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RESUMO 

 

Este trabalho busca observar se os jornais O Globo e Folha de São Paulo, de circulação 

nacional no Brasil, contribuíram para que o piloto brasileiro Ayrton Senna se tornasse um 

mito e herói nacional. Morto vítima de um acidente em uma prova de Fórmula 1 em 1º de 

maio de 1994, ainda hoje Senna é lembrado quando se fala de ídolos do esporte no país. O 

trabalho apresenta a análise de conteúdo de 40 jornais nos períodos da morte do piloto, do 

aniversário de dez anos e de vinte anos do acidente. O objetivo é compreender como os 

agentes do jornalismo podem contribuir para modificar a percepção da realidade e da 

memória coletiva para o público, modificando também sua identidade e relação com a 

História. Pretende-se notar se o processo de mitificação de Ayrton Senna pode ter sido 

intensificado e/ou iniciado pelos jornais O Globo e Folha de São Paulo, visto que a morte de 

Senna faz parte da agenda dos meios de comunicação no mês de maio e continua sendo parte 

importante da identidade coletiva do brasileiro.   

Palavras-chave: Identidade. Memória. Mito. Senna. Fórmula 1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

São muitos os desafios que permeiam o fazer jornalístico. O jornalismo é o 

encarregado social de levar a notícia, da maneira mais fiel ao fato. Mas levar ao conhecimento 

público acontecimentos e situações que podem vir a modificar sua relação com a realidade é 

uma grande responsabilidade. Nem sempre é possível se despir de todos os valores e 

sentimentos individuais para cumprir com este papel perfeitamente. É aí que o jornalista deve 

ser capaz de compreender sua função enquanto ator social e enquanto responsável por 

construir o que será equivalente à realidade para milhões de pessoas, tendo em mente o dever 

de levar a notícia da melhor forma possível. 

Neste trabalho, baseando-se em estudos anteriores que buscam compreender o 

papel do Jornalismo e de seus profissionais enquanto construtores da realidade no imaginário 

social do público, o objetivo é aplicar as teorias sobre a função do jornalismo na sociedade 

para tentar compreender se e como seus agentes podem contribuir para a solidificação de 

ideais e valores atribuídos a um personagem no imaginário social coletivo do público. Nosso 

personagem é o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Os agentes do jornalismo, neste caso, 

podem ser considerados os veículos de comunicação e os profissionais da área, responsáveis 

pela disseminação dos acontecimentos considerados importantes e modificadores da 

realidade. Busca-se avaliar se o discurso jornalístico é capaz de afetar a compreensão do 

público de maneira a permitir que este viva uma realidade coletiva que modificará o modo 

como ele se sente na sociedade em que vive.  

Desta forma, no primeiro capítulo, busca-se entender como o jornalismo pode 

alterar percepções e interpretações no imaginário social do público. A maneira como a notícia 

é contada e a seleção das informações repassadas contribuem para a produção de sentidos no 

que tange à recepção dos acontecimentos que são narrados com diferentes recursos e, muitas 

vezes, também podem provocar variados significados e interpretações. Estes sentidos 

permearão a noção da realidade para o público. Além disso, o jornalismo age como 

fomentador da memória coletiva, sendo capaz de armazenar no imaginário do público 

momentos nos quais este não estava presente, mas que são marcantes porque o jornalismo os 

trouxe à tona, agindo novamente como construtor da realidade social coletiva.  

No segundo capítulo, o jornalismo esportivo é contextualizado como agente que 

também atua nessa formação da memória coletiva quando bem trabalhado, em especial no que 

diz respeito ao equilíbrio entre os tratamentos da informação e do entretenimento. Também 

abordamos as características nessa área que levam à formação de heróis e mitos através da 



20 

imprensa e à construção da imagem de ídolos como personagens importantes na história de 

uma sociedade.  

