu, sentado ao lado de um jornalista francês nas tribunas de imprensa do estádio
Saint-Denis, na final de junho de 1998. Suportei quieto aquele irritante “allez le
bleus” cantado a exaustão. Jornalistas devem se comportar como se meditassem,
mesmo em final de Copa. É impossível, mas a gente tenta se conter. E
acompanhar o “allez le bleus9” com os lábios, baixinho, era um excesso daquele
jornalista. Que ele pintasse o rosto e fosse para a arquibancada! Mudei de idéia
quando a França entrou em campo. Um mar azul ergueu-se para cantar a
Marselhesa. [ . . . ] Lembro que eu e Mário Marcos, colega de cobertura pela Zero
Hora, nos olhamos num gesto instantâneo, como se pressentíssemos a tragédia. [
. . . ] Toda vez que um parisiense encontrava um brasileiro na rua, cantava: “Un,
deux, trois10, um passito bailante Maria...”. Era uma música insuportável do
Rick Martin, tocada antes dos jogos em 1998. [ . . . ] Assim, não me venham
dizer que não temos contas a acertar. É revanche, sim. E tem de ser 3 a 0. (ZERO
HORA, JORNAL DA COPA, 29/06/2006, p.06)

Na coluna Bola Dividida, Taffarel, goleiro do Brasil em 1998, pedia ao capitão

Cafu que o vingasse. Ao lado, a frase em destaque carregava a assinatura de Zidane, que

dizia ter “boas lembranças do Brasil como adversário”.

No dia 1° de julho, data do confronto entre brasileiros e franceses, o Jornal da

Copa estampava na capa uma única palavra em letras garrafais: “Vingança” (Anexo 12).

Abaixo, o horário do jogo “16h”. Com texto intitulado “Lá no fundo, é revanche”, Mário

Marcos traduzia o desejo por revanche.

9 Em francês: “vamos, azuis”. Uma homenagem ao azul da camiseta tradicional da seleção francesa.
10 Em francês: “um, dois, três”.
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Por mais que os jogadores brasileiros tentem desconversar, como faz o capitão
Cafu, é difícil que a Seleção Brasileira ignore o que ocorreu na decisão do título
de 1998, na França. O clima entre os torcedores, que sonham com uma revanche,
acaba chegando ao ambiente das concentrações. Até Kaká, que tinha 16 anos na
época e foi apenas um torcedor à distância, falou [ . . . ] no sonho de ver o time
devolver à França aquela derrota na final do título. Nada surpreendente no
mundo do futebol, uma atividade feita de fracassos e vitórias. O Brasil espera
que hoje seja um daqueles dias de consagração. Para chegar à semifinal da Copa,
é verdade, mas também para devolver aos franceses um pouco da grande
frustração daquele 12 de junho, em Saint-Dennis. (ZERO HORA, JORNAL DA
COPA, 1°/07/2006, p.15)

O Brasil poderia jogar com Robinho no ataque, transformando o “Quadrado

Mágico” em um “Quadrado Sorridente”. Mais do que isso, Ronaldinho atuaria nas

proximidades do gol adversário, “onde ele gosta e sabe jogar”. Zero Hora anunciava o

momento de mostrar “o futebol do melhor do mundo”, no qual se depositavam as

esperanças brasileiras.

[ . . . ] se Ronaldinho não voltar a ser Ronaldinho, a Seleção poderá retornar para
o Brasil já neste domingo, fracassada e cabisbaixa. Mas, se Ronaldinho for quem
o mundo espera que ele seja, o Brasil certamente vencerá, e Zidane irá para o
outro lado do Reno, aproveitar sua já anunciada aposentadoria, podendo, com
toda a razão, ser chamado de le vieux. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA,
1°/07/2006, p.4)

Conforme o relato, a expressão “le vieux” (“velhos”, em francês), no lugar do

tradicional “le bleus”, era entoada pela torcida francesa, como forma de criticar a idade

média avançada da equipe. Porém, com a classificação diante da Espanha, os torcedores

voltaram a chamar a seleção francesa de “le bleus”. Comentava-se que “a vitória

consistente renovou-lhes o ânimo como se tivessem tomado uma poção do druida

Panoramix11”. Além disso, os jogadores da França teriam passado os últimos dias

proferindo “declarações vibrantes de ufanismo”.

11 Personagem de “Asterix, o Gaulês”, história em quadrinhos criada por René Goscinny e Albert Uderzo.
O druida Panoramix vive na aldeia que resiste às investidas do Império Romano, preparando uma poção
mágica que torna os gauleses imbatíveis.
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Para Zero Hora, tratava-se de um inimigo pulsante de confiança, mas nada que

assustasse o Brasil. Questionado sobre uma possível estratégia de marcação individual

sobre Zidane, Parreira respondeu que nunca antes o Brasil tomara tamanha

preocupação com um único jogador. Logo, não seria dessa vez.

4.6 Por nós, Felipão

Em 2 de julho, a derrota diante dos franceses e a conseqüente eliminação

brasileira eram anunciadas com um triste “Adeus” (Anexo 13). Exceto Dida –

inocentado pelo gol - , mais Juan, Lúcio e Zé Roberto, os demais jogadores escalados

como titulares receberam fortes críticas. Cafu tivera uma “despedida melancólica”,

Roberto Carlos foi “um dos piores da Seleção”, Gilberto Silva não soube “executar as

tarefas de marcação”, Juninho não jogou “como todos imaginaram”, Kaká foi

“desatento”, Ronaldo “parecia o de 1998”, e Ronaldinho era “a decepção da Copa”.

Do lado francês, Zidane era apontado como o grande destaque da partida. “Era o

dia do Velho” e não de Ronaldinho.

No fim da partida [ . . . ] aconteceu o lance que resumiu o jogo. Aos 44 minutos,
Ronaldo cavou uma falta na entrada da área. A posição era perfeita para ele,
Ronaldinho Gaúcho, o número 1, aquele que deveria ser o dono do mundo.
Ronaldinho concentrou-se. Bateu. E errou. O número 1 estava do outro lado,
vestido de branco, jogando com a cabeça levantada, orgulhoso como um fidalgo,
elegante como um príncipe, Zinedine Zidane, o Zizou, le vieux, o dono do jogo,
o melhor da Copa, o carrasco do Brasil. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA,
02/07/2006, p.2)

Ao aplicar um “balãozinho” em Ronaldo, Zidane havia mostrado “quem era o

craque”. Sua atuação, dizia Zero Hora, era o que faltava para encerrar a carreira em

grande estilo. “A aposentadoria do craque francês ficará a cargo da equipe treinada por

Luiz Felipe Scolari”, projetava-se.
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Com o gaúcho Luiz Felipe Scolari, o Rio Grande do Sul seguiria na Copa,

anunciava Zero Hora. O assunto rendeu uma matéria intitulada “Republica do Felipão”,

com depoimentos de gaúchos que passariam a torcer pela seleção portuguesa. Uma foto

do time português declarava: “Eles são o Rio Grande na Copa” (Anexo 14).

No dia 3 de julho, Zero Hora fazia projeções visando a escalação da Seleção

Brasileira de 2010, ano em que seria realizada a próxima Copa do Mundo (Anexo 15).

Do grupo que foi para a Alemanha, constavam apenas Lúcio, Ronaldinho e Kaká, mais

os reservas Cicinho, Robinho e Fred. Para a lateral esquerda, a única certeza é que não

seria Roberto Carlos, que saiu da Alemanha “como vilão”.

Além dele, também Dida, Cafu, Émerson, Juninho, Gilberto Silva e Ronaldo

estariam “na fila” do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Dida era apontado

como dúvida para 2010 devido à idade, mas “a experiência de três Copas” o favorecia.

Juninho já havia se afastado da Seleção e sugerido que Gilberto Silva fizesse o mesmo.

Cafu e Émerson teriam, segundo Zero Hora, encerrado seus ciclos na Seleção. Sobre

Ronaldo, a recomendação era que não se devia mais apostar nele.

O Brasil necessitaria de reformulação para a próxima Copa e o time começaria

por alguns remanescentes: a dupla de zagueiros Lúcio e Juan tinham condições de

“chegar a 2010 em forma”; Cicinho apresentava “mais vitalidade que Cafu”; Fred estaria

“pronto para assumir”; Kaká era o próximo “na linha sucessória dos capitães”;

Ronaldinho poderia ser o herdeiro de Ronaldo com ídolo da equipe; e Robinho era

apontado como “o atacante para 2010”.

Zero Hora ainda trazia uma entrevista de Assis sobre o irmão Ronaldinho, sob o

título “a decepção”. Relatava-se que em Chapecó (SC), uma estátua de Ronaldinho havia

sido destruída por vândalos.
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A edição também analisava as razões para a eliminação brasileira na Copa. No

total, foram listados sete erros: a aposta no Quadrado Mágico como única opção de jogo;

a demora de Parreira em modificar o time; a ilusão com os resultados na Copa das

Confederações e a escolha de “adversários inexpressivos” para amistosos; a insistência

na dupla de ataque Ronaldo e Adriano em detrimento de Robinho; a carência de treinos

táticos e amistosos preparatórios; a soberba em rejeitar marcação individual sobre

Zidane; e, finalmente, o desprezo de Parreira pelos adversários, dizendo que “as outras

seleções é que deveriam se preocupar com o Brasil”.

Dos erros citados, todos eram creditados a Carlos Alberto Parreira, que na

opinião de Zero Hora, também poderia ser enquadrado nos sete pecados capitais,

juntamente com seus comandados.

Soberba – Parreira se definiu como um “gestor de talentos”. É apenas um
técnico.
Avareza – os jogadores aparecem em propagandas de refrigerantes, cerveja,
bancos, etc. Só não dão as caras em campo.
Luxúria – os jogadores ficaram até altas horas numa boate da Suíça [ . . . ]
Gula – Ronaldo se apresentou com 95 quilos. E não foi por comer alface.
Ira – a irritação de Parreira nas entrevistas, mesmo quando ninguém ousava
criticar o quadrado.
Preguiça – trabalhos leves, rachões e folga, muitas folgas durante a Copa.
Enquanto isso, a França treinava.
Inveja – titulares absolutos e reservas conformados. Um pouquinho de inveja
não faria mal a ninguém. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA, 03/07/2006, p.4)

Em Frankfurt, a delegação brasileira se despediu abaixo de vaias. “O mais visado

foi o lateral-esquerdo Roberto Carlos, que no lance do gol de Henry ficou parado [ . . . ]

ajeitando as meias”, observava-se, acrescentando que Ronaldinho e Parreira também

foram insultados. O técnico, segundo o relato, não foi poupado pela torcida, que gritou

o nome do antecessor, Luiz Felipe Scolari.

O jornal elaborou uma tabela que media o grau de expectativa e decepção da

torcida brasileira nas Copas recentes. Em ambos os quesitos, tanto na expectativa por
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vitória, quanto na decepção após o fracasso, a Seleção de 2006 só ficava atrás da de

198212. Numa escala de 1 a 10, o grau de expectativa era de 9, e o de decepção 8.

Em matéria intitulada “Gaúcho que brilha é ele”, Zero Hora relatava o interesse

da mídia no técnico Luiz Felipe Scolari, “eleito por jogadores e torcedores o grande

responsável pela façanha portuguesa”. Rotulado como “Dom Felipe I”, ele era “o que

sobrou de nós na Copa”. Descrevia-se Felipão como um sujeito acolhedor, emotivo e

amistoso, ao contrário de Carlos Alberto Parreira, “discreto”, “reservado” e “distante”.

Parreira, dizia-se, “quase não levanta do banco”, enquanto Felipão esbravejava. Para

Miguel, jogador português, a amizade era a maior qualidade do técnico.

É a velha e pragmática fórmula da Família Scolari. Graças a ela, Felipão
transformou a seleção portuguesa na sensação da Copa.[ . . . ] Graças à fórmula
da Família Scolari, Luiz Felipe [ . . . ] disputará a semifinal da Copa da
Alemanha, posição que todos queriam, mas que poucos, só os mais
competentes, conseguiram. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA, 04/07/2006,
p.4)

Nessa mesma edição, o Jornal da Copa estampava uma foto de Carlos Alberto

Parreira sorrindo. Abaixo, a pergunta: “Qual é a graça?” (Anexo 16). No texto,

repercutia-se uma entrevista em que o técnico falava sobre seu futuro na Seleção. Para

Parreira, a torcida teria aprovado o seu trabalho, embora não tenha sido essa a

impressão deixada por torcedores que o vaiaram no aeroporto, lembrava o jornal.

Zagallo, por sua vez, parecia “abalado com as perguntas sobre mudanças no

comando da Seleção”, respondendo “de forma agressiva”. Conforme descrito, quem

também havia sido muito vaiado no desembarque foi o capitão Cafu. Os jogadores que

12 Na Copa do Mundo de 1982, a Seleção Brasileira comandada por Telê Santana era elogiada pela crítica
esportiva e apontada como a grande favorita ao título, mas acabou eliminada pela Itália.
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usaram uma saída alternativa para “escapar dos repórteres” eram citados como

“fujões”.

No dia do confronto entre França e Portugal, o Jornal da Copa publicava uma

foto de Felipão com a manchete “Vingança II”, e o subtítulo “agora vai” (Anexo 17).

Zero Hora explicava as razões para o telespectador assistir o jogo, entre as quais, “torcer

para Portugal vingar as derrotas do Brasil contra a França”. Declarava-se: “Por nós,

Felipão”. Era descrito, inclusive, um hipotético gol que devolveria a derrota nacional aos

franceses.

Na sessão Contra Copa, David Coimbra lembrava que, ao final do jogo entre

Brasil e França, por um momento, acreditou na vitória brasileira.

Foi quando Ronaldinho se preparou para cobrar aquela falta da entrada da área.
Pensei que talvez ali a Copa recomeçasse para ele. E ele não cobrou mal a falta: a
bola passou dois palmos acima do travessão. O verdadeiro herói teria colocado-
a dois palmos abaixo. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA, 05/07/2006, p.12)

A frustração por não ter correspondido à “fama de melhor do mundo”, no

entanto, foi deixada para trás. Ao menos era o que se anunciava na matéria que

descrevia a festa organizada por Ronaldinho, em sua casa, na cidade de Barcelona.

4.7 Quase Penta

Com a eliminação de Portugal perante os franceses, o Jornal da Copa constatava:

“É, não adianta secar”. Sobre a partida, relatava-se que a seleção portuguesa

demonstrou bravura durante todo o jogo, ao contrário do Brasil. No fim, Portugal

lutaria pela terceira colocação. “Não é muito, para quem sonhava em ser campeão, mas,

http://www.pdfdesk.com


38

se Luiz Felipe derrotar os donos da casa, vai se igualar à histórica seleção portuguesa de

196613”, compensava Zero Hora.