Neste momento, os dois capítulos anteriores servem como base para analisarmos 

as narrativas utilizadas pelos jornais O Globo e Folha de São Paulo, de circulação nacional, ao 

tratar da morte do piloto brasileiro Ayrton Senna. No quarto capítulo procura-se, 

principalmente, observar como parte da imprensa retratou o acontecimento e suas 

repercussões e verificar se, de alguma forma, em três períodos diferentes (a semana da morte 

do piloto, as semanas de 10 anos e de 20 anos após a morte), os dois jornais contribuíram para 

que o esportista fosse visto como um mito e um herói da cultura brasileira. 

Através da análise das notícias que tiveram como tema a morte do brasileiro, 

observamos se o conteúdo dos jornais no primeiro período analisado, a semana da morte do 

piloto, foi constituído por elementos do jornalismo capazes de estimular uma compreensão 

diferenciada sobre o fenômeno de comoção nacional que ocorreu nos dias que se seguiram à 

sua morte, em 1994. Após esta primeira análise, tendo em mãos as reportagens que fazem 

referência à morte de Ayrton Senna em 2004 e 2014, buscamos verificar se o discurso 

empregado atuou de maneira a confirmar o caráter mítico da imagem do piloto, que teria 

começado a ser consolidado pelos mesmos jornais durante a semana em que ele morreu. 

No quinto e último capítulo, apresentamos as considerações finais sobre as 

observações que foram feitas neste estudo. Pretendeu-se, de modo geral, verificar se o 

tratamento dado à notícia da morte do piloto Ayrton Senna e o discurso utilizado por estes 

dois periódicos nacionais foi fator importante para que a imagem do desportista fosse 

construída de forma a consagrá-lo como um herói nacional e um mito do esporte, levando o 

público a enxergá-lo como muito mais que um ídolo.   
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2 JORNALISMO, HISTÓRIA E MEMÓRIA 

 

O jornalismo pode ser considerado uma ferramenta da comunidade para a 

divulgação de questões, acontecimentos e situações relevantes para o cotidiano do público 

enquanto sociedade. Seja através de jornais, revistas, televisão, pela internet ou pelo rádio, 

jornalistas especializados em inúmeros assuntos levam notícias até a população a todo 

momento, e se encarregam de explicar os motivos pelos quais determinados acontecimentos 

podem vir a alterar sua realidade e o modo de se viver em sociedade.  

O dever de “levar informação” para o público fica, então, por conta desse 

profissional de comunicação, que tem o material e os instrumentos necessários para exercer a 

função: a notícia e o canal de divulgação. O veículo de comunicação é o meio pelo qual o 

jornalista se torna capaz de exercer seu papel primordial enquanto profissional, o de informar 

o que aconteceu, em especial pautado pelas cinco perguntas básicas que norteiam a profissão: 

o que aconteceu, quando, como, com quem e por quê (TRAQUINA, 2005).  

Segundo Traquina (2005), muitas vezes os jornais são os únicos encarregados de 

levar estas respostas para determinados setores da sociedade. Para muitas pessoas, os 

telejornais e informes do rádio são as principais – às vezes até mesmo as únicas – formas de 

saber o que aconteceu em suas cidades, em seus países, no mundo. São os veículos com os 

quais todos se identificam, porque primitivamente, exigem apenas o entendimento da língua. 

Parte do público, ainda que saiba ler, fica dependente destes meios, seja por não ter acesso à 

internet ou por não ter dinheiro para adquirir o jornal e a revista impressos.  

O jornalista, neste caso, toma para si a responsabilidade de passar uma informação 

para um público que vai acreditar em suas palavras, normalmente como verdade absoluta. 

Esse mesmo receptor tende a replicar, também como verdade 

absoluta, o que foi ouvido e divulgado pelo profissional de imprensa, visto que não tem a 

possibilidade de refutar a informação e comprovar sua veracidade1.  