Também eram repercutidos alguns desabafos de Zé Roberto, que se dizia com a

consciência limpa após o fracasso brasileiro, criticando a falha na estratégia de marcação

sobre Zidane. Dois dias depois, Zero Hora destacava que ele era o único brasileiro entre

os 23 melhores da Copa eleitos pela Fifa.

Sobre a suposta festa organizada por Ronaldinho, que contou com a presença de

Adriano, David Coimbra garantia: “os dois não queriam debochar da dor de ninguém”.

Afinal, aquilo que se passava no Brasil não lhes dizia respeito, pois residiam na Europa,

não viam o torcedor frustrado e nem ouviam protestos. “Literalmente, eles não estão aí”,

concluía.

A coluna Bola Dividida dava destaque para duas imagens semelhantes. Nelas,

Felipão e o técnico da Alemanha, Jurgen Klinsmann14, concediam autógrafos e recebiam

o carinho dos torcedores. No dia seguinte, 8 de julho, Mário Marcos revelava que desde

o início do torneio, Ronaldo jogou com dores no joelho e precisava de cirurgia. “Com ou

sem cirurgia”, acrescentava-se, Ronaldo estava desfrutando suas férias em Nova York.

Para David Coimbra, o termo atleta sugeria esforço e superação. “A plena

estrutura do homem só é atingida através de compulsões, responsabilidades e

sofrimento”, citava, realçando se tratar de algo fora da compreensão dos “pagodeiros15”.

13 Na Copa do Mundo de 1966, a seleção portuguesa alcançou o terceiro lugar, seu melhor resultado na
história da competição.
14 Ex-jogador da seleção alemã e, campeão do mundo em 1990, Jurgen Klinsmann assumiu o cargo de
técnico da Alemanha para a Copa do Mundo de 2006, levando a equipe até as semifinais, quando foi
derrotado pela Itália.
15 Ao usar o termo “pagodeiros”, David Coimbra faz uma referência indireta aos jogadores da Seleção
Brasileira, que, na maioria, cantavam e tocavam músicas de pagode.
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No dia da grande final entre França e Itália, o Jornal da Copa divulgava um

infográfico sobre o melhor e o pior do torneio. Entre os melhores, Zé Roberto era

lembrado por seu “pulmão”. O jogador “correu por ele e mais meia dúzia de

companheiros”. Entre os destaques negativos, os brasileiros estavam representados pela

“discrição de Ronaldinho”; pela “pança de Ronaldo”, cujo peso era considerado

inadmissível para um atleta; e pela “meia sem elástico de Roberto Carlos”, que ao

arrumar o traje, teria deixado Henry marcar o gol que eliminou o Brasil.

Na edição do dia seguinte, o polêmico lance rendeu um texto intitulado “Falha

coletiva”. A culpa pela eliminação do Brasil não era apenas de Roberto Carlos, dizia o

texto. Conforme entrevista concedida pelo próprio jogador, dava-se a entender que o gol

ocorreu graças à falta de entrosamento da equipe.

Além do Brasil, outras seleções que ficaram de fora da final, como Alemanha,

Portugal e Argentina, recebiam destaque graças aos seus técnicos. “Eles perderam, mas

estão em alta e ouvem clamores para que permaneçam, situação inversa à do técnico do

Brasil”, afirmava-se. Jurgen Klinsmann, treinador da Alemanha, Felipão, de Portugal, e

Jose Pekerman, da Argentina, eram “Parreira às avessas”.

A propósito, o duelo entre Portugal e Alemanha pelo terceiro lugar foi

classificado como o “jogo do orgulho”. De um lado, a emoção dos vencedores alemães, e

de outro, a dignidade por parte dos portugueses. Em sua última edição, publicada no

dia 10 de julho, o Jornal da Copa homenageava a seleção italiana. Ao vencer a França e

conquistar o tetracampeonato mundial16, a Itália era “Quase Penta”.

16 A seleção italiana foi campeã do mundo em quatro ocasiões, 1934, 1938, 1982 e 2006.
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5 CONSTRUINDO E DESCONSTRUINDO A IMAGEM DO HERÓI

ESPORTIVO

A sociedade, de um modo geral, costuma valorizar a vitória, a ascensão e a

superação dos seus indivíduos, conforme nos afirma Rubio (2004). No universo

esportivo, onde vencer é a meta suprema, esta referência ganha uma intensidade ainda

maior, “daí, associar o esportista profissional ao herói, aquele realizador de feitos

incomuns”.

Essa condição foi alcançada graças à construção espetacular da narrativa
esportiva em que a competição é uma metáfora das batalhas de então, em que
adversários reais ou simbólicos serão sempre o alvo de superação.[ . . . ] A
espetacularização do esporte moderno e a super-valorização dos feitos e
resultados alcançados pelo atleta têm sugerido uma relação entre o protagonista
do espetáculo esportivo e figura espetacular do herói. Um dos principais
elementos dessa identificação extemporânea pode ser creditado à capacidade de
enfrentamento do perigo e do desconhecido, do destemor ao combate e da busca
incessante dos objetivos propostos a essa figura mítica (RUBIO, 2004)17

A produção de heróis esportivos procede desde os tempos mais remotos da

civilização, especificamente, a partir da criação dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga,

por volta de 2.500 a.C. Os vencedores das provas realizadas durante o evento eram

homenageados com estátuas e recebidos como heróis por seus conterrâneos. “A herança

mais viva dos gregos são o gosto pela disputa esportiva e a transformação dos campeões

em ídolos” (VEJA, 2004).

De Olimpíadas e Olimpo (onde habitavam os deuses da mitologia grega) deriva,

por exemplo, o conceito “olimpianos”. Formulado por Morin (1977) este conceito

engloba as “vedetes da imprensa”, situadas “no encontro do ímpeto do imaginário para

17 Documento eletrônico. Todas as citações que não tiverem páginas foram retiradas de documentos eletrônicos.
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o real e do real para o imaginário”, condição que pode ser alcançada através da

realização de trabalhos heróicos, como os campeões esportivos.

Sobre a criação de heróis mitológicos atuais, Campbell (1992) aponta as diferenças

entre a civilização ocidental moderna e as civilizações antigas.

A teia onírica do mito ruiu. O fascínio do passado, o cativeiro da tradição foram
abalados. [ . . . ] já não há sociedades do tipo a que os deuses um dia serviram de
suporte. A unidade social não é um portador de conteúdo religioso, mas uma
organização econômica e política. [ . . . ] Naqueles períodos, todo o sentido
residia no grupo, nas grandes formas anônimas, e não havia nenhum sentido no
indivíduo com a capacidade de se expressar; hoje, não há nenhum sentido no
grupo - nenhum sentido no mundo: tudo está no indivíduo. (CAMPBELL: 1992,
p. 372).

Apesar da ruína da “teia onírica do mito” apregoada por Campbell (1992),

Marques (2005) chama atenção para a existência de mitos contemporâneos, transmitidos

ao “homem moderno” por meio de novas perspectivas. Num primeiro momento, teria

sido através da prosa narrativa e do romance, substituindo “a recitação dos mitos e

contos nas sociedades tradicionais e populares”. Com o surgimento de novas

tecnologias, entretanto, as manifestações de massa é que passaram a desempenhar este

papel.

Ao longo do século XX, a imprensa agiu constantemente no sentido de criar e
recriar mitos (e de desmontá-los, do mesmo modo), por meio de processos de
exposição intensa do ídolo. O fenômeno da idolatria sempre encontrou na mídia
o maior e melhor veículo para sua realização; os meios de comunicação de
massa acabam funcionando, assim, como legitimadores de heróis e celebridades
[ . . . ] (MARQUES, 2005, p. 2-3 ).
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Atualmente, o processo de mitificação de atletas esportivos ocorre, portanto,

através de construções midiáticas. No caso específico do futebol, esta produção de mitos

encontra um terreno ideal, devido ao seu enorme apelo popular. Entre os brasileiros, o

futebol, embora de origem britânica, é considerado uma “paixão nacional”. Mas nem

sempre foi assim.

Desde que foi introduzido no Brasil18, o esporte betão passou por um longo

processo de adaptação. No início, enfrentou resistência por parte da elite intelectual do

país19, mas aos poucos foi se popularizando e, conseqüentemente, ganhando destaque

na imprensa.

A aceitação crescente do futebol no Brasil fez com que os jornais superassem a

indiferença inicial e reconhecessem seu valor como “conteúdo próprio à difusão em

massa”, devido ao seu caráter “identificativo e projetivo” (FERNANDEZ, 1974, p. 72). A

mídia passou então a participar decisivamente na propagação do futebol.

A popularização do esporte, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo,

pode ser explicada por diversos fatores, entre os quais, questões de cunho nacionalista.

Relata-se que desde os tempos mais remotos, os jogadores de futebol já eram vistos

como heróis locais, representantes da comunidade contra todos que vinham de fora20.

Neste aspecto, a realização da Copa do Mundo tem sido fundamental. Com edições a

cada quatro anos e aderido por um número crescente de países, o torneio se

transformou em um dos maiores eventos midiáticos da atualidade.

18 A introdução do futebol no Brasil é atribuída a Charles Miller, brasileiro de origem inglesa que estudou
dos dez aos vinte anos de idade na Inglaterra. Quando retornou a São Paulo, em 1894, trouxe consigo
duas bolas e equipamentos necessários para, junto com os ingleses que trabalhavam aqui, praticar o
esporte. Rapidamente clubes começaram a ser criados nas principais cidades do país.
19 O escrito Graciliano Ramos, ao lado Lima Barreto, foi um dos que se opôs à introdução do futebol em
terras nacionais. É de sua autoria a seguinte frase: “Temos esportes em quantidade. Para que metermos o
bedelho em coisas estrangeiras? O futebol não pega, tenham a certeza” (Araújo, 2001, p. 174)
20 Traduzido em Giulianotti (2002, p. 154)
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É interessante observar como a concepção da Copa do Mundo, enquanto

competição, aplica-se perfeitamente à jornada do herói descrita por Campbell (1992).

Segundo ele, o herói é aquele que parte do mundo cotidiano para enfrentar obstáculos

considerados intransponíveis, os vence e retorna para casa, trazendo benefícios aos seus

semelhantes. Em tais circunstâncias, os “obstáculos” estariam representados pelos

adversários e demais percalços na busca pelo título mundial. Já os gols, as vitórias e a

conquista do título em si, seriam os “benefícios”, ocasionando alegria à população, ou

seja, os “semelhantes”.

Dessa forma, todos os jogadores envolvidos em uma Copa do Mundo são “heróis

em potencial”, sendo que a construção desta figura heróica, bem como sua

desconstrução, é promovida pela mídia. Tomando como base a cobertura realizada por

Zero Hora na Copa do Mundo de 2006, podemos então identificar importantes aspectos

neste sentido.

5.1 Drama, Paixão e Emoção

Como já dizia Nelson Rodrigues (1993), até a mais sórdida pelada21 é de uma

complexidade shakespeariana.

Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. [. . .] Se o jogo fosse só a bola, está
certo. Mas há o ser humano por trás da bola, e digo mais: - a bola é um reles, um
ínfimo, um ridículo detalhe. O que mais procuramos no futebol é o drama, é a
tragédia, é o horror, é a compaixão. (RODRIGUES, 1993, p. 104)

Tal qual Rodrigues, Aguiar (1992) define o futebol como um jogo que acende no

íntimo de seus oficiantes todo um universo de dramaticidade. Entre estes oficiantes,

21 A palavra “pelada” pode definir um jogo ruim, enfadonho, sem técnica. Também se refere ao confronto
disputado por jogadores em campos de futebol onde se pode atuar descalço e até sem uniforme.
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além de jogadores e técnicos, podemos incluir também os torcedores e a imprensa

esportiva. Enfim, todos aqueles que se envolvem com o futebol estão sujeitos a

receberem a carga emocional que emana dos gramados.

Para jornalistas e torcedores, este drama ocasiona uma idolatria em relação aos

jogadores, “seres mortais alçados da noite para o dia à condição de semideuses”, como

nos afirma Coelho (2004, p. 17). Embora seja do ofício do jornalismo a isenção ao se

observar o fato, no âmbito esportivo, as análises podem carregar um grau de

dramaticidade que desvia o jornalista de suas premissas profissionais. A emoção

constatada em algumas dessas críticas representa, segundo Schmitz (2001, p. 13-29), algo

“inerente ao processo gerador de informação”.

Para Coelho (2004), o jornalista que cobre futebol é, via de regra, um apaixonado

pelo esporte desde criança. Assim como o torcedor comum, ele também possuía, ou

ainda possui, um “time do coração”, um clube para o qual costumava torcer. Logo, eis a

questão que se apresenta ao jornalista esportivo: como deixar esta paixão de lado ao se

analisar uma partida de forma isenta? Ou então, principalmente, como fazê-lo quando o

jogo envolve a Seleção Brasileira?

Durante a cobertura realizada por Zero Hora na Copa do Mundo de 2006, Diogo

Olivier, inclusive, menciona a dificuldade em separar o repórter do torcedor:

“Jornalistas devem se comportar como se meditassem, mesmo em final de Copa. É

impossível, mas a gente tenta se conter”. (ZERO HORA, JORNAL DA COPA,

29/06/2006, p.06)

No Rio Grande do Sul, por exemplo, um repórter de Zero Hora que escreve sobre

o Grenal22 não deve escancarar preferência a este ou aquele clube, mesmo que simpatize

22 Confronto que envolve os dois clubes de maior torcida no Rio Grande do Sul, Grêmio Football Porto-
Alegrense e Sport Clube Internacional, ambos de Porto Alegre.
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por algum dos dois. Fazendo isso, arrisca perder credibilidade perante boa parte dos

leitores, especificamente, os que torcem pelo outro time. No entanto, se o mesmo

repórter discorre sobre a Seleção Brasileira, este risco torna-se quase nulo, pois o jornal

contempla um público majoritariamente brasileiro, que como tal, torce pelo Brasil.

Para Formentin (2006, p. 48), o noticiário esportivo revela “em linhas claras ou

nas entrelinhas das matérias, o sonho de cada brasileiro de ser melhor do que todos os

outros”, principalmente, quando se trata da Seleção Brasileira. Logo, a participação do

Brasil em uma Copa do Mundo surge como pauta ideal para o jornalista esportivo inflar

sua emotividade e, de quebra, o sentimento de patriotismo, com a condescendência dos

leitores.

Ela (a emotividade) é conseqüência da torcida pelo sucesso da seleção nacional.
Inevitavelmente essa emotividade pode exercer influências nos comentários e
análises, que se podem apresentar eufóricos e otimistas por um lado, ou
frustrados e pessimistas por outro. Sob essas condições psicológicas podem
apresentar-se as críticas. (SCHMITZ, 2001, p. 13-29)

O fenômeno explicado por Schmitz (2001) nos ajuda a compreender outros

aspectos que definem a construção e desconstrução da imagem do herói durante a

cobertura realizada por Zero Hora na Copa do Mundo de 2006, como veremos adiante.