É importante ressaltar que a função jornalística, então, não está somente em 

repassar uma informação. O jornalismo, frequentemente classificado como “o quarto poder”, 

adotou ao longo do tempo outras funções, essenciais para a evolução da profissão, e passou a 

                                                           
1
Este posicionamento se refere ao antigo modelo de comunicação de massa, quando o receptor não tinha a 

possibilidade de interferir na mensagem produzida e enviada. Com a evolução da comunicação, este 

posicionamento mudou devido à interatividade, como explica Silva (2003, Disponível em: < 

http://www.saladeaulainterativa.pro.br/texto_0009.htm.>, acesso em 09/09/2014). “As possibilidades de que o 

usuário passa a dispor (participação-intervenção, bidirecionalidade e multiplicidade de conexões off-line e on-

line) apresentam-se então como nova experiência de conhecimento jamais permitida pelas tradicionais 

tecnologias comunicacionais.” 
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ficar encarregado não só de levar a informação, mas de comentar, destrinchar, relacionar o 

acontecimento a padrões, analisar, explicar. Daí a importância da profissão: muitas vezes, o 

único contato do público com a realidade se dá através de um canal, representado por um 

jornalista, em um determinado momento do dia, diariamente.  

Especialmente se levarmos em conta o que algumas teorias da comunicação e do 

jornalismo pregam, como a do Agendamento e a da Agulha Hipodérmica
2
, o público torna-se 

fiel e replica aquela informação por acreditar em tudo que ela representa. Por outro lado, 

precisamos considerar reflexões mais contemporâneas, como as de Dizard (1998) e Morin 

(2003). Dizard sustenta que a nova mídia oferece recursos de interatividade que possibilita ao 

receptor reagir de forma ativa à notícia, enquanto Morin, segundo Silva (2003), argumenta 

que supor que o receptor é sempre irracional é um preconceito, e que os receptores da mídia 

sempre são dotados de inteligência e reflexões por serem capazes de compreender que a 

identificação com a mensagem se dá no imaginário. 

De toda forma, embora esse não seja o eixo central da nossa pesquisa, percebemos 

que boa parte dos argumentos teóricos sobre as relações entre os jornalistas e os seus públicos 

se fundamentam na ideia de que jornalismo é uma construção social das muitas realidades 

com as quais os profissionais de imprensa convivem. Por essa linha construtivista de 

pensamento, a realidade percebida pelo jornalista é recontada - em forma de notícia - segundo 

suas perspectivas anteriores, levando em consideração, ainda que sem intenção, suas 

experiências, crenças, percepções de mundo.  

Para Pereira Jr (2006, p.26), a notícia da forma como é contada nem sempre é a 

realidade pura: esta é modificada para o modo como foi contada, e não segue sendo o que 

realmente aconteceu. “O singelo ato de noticiar é de antemão uma forma de propor um mundo 

entre aspas, alterado antes mesmo da intenção deliberada de distorcer.”  

Desta maneira, levando em consideração a impossibilidade de retratar o fato de 

forma totalmente imparcial, nem sempre intencionalmente ou por má fé do jornalista, o 

profissional se torna um contador de histórias, cujo papel é selecionar os fatos relevantes – 

segundo sua experiência jornalística - para seu público e divulgá-los, de modo a impactar os 

receptores desejados de alguma forma. Ao contar a história de um acontecimento, o jornalista 

se permite selecionar os fatores mais importantes e organizá-los, em uma espécie de 

                                                           
2
Segundo Pena (2006, p. 142-143), a teoria do agendamento defende a ideia de que a mídia regula os assuntos 

que os consumidores de notícias vão utilizar para se comunicar, oferecendo os assuntos que o público deve 

comentar, enquanto a teoria hipodérmica defende que os efeitos produzidos pela mídia atingirão todas as pessoas 

da mesma forma, apesar de suas particularidades, tornando-as “membros idênticos de uma audiência de massas”. 
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construção da notícia. Ainda segundo Pereira Jr. (2006, p.33), “quando jornalistas falam em 

realidade, fatos ou acontecimentos, estão na prática falando de ‘construção’, de reprodução 

simbólica”. 

Além de estar ciente do seu papel como construtor, também é essencial que o 

repórter mantenha em mente que a seleção dos fatos por ele realizada no momento de dar a 

notícia pode influenciar diretamente na construção de uma memória coletiva e social da 

comunidade onde ele está inserido, fator este que pode modificar a maneira como o seu 

público lida com seu passado e com momentos marcantes da sua história enquanto sociedade.  