5.2 Otimismo

Nos dias que antecederam a estréia do Brasil, o clima de otimismo contagiava os

repórteres de Zero Hora. Enquanto David Coimbra falava em “passar por cima” dos

adversários, Mário Marcos avisava que o torcedor já podia preparar as faixas de

campeão, e por aí vai.

http://www.pdfdesk.com


46

Neste contexto, os jogadores brasileiros eram descritos como seres “sobre-

humanos no papel que encarnam” (SENNA, 1999, p. 47) – ou seja, o papel de heróis.

Eles eram capazes de feitos incomuns, como “voar” e disparar “tiros de rifle da perna”.

Dificilmente passariam um jogo sequer sem fazer gols. Eram figuras heróicas, os “seres

sobrenaturais” identificados por Eliade (1989).

Antes da estréia, tudo parecia conspirar a favor da Seleção Brasileira, desde o

bom preparo físico da equipe, conforme descrito na matéria intitulada “hibernação

planejada”, até o vírus que abateu a delegação croata às vésperas do confronto contra o

Brasil, fato comemorado por Zero Hora. Episódios aparentemente infortúnios, como a

intimação judicial de Cafu, eram amenizados. Mais do que isso, dizia-se que o jogador

estava inteiramente focado na Copa do Mundo; um herói pronto para a jornada.

Apesar da atuação insatisfatória na estréia e dos problemas de saúde envolvendo

Ronaldo, citavam-se diversas razões para que a torcida continuasse confiante no triunfo

brasileiro. A descontração nos treinos, as orientações táticas de Parreira, a truculência

australiana que favoreceria o estilo de jogo do Brasil, e até a visita de Dona Miguelina,

uma espécie de inspiração para o filho Ronaldinho; eram algumas dessas razões.

Ronaldinho, aliás, tornou-se o porta-voz da corrente de otimismo, mandando um recado

pessoal aos leitores: “Podem confiar na gente”.

Outra passagem otimista é a legenda da foto que relembra a final entre França e

Brasil em 1998, quando os brasileiros foram derrotados. O confronto entre as duas

seleções era projetado com a seguinte frase: “desta vez será diferente” (Anexo 11).

O excesso de confiança também indicava que os obstáculos do Brasil rumo ao

Hexa poderiam ser facilmente transpostos, como a garantia de que bastava aos

jogadores seguir as orientações de Parreira para o Brasil ser campeão. Por razões óbvias,
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a disciplina tática, somente, não é garantia de sucesso no futebol. Fosse o caso, qualquer

time que acatasse as ordens do seu respectivo treinador conquistaria o título. O Brasil,

no entanto, não era “qualquer” time, o que nos leva a outro aspecto relevante nesta

análise: a supremacia e a reputação brasileira.

5.3 Supremacia e Reputação

Logo na primeira edição do Jornal da Copa, o Brasil é apresentado como o maior

detentor de títulos mundiais. A superioridade não era apenas um dado histórico, mas

também um fato recorrente. Apontada como favorita para a conquista da Copa, a

Seleção Brasileira só precisava confirmar essa condição. O maior obstáculo rumo ao

Hexa, conforme ilustrava a capa da citada edição (Anexo 1), era a soberba representada

pelo salto alto. E para transpô-lo, o selecionado brasileiro só dependia de si. Logo, o

maior inimigo da Seleção Brasileira era a própria Seleção Brasileira, e não os demais

concorrentes.

Exceto às vésperas do confronto contra a França, em nenhum momento se admite

que um adversário possa superar o Brasil. Ao contrário. Antes da partida contra a

Austrália, por exemplo, é identificada a oportunidade do Brasil mostrar “toda a sua

superioridade”.

Os jogadores do selecionado nacional eram outra prova desta ascendência

brasileira. Alguns, especialmente, surgiam como prováveis heróis da pátria. O principal

era Ronaldinho, eleito o melhor do mundo pela Fifa. Tratava-se de um jogador capaz de

“decidir partidas”, enfim, apto a transpor qualquer obstáculo. Se Ronaldinho jogasse

tudo o que sabia, o Brasil certamente venceria seus adversários.

A Seleção Brasileira, porém, não se limitava a Ronaldinho. Citando David

Coimbra, ao lado dele, Ronaldo, Adriano e Kaká formavam o “Quadrado Mágico”, cujo
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poder de decisão era “incomparável”. O nome sugeria que o quarteto era capaz de fazer

mágica em campo. Coimbra previa que apenas um adversário muito competente

poderia anular os quatro homens de frente da Seleção Brasileira; e que mesmo assim,

havia outros logo atrás: Cafu, Roberto Carlos, Zé Roberto, etc.

Não bastasse isso, os próprios adversários do Brasil durante a Copa reconheciam

o poder do futebol brasileiro. No país de Gana, por exemplo, a partida diante da Seleção

Brasileira era considerada a “mãe de todas as partidas”. Para os ganeses, enfrentar o

Brasil era motivo de orgulho, um “título já conquistado”. Já o técnico francês, Raymond

Domenech, dizia não entender as críticas ao Brasil, um time que se dava ao luxo de ter

Juninho, o melhor jogador do campeonato francês, sentado no banco de reservas.

O fato é que o Brasil tinha uma reputação a zelar. Não bastava apenas vencer, era

preciso encantar, dar espetáculo, enfim, apresentar em campo as qualidades próprias do

futebol brasileiro.

O nosso estilo de jogar futebol me parece contrastar com os dos europeus por
um conjunto de qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de ligeireza, e ao
mesmo tempo de brilho e de espontaniedade individual [ . . . ]. Os nossos
passes, os nossos pitus, os nossos despistamentos, os nossos floreios com a bola,
o alguma coisa de dança e capoeiragem que marcam o estilo brasileiro de jogar
futebol, que arredonda e às vezes adoça o jogo inventado pelos ingleses, e por
eles e por outros europeus jogado tão angulosamente, tudo isso parece expremir
de modo interessantíssimo [ . . . ] o mulatismo [ . . . .] malandro que está hoje em
tudo que é afirmação verdadeira do Brasil. (FREYRE, 1957, p. 431)

Havia, realmente, a expectativa de que o Brasil apresentasse este futebol

diferenciado e artístico definido por Freyre. Antes da estréia contra a Croácia, por

exemplo, anunciava-se que era “hora de fazer mágica”. A projeção que se fazia era de
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que a conquista do Hexa poderia ser tão grandiosa quanto o tricampeonato mundial de

197023.

Em outra comparação, Ronaldinho era considerado o herdeiro da camisa 10

imortalizada por Pelé. Assim como seu antecessor, ele evocava o arquétipo do eleito

definido por Romanini (2004), ou seja, alguém que recebeu dos deuses um dom especial

para vencer batalhas e dar grandes alegrias a seu povo. Dos pés de Ronaldinho se

esperavam “elásticos” e “dribles espetaculares”, enfim, os “floreios com a bola” ao qual

se referia Freyre (1957). O sucesso da Seleção Brasileira dependia do seu talento. Nele,

declarava Zero Hora, depositavam-se as esperanças da torcida brasileira.

Ronaldo Nazário, por sua vez, carregava uma reputação ambígua. O jogador

havia fracassado na Copa de 1998, quando o Brasil foi derrotado, porém, quatro anos

depois, deu “a volta por cima”, consagrando-se como um dos jogadores mais

importantes na conquista do pentacampeonato em 200224. A trajetória inusitada de

Ronaldo na Seleção Brasileira é fundamental para o entendimento de algumas críticas

que evocam sua superação e sua derrocada durante a cobertura de Zero Hora.