O ato de selecionar, de tirar do todo, de ressaltar um acontecimento influencia 

diretamente na memória do público, que passará a se lembrar, no futuro, da realidade 

jornalística, da realidade que lhe foi apresentada pela mídia. Percebe-se que a notícia da forma 

como foi contada pode ser a única ligação deste público com a realidade de fato (PEREIRA 

JR, 2006), e o jornalista e os veículos de comunicação são os responsáveis pelo que fica 

guardado na memória social coletiva do público como o passado. É esta responsabilidade que 

o próximo tópico deste trabalho pretende expor. 

 

2.1 O PAPEL DO JORNALISMO COMO FORTALECEDOR DE MEMÓRIAS 

 

A comunicação, muitas vezes, é considerada como um acontecimento de ordem 

passageira: o emitente passa a mensagem da forma que lhe convém e o receptor a recebe. A 

mensagem, então, se foi, e não é mais da maneira como era antes, pois o receptor lhe dá novas 

interpretações e a recicla; o canal de comunicação fica livre para outras mensagens, mais 

atuais, que sejam mais condizentes com o novo momento, e assim sucessivamente 

(PALACIOS, 2010).  

Com a evolução da sociedade e com a crescente necessidade de compreender o 

mundo à nossa volta, percebeu-se que desde as pinturas nas cavernas na pré-história até os 

primeiros jornais escritos, a comunicação passageira passou a não fazer tanto sentido. A 

comunicação escrita colaborou para que surgisse o entendimento de que o material que pode 

ser arquivado contribui imensamente para o arquivamento de uma memória coletiva. Se ainda 

hoje é possível resgatar pinturas e formas ainda gravadas em cavernas que pertencem à pré-

história, pode ser que nem sempre a mensagem “desapareça” assim que é transmitida. 

Entendeu-se que a possibilidade de armazenamento concreto de informação podia tornar-se 

uma aliada para o processamento de informações futuras e para a compreensão da própria 

sociedade, mantendo a memória coletiva ao alcance das mãos (PALACIOS, 2010).  
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Assim como as pinturas nas cavernas que continuam podendo ser vistas e podem 

representar memórias importantes para a compreensão da civilização humana, as cartas, 

jornais e revistas, muito mais atuais, oferecem a possibilidade de a mensagem ficar intacta, 

muitas vezes arquivada e disponível para consulta caso seja necessário. A História fica 

documentada, e pode ajudar a entender muitas coisas no futuro e na compreensão da 

sociedade, como explicita Pollak (1992, p.5). 

 
[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 

individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente 

importante de sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um 

grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p.5) 

 
 

Ainda nos primórdios da imprensa escrita, um jornal era substituído por outro, 

diariamente, com novas notícias, porque era a novidade que movia o jornalismo. Outra 

utilidade era dada àqueles jornais, e a “notícia de ontem” já era passado no dia seguinte, como 

se não importasse mais.  

Não se pode dizer que hoje a novidade deixou de ser o princípio do jornalismo. A 

intenção do jornalismo é relatar o que aconteceu de novo, o acontecimento relevante que 

precisa chegar ao conhecimento do maior número de pessoas possível instantaneamente. Mas 

o acionamento da memória e o estabelecimento da relação sobre o que aconteceu no passado 

com o presente e o futuro são cada vez mais inerentes ao jornalismo, que evoluiu e, 

atualmente, é muito mais do que simplesmente dar a notícia (PALACIOS, 2010).  

A instantaneidade do jornalismo surpreende, porque ao longo do tempo foi 

surgindo a necessidade – muitas vezes imposta pelos veículos de comunicação e não só pelo 

público – de levar ao conhecimento coletivo a notícia do que acabou de acontecer. Os 

chamados ‘furos jornalísticos’ são amostras de uma sociedade ainda muito dependente do 

factual, da instantaneidade e da necessidade de atualização rápida, quase que a todo segundo. 

Sendo assim, a notícia dada há três minutos já é velha se não for devidamente explorada no 

momento do acontecimento.   

A hierarquização da notícia também é um ponto fundamental, visto que ajuda a 

selecionar as informações consideradas importantes o suficiente e põe em segundo plano 

outras de acordo com a agenda de cada veículo de comunicação. Exemplo disso é a 

composição de capas de jornais diários, nas quais são privilegiadas as notícias consideradas 

mais importantes segundo editores e segundo a linha editorial da empresa dona do jornal. 