Embora nitidamente acima do peso, o jogador inspirava a confiança de que

pudesse recuperar a velha forma e trazer alegrias ao povo brasileiro, como já fizera

antes. No entanto, os problemas de saúde traziam à tona o “fantasma de 98”,

estabelecendo assim a biografia ambígua do jogador. Como relatava Mário Marcos,

Ronaldo carregaria esse “peso” para sempre, demonstrando o quão heróica poderia ser

a sua recuperação. A derrota em 1998 era uma imagem a ser superada, um obstáculo

extra rumo ao Hexa.

23 Considerado o melhor time de futebol de todos os tempos, a Seleção Brasileira que conquistou a Copa
do Mundo em 1970 teria sido responsável por resgatar o respeito e a admiração pelo futebol nacional
(BAGGIO, 2005)
24 Não é objetivo deste estudo se aprofundar na análise da biografia de Ronaldo Nazário, o que pode ser
encontrado em Marques (2006)

http://www.pdfdesk.com


50

5.4 Desempenho

Shimitz afirma que o ponto de referência para as críticas do jornalismo esportivo

é o resultado.

As apreciações críticas, positivas ou negativas, sobre o desempenho tático da
equipe, dos jogadores e do treinador [ . . . ] partem, via de regra, da
consideração do resultado. Ou seja, se o time está ganhando, a apreciação é
positiva [ . . . ] . Caso contrário, a apreciação é negativa (SCHMITZ, 2001, p. 13-
29).

Sabe-se que o resultado no futebol é determinado pelo número de gols: o time

que marcar mais gols vence a partida. O resultado positivo, no entanto, não representa

necessariamente o bom rendimento da equipe, assim como o resultado negativo não

atesta o mau rendimento. Existem índices como número de chutes a gol, escanteios,

posse de bola, etc, que ajudam a analisar a performance de um time, mas trata-se,

sobretudo, de algo subjetivo.

Na cobertura realizada por Zero Hora, cabia aos jornalistas avaliar o desempenho

da Seleção Brasileira e de cada um dos seus integrantes. Para avaliar os jogadores e o

técnico, foi estipulado, inclusive, uma cotação que variava entre uma e seis estrelas (a

nota máxima).

Em cinco partidas, o Brasil perdeu uma única vez, ao ser eliminado pela França.

Contudo, mesmo depois das vitórias contra Croácia, Austrália, Japão e Gana, Zero Hora

não poupou críticas negativas a Seleção Brasileira, comprovando que a lógica elaborada

por Shimitz (2001) nem sempre é aplicável.
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Embora o Brasil tivesse vencido as duas partidas, dizia-se, por exemplo, que “não

deu espetáculo”, ou que não havia encantado. As críticas negativas eram creditadas,

principalmente, à inoperância do Quadrado Mágico, cujo desempenho não satisfez as

expectativas.

Na partida de estréia, a frustração recaiu sobre Ronaldo, considerado o “pior em

campo disparado”. Zero Hora, entretanto, apostava na recuperação do jogador. Exigia-a,

de fato. Sobre a previsão de que ele pudesse se recuperar, dizia-se que “para o prestígio

de um jogador que já foi eleito o melhor do mundo, é bom que a previsão esteja

correta”.

Invariavelmente, as cobranças decorrentes de más atuações se transformavam em

ultimatos. Sempre que possível, anunciava-se a ´’última chance” de alguém corrigir uma

performance até então insatisfatória. Graças ao seu enorme prestígio, Ronaldinho era o

mais exigido. Diante da Croácia, embora tivesse sido muito acionado na partida,

acertando vários passes, não “correspondeu”. No jogo seguinte, foi novamente criticado,

ao ser comparado com um burocrata cumprindo funções corriqueiras. O simples fato de

Ronaldinho não sorrir em campo já era motivo de preocupação. Para Zero Hora,

Ronaldinho estava “devendo” e não passava de um “sombrio operário”.

Comparado aos demais atletas, o tratamento que Ronaldinho recebia por parte de

Zero Hora era diferenciado. Quando se avaliava o desempenho de Ronaldinho, o uso do

termo “operário”, por exemplo, reforçava uma crítica negativa, mas no caso de Dida,

Juan, Lúcio e Zé Roberto, entre outros, “operário” era sinônimo de elogio.

Por se oporem ao “quadrado mágico”, no qual repousavam anseios não

correspondidos, Dida, Juan e Lúcio compunham o “trio salvador”. Ao lado de Zé

Roberto, que teria ofuscado os maiores nomes da equipe, ou seja, o quarteto de

atacantes, eles surgiam como novos candidatos a heróis. Eram incansáveis, valentes e
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capazes de operar milagres. Como legítimos heróis locais, afastavam as investidas

adversárias, atendendo ao clamor de seus semelhantes.

Apesar do rendimento aquém do esperado, o talento de Ronaldinho seguia

inabalável. A avaliação do Zero Hora era de que potencial do jogador não estava sendo

bem aproveitado por Parreira. Para brilhar, ele deveria “escapar da marcação do próprio

técnico”. O argumento se baseava na idéia que Ronaldinho não deveria jogar de forma

tão recuada.

Ronaldinho ainda era o herói mais indicado para liderar a campanha do Brasil

rumo ao Hexa. Faltavam-lhe, apenas, novos aliados nesta jornada. A solução apontada

por Zero Hora era uma nova composição tática.

Os mais indicados para entrar no time eram Robinho, um jogador capaz de

“eletrizar partidas”, e Juninho, a opção mais adequada após a lesão do primeiro. Para

que um dos dois entrasse, alguém teria que sair; e a escolha de Zero Hora pairou sobre

Adriano, alvejado desde a estréia como “inútil”.

Ronaldo, por sua vez, vivia “dias tranqüilos”. Depois de duas péssimas atuações,

ele havia superado o recorde de Gerd Müller. “Ronaldo voltava a ser Ronaldo”. O

episódio configurava uma nova reviravolta na carreira do atleta, que resumia sua vida

em uma única palavra: “paciência”. Ao protagonizar uma narrativa com ênfase na

determinação e obstinação, o centroavante se aproximava do “herói clássico” definido

por Helal (1999).

Diferente de Ronaldo, Ronaldinho representava outro tipo de herói. Seguindo um

padrão que Helal considera predominante na idolatria esportiva legitimada pela mídia,

ele era saudado por sua genialidade e irreverência, características que constituíam o seu

“estilo”: “genial”, “vibrante” e “impetuoso”.
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O bom rendimento do jogador também era atribuído às participações de Juninho,

Robinho e Gilberto Silva, entre outros reservas. A ascensão destes jogadores ao time

titular passou a ser uma exigência constante de Zero Hora, como forma de repreender as

atuações ruins dos titulares, entre os quais, o “estafermo” Adriano e o “impreciso”

Roberto Carlos. Eles estariam perdendo lugar no time (Anexo 8) e os reservam surgiam

como novos ídolos. Um deles, inclusive, teria se transformado em “herói”, como

relatava Zero Hora a respeito do jogador Fred.

5.5 Redenção

Segundo Campbell (1992), o herói é aquele que age para “redimir a sociedade”,

um conceito freqüente na cobertura realizada por Zero Hora. Após a estréia do Brasil,

por exemplo, anunciava-se que Dida “salvou o quadrado” (Anexo 3). Com uma

excelente atuação, o goleiro do Brasil havia compensado o péssimo desempenho do

quarteto de atacantes. Mais do que isso, ao praticar defesas importantes e evitar o gol

adversário, Dida impediu a derrota do Brasil, redimindo a sociedade brasileira de um

fracasso logo na estréia.