(BORELLI, 2002, p.7) 
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Por outro lado, a necessidade da instantaneidade e a competitividade entre os 

veículos abrem precedentes para a diferenciação dos mesmos. Os jornalistas, obrigados pelo 

mercado, se diferenciam no modo de passar a informação a fim de se destacar. É quando 

surgem as análises, opiniões, explicações e implicações dos acontecimentos, que, muitas 

vezes, são tão importantes quanto a notícia em si, que só será completa para o público se este 

puder entender como determinado acontecimento alterará sua vida (BARBOSA, 2004, p 2).  

É neste ponto que entra a memória. Por bem ou por mal, a necessidade de 

apresentar uma espécie de diferenciação da notícia entre jornalistas e veículos de 

comunicação para compensar o “furo jornalístico” perdido fez com que a memória adquirisse 

um papel essencial para esta diferenciação. Como lidar com tantos jornalistas e veículos 

passando a mesma mensagem e replicando o mesmo acontecimento ao mesmo tempo? Ainda 

que com intenções comerciais, o jornalismo adquire novas formas e passa a valorizar o 

passado, o acontecimento que antes era jogado fora e ficava para trás. Finalmente, entende-se 

que o presente é importante, mas não nasceu sozinho, vindo sempre de implicações anteriores 

e que resultaram na atual conjuntura. Como se deu essa percepção? 

Para Palacios (2010, p.40-41), o surgimento de mídias como o rádio, a televisão e 

a internet, que permitem o armazenamento de materiais jornalísticos – e, consequentemente, o 

fortalecimento da memória social coletiva - de maneira simples e eficaz foi um dos 

responsáveis por trazer à tona a importância do resgate da memória para a notícia contada 

hoje. 

 
[...] o jornalismo é memória em ato, memória enraizada no concreto, no espaço, na 

imagem, no objeto, atualidade singularizada, presente vivido e transformado em 

notícia que amanhã será passado relatado. Um passado relatado que, no início, 

renovava-se a cada dia, e com o advento do rádio, da televisão e da web, tornou-se 

relato contínuo e ininterrupto, nas coberturas jornalísticas 24x7 [24 horas por dia, 7 

dias na semana]. (PALACIOS, 2010, p.40-41) 

 

Ainda segundo Palacios (2010, p.42), foi com a televisão que a sociedade passou 

a conviver com mais do que “[...] uma ração diária da realidade, uma seleção daquilo que os 

profissionais da informação singularizavam em nosso entorno como aquilo que era preciso 

saber”. Contando com meios de armazenamento do material jornalístico, os fatos, que, 

anteriormente, eram retratados isoladamente como fragmentos da realidade, agora passam a 

fazer sentido devido a uma sucessão de acontecimentos, que resultam em notícias que 

poderão, inclusive, ser resgatadas no futuro e assim sucessivamente.  O diferencial de um 

jornalista e/ou veículo passa a estar, então, na possibilidade de oferecer compreensão ao seu 
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público, que vai muito além da intenção de jogar a notícia avulsa em meio à realidade do 

receptor.  

Percebe-se que o resgate à memória acontece cada vez mais naturalmente, seja no 

ato de comparar o presente com o passado ou explicar como se chegou ao ponto atual. E não 

foi só para o jornalismo que a relação com a memória mudou. Assim como a “possibilidade 

de dispor de espaço ilimitado para a apresentação do material noticioso é a maior ruptura 

resultante do advento da web como suporte mediático para o jornalismo”, como ressalta 

Palacios (2010, p.42), a mesma possibilidade oferece inúmeras novas opções para o público, 

que, a qualquer momento, pode ter acesso a todo e qualquer material que queira resgatar. 

 

2.2 A INTERATIVIDADE E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO JORNALISTA NO 

REGISTRO DE MEMÓRIAS 

 

Se algumas técnicas do fazer jornalístico foram sendo aprimoradas ao longo do 

tempo, a forma de interagir com o jornalismo também mudou para o público, que deixou de 

ser apenas receptor para ser produtor, canal da mensagem e, por que não, a própria 

mensagem.   

Ao passo que é possível interagir muito mais e buscar informação em qualquer 

lugar, a qualquer hora, o público tem liberdade para procurar o que lhe interessa e dispensar o 

que não lhe convém, além de publicar e disseminar suas opiniões e de dividir seus interesses. 

Desta forma, a web propõe um jornalismo mais interativo, com um amplo leque de opções de 

relações e contatos com o público.  

Esta interação, porém, pode ser um ponto negativo quando refletimos sobre as 

responsabilidades no trato com as informações, bem como com os registros de uma memória 

social pautada por princípios éticos. O público ganhou poder de publicação com a web, 

colocando-se no mesmo patamar do jornalista, pois, com a internet, tem a seu alcance a 

possibilidade de disseminar suas ideias através do mesmo canal que o jornalista, o que nunca 

aconteceu no rádio ou na televisão. O receptor comum pode, agora, ser produtor, fator que 

abriu precedentes para o questionamento do papel do jornalista na sociedade atual: como ele 

se difere do receptor que virou produtor? (PALACIOS, 2010) 

É uma preocupação latente, visto que a notícia pode ser dada por qualquer um, no 

mesmo instante do acontecimento. O produtor-receptor vivencia a experiência que, 

anteriormente, era experimentada pelo profissional, e pode replicá-la de forma semelhante a 

do jornalista. A diferença está na credibilidade.  
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Nesse contexto de responsabilidades com as notícias, ainda que o produtor-

receptor tenha meios de comprovar sua experiência no acontecimento, é o jornalista o 

encarregado de checar as informações, apurar o fato, investigar suas causas e desdobramentos. 

E é exatamente nesta posição, de portador da capacidade de verificação das pautas e contando 

com acesso rápido e imediato ao material jornalístico, que possibilita comprovar como o 

passado colaborou com acontecimentos do presente, que o jornalista se torna o narrador 

principal de uma história que será lembrada no futuro.  

O jornalista concebe, então, o poder de fornecer determinada memória ao público, 

sendo esta memória a realidade para este. O passado para o receptor é a lembrança de sua 

vivência do acontecimento através da mídia, e não o que realmente aconteceu (BARBOSA, 

2004). 

Pelo prisma construtivista, o acontecimento está no campo da experiência e, desta 

forma, não pode ser contado da maneira como realmente aconteceu (PEREIRA JR, 2006, p. 

24). Assim que é narrado, o fato vira relato que, ainda que sem intenção, é percebido sob uma 

ótica parcial, segundo conhecimentos e julgamentos prévios daquele que o presencia, seja 

jornalista ou não. Alguns detalhes são ressaltados, bem como outros são esquecidos e a 

seleção de fragmentos da realidade entra em cena. Também desta mesma maneira, a memória 

é seleção, como descreve Barbosa. (2004, p.5) 

 
Apropriação seletiva do passado, apoiada num feixe de subjetividades, do qual o 

tempo faz parte, a memória coloca em destaque, em seu caráter plural, também a 

noção de agentes de memórias, de pluralidade de funções e de significações. A 

memória é uma construção e não um dado. (BARBOSA, 2004, p.5) 

 

Por esse aspecto, voltamos ao debate que situa a mídia como detentora de poder, 

porque tem posse de inúmeros materiais históricos que armazenam o passado, mas não só por 

isso: tendo o poder de construir realidades para que o público as veja como reais, constrói 

também a memória social coletiva. Esta memória é uma lembrança coletiva de fragmentos de 

informações jornalísticas, que foram selecionadas e descontinuadas do todo, sendo ressaltadas 

como mais importantes.  