Morin (1977) afirma que a trajetória dos “olimpianos” é compartilhada pela rotina

dos “mortais”, e os seus sentimentos, por eles experimentados. Assim sendo, a redenção

pessoal de um jogador no decorrer do torneio também significava a redenção da

sociedade, no caso, a torcida brasileira.

Um exemplo disso é Ronaldo Nazário. Depois da partida contra o Japão, ele

havia recuperado a boa forma, fazendo Zero Hora admitir que as críticas ao seu

desempenho foram injustas. Com o anúncio do enfrentamento entre Brasil e França,

Ronaldo, que a esta altura já envergava a marca de maior goleador da história das

Copas, surgia como um dos principais personagens do confronto. Contra os franceses, o

http://www.pdfdesk.com


54

centroavante teria, enfim, a oportunidade de se recuperar do fracasso há oito anos e

“devolver aos franceses a frustração daquele 12 de junho”.

A redenção do Brasil era traduzida, sobretudo, pelo desejo de vingança. Para

Mário Marcos, a “ilusão” de apagar a derrota diante dos franceses em 1998 era válida.

Diogo Oliver, por sua vez, anunciava que o confronto tinha, de fato, contornos

revanchistas, e que o placar deveria ser 3 a 0 a favor do Brasil.

A torcida brasileira clamava por desforra. Até o goleiro brasileiro daquela decisão

de 1998, Taffarel, pediu para que o capitão Cafu o vingasse. Repercutiam-se provocações

dos adversários franceses, como a de Zidane, que afirmava ter boas lembranças do

Brasil, numa clara referência ao confronto de 1998. A França era o obstáculo a ser

superado. Um inimigo revigorado, com grandes jogadores e uma torcida cada vez mais

confiante.

Nem mesmo a derrota do Brasil foi capaz de anular o sentimento de

revanchismo. Para Zero Hora, a missão de redimir a sociedade brasileira cabia, a partir

de então, a Luis Felipe Scolari, técnico da solução portuguesa. Prestes a enfrentar os

franceses, Felipão e seus comandados eram o que “sobrou de nós na Copa”. Também o

fato de ser gaúcho o alçava a condição de novo, e único, candidato a herói regional.

Zero Hora desejava a vitória portuguesa como se fosse do Brasil e o torcedor

tinha motivos de sobra para assistir a partida. Era a chance de “torcer para Portugal

vingar as derrotas do Brasil contra a França”. Descrevia-se, inclusive, o hipotético gol

que devolveria a derrota nacional. O confronto era uma nova oportunidade de

revanche. Se a partida entre Brasil e França era anunciada como “Vingança” (Anexo 12),

o confronto destes com os portugueses rendeu a manchete “Vingança II” (Anexo 17).
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É certo que, embora derrotado pelos franceses, Felipão saiu da Copa reverenciado

por Zero Hora. Ele comandou uma equipe que demonstrou bravura e, com a quarta

colocação, quase igualou a maior façanha da história do futebol português. Sua trajetória

era, portanto, motivo de orgulho.

Assim como Felipão, alguns dos atletas brasileiros se redimiram do fracasso,

mesmo que não tenham, efetivamente, atingido o patamar de heróis nacionais. Lúcio,

Juan, Cicinho, Robinho e Fred, por exemplo, tinham aval para disputar a próxima Copa

do Mundo em 2010. Dida também teve seu trabalho reconhecido, juntamente com Zé

Roberto, eleito um dos melhores jogadores da competição.

Sobre Zé Roberto, destacava-se que “correu por ele e mais meia dúzia de

companheiros”, trazendo, novamente, a ênfase no esforço como forma de superação

digna de uma trajetória heróica. Ao afirmar que os “pagodeiros” desconheciam o

verdadeiro sentido da palavra superação, David Coimbra apresentava o avesso deste

conceito, sugerindo que nem todos os jogadores brasileiros foram inocentados após a

derrota, como veremos adiante.

5.6 Erros, Fracasso e Decepção

Para Shimitz (2001), quando o Brasil perde, geralmente ocorre a ênfase nos erros.

Principalmente, se a derrota determina o fracasso definitivo na competição.

Pega-se, por exemplo, uma situação de gol contra a seleção brasileira, a partir
daí vem toda uma análise ou comentário baseado em cima de que fulano errou.
É difícil decidir em alguns casos se foi erro da equipe ou jogador, ou mérito do
adversário. Porém, o que é potencializado é o erro. (SCHMITZ, 2001, p. 13-29)
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Um dos erros mais destacados por Zero Hora foi o gol francês, quando, ao ajeitar

suas meias, Roberto Carlos deixou Henry adentrar a área brasileira. Neste lance, bem

como tantas outras falhas apontadas por Zero Hora, o erro era condenável não apenas

pelo erro em si, mas quando cometido de forma displicente. É o caso do gol francês.

Pressupõe-se que um jogador de marcação, como Roberto Carlos, deveria estar

vigiando os adversários e não ajeitando as meias. Por essa razão, Zero Hora afirma que

ele teria saído da Copa do Mundo “como vilão”. Como demonstra Shimitz (2001),

dependendo das circunstâncias, um erro, em princípio natural, pode ser potencializado

e superenfocado pela imprensa, e a pessoa que o cometeu transformado em “vilão” ou

“traidor da pátria”.

Rúbio (2006) observa que as derrotas no esporte jamais serão irreparáveis, mas

sim, superáveis com a vontade e o desejo de luta que faz do atleta um herói. Ao ajeitar

suas meias, Roberto Carlos teria abdicado de tais características; de esforço e de luta. A

culpa no gol da França, primeiramente creditada a Roberto Carlos, teria sido, na

verdade, fruto de uma falha coletiva, conforme relatava Zero Hora. Além de Roberto

Carlos, vários jogadores haviam falhado, tanto no lance, quanto no transcorrer da Copa,

colaborando para o fracasso brasileiro. Entre os quais, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto

Silva, Juninho, Kaká, Ronaldo e Ronaldinho, este, considerado “a decepção” do

campeonato.

Era sabido que Ronaldinho se tratava do melhor jogador da atualidade, e que por

isso, tinha plenas condições de ser o destaque do torneio. Se Ronaldinho jogasse o que

sabia, o Brasil teria sucesso. Só que Ronaldinho falhou; não por falta de oportunidade ou

por que os adversários o impediram. Na avaliação de Zero Hora, Ronaldinho não jogou

o que sabia por que lhe faltou iniciativa. Enfim, por falta de esforço e displicência.
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Se Ronaldinho fosse um “verdadeiro herói”, teria acertado uma cobrança de falta

no final da partida contra os franceses, concluía David Coimbra. Ao destruir uma

estátua do jogador, digna dos heróis olímpicos da Grécia Antiga, a torcida decretava a

descontrução de uma figura heróica.

O caso de Ronaldo Nazário era ainda mais grave, pois parecia nitidamente acima

do peso, fato que Zero Hora considerava inadmissível para um atleta de sua estatura. O

jornal, porém, só fez questão de reforçar isso após a eliminação do Brasil, conferindo ao

centroavante predicados como “gula” e “pança” e concluindo que não deveríamos mais

apostar nele.

Ao se apresentar com 95 kg, Ronaldo tivera uma atitude reprovável, mas não foi

o único na Seleção Brasileira. Alguns dos jogadores que vieram ao Brasil teriam evitado

a imprensa e a torcida, sendo tachados de “fujões”. O auxiliar técnico de Parreira,

Zagallo, foi agressivo ao responder perguntas. Já Ronaldinho e Adriano promoveram

uma festa alguns dias após a eliminação, demonstrando que não estavam nem aí para o

povo brasileiro.

Para Giulianotti (2002), os “heróis verdadeiros” não são infalíveis. Eles também

perdem batalhas, e quando isso ocorre, é permitido a eles “sair de cena e demandar sua

privacidade”. Ronaldinho não era um herói verdadeiro, e por isso, teve sua intimidade

violada, assim como Ronaldo, vigiado durante suas férias em Nova York.

Ninguém, entretanto, foi mais alvejado que Parreira. Ele teria sido relapso ao

descartar marcação pessoal sob Zidane, desprezar adversários e não abrir mão de suas

convicções.
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É observada freqüentemente exposta na “linha de tiro”, a figura do treinador
incompetente, que foi incapaz de evitá-la. Este comportamento jornalístico é
mais enfático quando o resultado da partida é negativo, ou seja, a equipe
brasileira foi derrotada. (SCHMITZ, 2001, p. 13-29)

Sem dúvida, a derrota foi um fator determinante para algumas das críticas

direcionadas à Parreira, promovendo, inclusive, oscilações de opinião sobre a fase

preparatória da Seleção Brasileira. A opção por treinos leves e amistosos fáceis parecia,

num primeiro momento, amplamente favorável ao Brasil. No entanto, após a

eliminação, foi apontada como um dos maiores erros de Parreira durante a Copa.

Ainda sobre Parreira, é curioso observar a contraposição que se fez entre ele e

Felipão, sendo que até as personalidades dos dois técnicos eram consideradas opostas.

O primeiro foi eleito o maior culpado pelo fracasso brasileiro e vaiado pela torcida; já o

segundo se despediu de forma honrada, recebendo o carinho dos portugueses. Ao

contrário de Parreira, Felipão teria tido competência para chegar à semifinal.

Parreira não era apenas o maior culpado pela eliminação do Brasil na Copa, mas

também, o responsável por causar um profundo desapontamento entre os brasileiros,

que com razão, reprovaram seu trabalho. Em uma escala de 1 a 10 estipulada por Zero

Hora, o grau de decepção da torcida com a Seleção Brasileira era de 9. E através de suas

críticas, o jornal ecoava a frustração e as vaias direcionadas à Parreira e a todos aqueles

que falharam na jornada brasileira rumo ao Hexa. Eles eram, afinal, os vilões da história.
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6 CONCLUSÃO

Como observado, a produção de heróis esportivos remete à valorização da vitória

por parte da sociedade, desde os tempos mais remotos, até os dias atuais, quando passa

a ser legitimada pela mídia. O futebol, esporte de contornos dramáticos e forte apelo

popular, propicia assim a criação de narrativas que enfatizem feitos heróicos,

especialmente quando se trata de uma Copa do Mundo. Além do interesse da mídia

enquanto espetáculo, a competição também desperta o patriotismo e o ufanismo da

torcida, incluindo os jornalistas que realizam a cobertura do evento.

A partir deste contexto, no caso da cobertura realizada por Zero Hora em 2006,

diversos aspectos são determinantes na construção e na desconstrução da imagem do

herói esportivo. A supremacia do Brasil na competição, o seu elenco de jogadores e o

suposto favoritismo determinavam a confiança em relação às vitórias, que por sua vez,

influenciavam análises sobre as performances, definindo assim, os heróis e os vilões da

narrativa.

O otimismo em relação ao desempenho do selecionado brasileiro na Copa foi o

ponto de partida neste processo. Antes mesmo de estrearem, os jogadores brasileiros

eram descritos como heróis nacionais. Afinal, o Brasil tinha tudo para ser campeão do

mundo, e os jogadores brasileiros eram, portanto, heróis em potencial.

De fato, alguns deles já haviam justificado esse status durante suas respectivas

carreiras. A biografia de Ronaldo, por exemplo, constituía uma trajetória de superação

pessoal típica de uma saga heróica. Já Ronaldinho, reconhecido o melhor jogador do

mundo na ocasião, encarnava o mito de Pelé, talvez o maior dos heróis do futebol

brasileiro.
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Todavia, a única forma de legitimar a condição de herói, e até mesmo o heroísmo

de outrora, seria enfrentando e vencendo os obstáculos adiante. Cabe aqui destacar que,

além dos desafios coletivos, ou seja, os adversários do Brasil, ainda havia obstáculos

pessoais, e para transpô-los, não bastava apenas a vitória. Para isso, seria necessário

apresentar um desempenho dentro das expectativas criadas pela mídia.

Se Ronaldinho era o melhor do mundo, não se esperava dele menos do que uma

atuação acima dos demais jogadores. Se Ronaldo já havia protagonizado reviravoltas em

sua carreira, poderia, perfeitamente, fazê-lo novamente. E se a Seleção Brasileira podia

“atropelar” seus adversários, que os atropelasse.

Quando as perspectivas ficavam aquém do esperado, iniciava-se então um

processo de desconstrução da figura do herói, no qual o grau de decepção era

semelhante ao grau de expectativa. Curiosamente, conforme critério estabelecido por

Zero Hora, a Seleção Brasileira de 2006 teria atingido nota 9 em “expectativa” e 8 em

“decepção”, demonstrando uma certa equivalência entre os dois conceitos.

Durante a campanha da Seleção Brasileira, muitas dessas decepções foram

contornadas. Ronaldo e Ronaldinho, antes repreendidos, conseguiram se recuperar com

boas atuações no jogo contra o Japão. Essa idéia de redenção, seja ela pessoal ou coletiva

(como na “revanche” do Brasil diante dos franceses), contribui para imacular a figura do

herói. Isso explica porque Dida, Juan, Lúcio e Zé Roberto foram inocentados após o

fracasso brasileiro. O fato é que se permite ao herói falhar, desde que seja com bravura,

atitude e dignidade, como Felipão demonstrou após fracassar na missão de redimir a

torcida brasileira diante dos franceses.

Eis a linha que, na derrota, separa os heróis dos vilões. O vilão erra, como o herói,

só que de forma displicente, relapsa e sem esforço. O vilão é um traidor da pátria,

http://www.pdfdesk.com


61

porque trai as expectativas da torcida e da imprensa, ou porque, como Ronaldo e

Adriano, demonstra descaso com ela. O vilão é aquele que recebe as vaias; o herói, os

aplausos. Um é o oposto do outro, qual Parreira foi o avesso de Felipão.

A escolha de Luis Felipe Scolari como uma espécie de salvador da pátria, mesmo

liderando a seleção portuguesa, comprova o papel fundamental do herói na narrativa da

crônica esportiva. Ela constrói, destrói, renova e preserva a imagem dos heróis, mas não

vive sem eles. Não é à toa que dois dias após a eliminação do Brasil, Zero Hora estivesse

projetando uma nova Seleção para 2010. Cogitava-se, na verdade, quem seriam os novos

ídolos em mais uma jornada brasileira. E até lá, certamente saberemos quem são eles.

Afinal, a mídia precisa destes heróis. Assim como precisa dos vilões. Sem os

protagonistas principais da trama, perde-se a dramaticidade da narrativa. E futebol é,

acima de tudo, drama. Drama dos bons, com algo de “shakespeariano” ou

“rodriguiano”, que contagia desde o torcedor fanático, ao mais isento jornalista.
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