Cabe-nos ressaltar que diante desses protocolos de construção da memória 

coletiva pelo jornalismo, muitas vezes uma pessoa ou um grupo de receptores não teve a 

vivência de tal notícia, apenas a vivência do relato. Portanto, se não esteve no momento do 

acontecimento, a única coisa da qual pode se lembrar é de como foi relatado este 

acontecimento.  
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O jornalista é ciente deste poder. O profissional de comunicação sabe que, em 

suas mãos, estão as informações que serão a "realidade" de grande parte do público. Não cabe 

a este trabalho entrar mais a fundo no mérito da ética da profissão, no entanto,  por hipótese, 

percebemos que preceitos éticos e a responsabilidade com a verificação e divulgação das 

informações são elementos chave que diferenciam o jornalista do senso comum. O jornalista 

acaba por agir na memória de cada indivíduo, particularmente, por classificar o mundo para 

ele antes que o próprio tenha condições de fazê-lo. Para Barbosa (2004, p. 1 e 2), 

 
[...] os jornalistas fazem a memória, na medida em que é papel da mídia reter 

assuntos que, guardando identificação com o leitor, precisam ser permanentemente 

atualizados. Ao selecionar temas que devem ser lembrados e ao esquecer outros, 

produzem, a partir de critérios altamente subjetivos, uma espécie de classificação do 

mundo para o leitor. (BARBOSA, 2004, p.1-2) 

 

Além de ser resultado de uma espécie de seleção, a memória tem outras 

características que contribuem para transformá-la em um dos elementos no qual o jornalista 

deve prestar maior atenção. A mutabilidade é um fator importante e o jornalismo deve prezar 

pela manutenção desta memória. Pode-se questionar como o passado pode ser mutável, e a 

resposta é o mesmo motivo pelo qual o acontecimento nunca pode ser relatado como 

realmente aconteceu: o discurso muda o fato. (BARBOSA, 2004, p.3) 

Assim como o relato do acontecimento não é a realidade, a memória também 

passa por modificações relevantes. A partir de elementos importantes na constituição desta 

memória, como os contextos sociais em que ela se insere e as atualizações do presente que 

refletem no passado, a memória é flexível, como destacam Ribeiro e Brasiliense (2007, p. 220 

e 221): “apesar de termos a impressão de que a lembrança é uma linear repetição do passado, 

mudanças são constantemente geradas por contextos sociais diversos, que associam e 

selecionam o passado para preencher o presente de sentido e configurar o futuro.”. 

Desta forma, o jornalista abraça mais uma função: a de produtor de sentidos, à 

medida que contribui para o enraizamento de uma identidade social coletiva. 

 

2.3 O JORNALISTA COMO PRODUTOR DE SENTIDOS 

 

Considerando as características da memória e da narrativa jornalística já 

explicitadas neste trabalho, sabe-se que ambas são resultado de uma espécie de seleção 

inconsciente de fragmentos da realidade que são repassados ao público. Nos tempos atuais, a 

mídia é um dos principais responsáveis pelo posicionamento do público tanto no presente 
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como pela relação deste com o passado, o que torna o jornalismo um dos guias para a 

constituição da identidade social coletiva do homem (LOPES, 2007).   

A função de produtor de sentidos se dá exatamente pela responsabilidade que o 

profissional carrega ao tentar definir esta identidade social na qual o público se encaixa e faz 

parte. Se, muitas vezes, a única vivência que este público tem de um determinado 

acontecimento é a notícia, então o jornalista produz sentidos porque leva esta experiência ao 

público, na tentativa de ajudá-lo a compreender o contexto social ao qual pertence. 

Ao contrário do que se pregava antigamente, segundo Borelli (2002, p.4), “o 

jornalismo deixa de ser um lugar de passagem, de reprodução, de um mero veiculador e 

relator dos fatos”. Para a autora, o jornalismo é um lugar de cruzamento de discursos, através 

do qual novos sentidos, capazes de levar a compreensão da realidade ao público, são criados. 

“O jornalismo é um dos ‘lugares privilegiados’ para construção da atualidade e realidade 

social, dentro de um campo mais abrangente – da mídia. Isto se efetiva porque o jornalismo é 

o espaço onde se constrói sentidos a partir do que de fato ocorreu [...].” (BORELLI, 2002, 

p.6) 

Encarregado de tornar públicos acontecimentos e situações capazes de modificar a 

sociedade, o jornalismo atual torna-se muito mais produtor de sentidos e muito menos mero 

reprodutor de informações, contribuindo para a construção de uma realidade social. A 

construção desta é intimamente ligada à construção de uma identidade coletiva, essencial para 

o convívio dos seres humanos enquanto sociedade. 

 
A memória se dá num contexto preciso, já que não é uma atitude individual, mas 

social e num tempo também de natureza social. Sendo o homem um sujeito 

histórico, recordar é ato coletivo, ligado ao contexto social e ao tempo que engloba 

uma construção, uma noção historicamente determinada (BARBOSA, 2010, p. 9) 

 

Assim como a memória, a identidade também é primitivamente coletiva, pois o 

homem vem de toda uma linhagem, que tem memória e passados coletivos já construídos. Por 

esse contexto, constitui-se um sistema de comunidade, que dá vida ao futuro através dos 

membros que vão sendo acrescentados ao longo do tempo. 

À medida que o homem descobre sua posição em uma cadeia social e sua 

importância para a manutenção do sistema de comunidade, ele passa a buscar a compreensão 

de si mesmo para sua evolução individual para, mais adiante, buscar a evolução do grupo. 

Desta maneira, ele passa a ter contato com o significado de identidade coletiva, que representa 

o passado do seu povo, da sua família, de seus antepassados. O reconhecimento desta cadeia é 

o que estimula a vivência em sociedade, fator essencial para a manutenção da humanidade, 
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que preza pela memória como uma forma de estabelecer contato com suas origens primitivas, 

conhecendo então o seu lugar no mundo (POLLAK, 1992). 

Mas assim como a memória, esta identidade é flexível e está em constante 

mutação. A partir da percepção de que o mundo evoluiu e que as pessoas ocupam e 

desocupam posições relevantes para uma determinada comunidade, o homem passa a levar 

em conta a relevância das mudanças de posicionamento de cada indivíduo que compõe o 

grupo, considerando valores que, antes, podiam parecer irrelevantes.  

É o que explica Lopes (2007, p. 140), ao sugerir que “identidade é, sobretudo, um 

processo de construção de sentidos que são negociados e constantemente revistos no espaço 

social.” Esta construção se dá diariamente e depende de outros fatores importantes quando se 

trata de uma identidade coletiva, que realmente identifica um grupo, como a autora elenca. 

“Há que se destacar que todas essas fontes de identificação, tais como valores, interesses, 

normas, técnicas, padrões produtivos, memória e outros estão em constante processo de 

construção e reconstrução.” (LOPES, 2007, p.138) 

O jornalista, ao ter seu trabalho ligado diretamente à sociedade, contribuindo para 

a compreensão da mesma, age diretamente na produção de sentidos que dará significado à 

existência do homem enquanto grupo. Ao relatar acontecimentos, reforçar valores e símbolos 

e expor as implicações do passado para o presente e futuro, “o jornalismo dá uma dimensão 

memorável à experiência humana e sentido a si mesmo como sujeito social/institucional” 

(RIBEIRO; BRASILIENSE, 2007, p.223). Da mesma forma, o fazer jornalístico oferece ao 

público seu posicionamento coletivo e sua importância para a sociedade e os significados que 

permeiam sua realidade, tão cheia de nuances. 
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3 JORNALISMO E ESPORTE 

 

Como já visto no capítulo anterior, o jornalismo não cumpre apenas o papel de 

levar a notícia. Junto com a informação devem ser oferecidas ao público interpretações acerca 

de questões sociais e culturais, além de reflexões sobre a importância da memória e da 

identidade social de um povo. Trabalhamos com a hipótese de que assim também deve 

acontecer com o jornalismo esportivo. Além de divertir e levar informação, o jornalismo 

esportivo cumpre papéis importantes para a sociedade e é destes papéis que vamos tratar neste 

capítulo. 

 

3.1 IMPRENSA ESPORTIVA: informação ou entretenimento? 

 

O esporte é uma editoria privilegiada, que possui destaque nas coberturas de 

rádio, é assunto em programas variados na televisão - além do destaque em telejornais - e 

ocupa páginas importantes nos jornais diários, inclusive contando, geralmente, com um 

caderno específico para tratar do assunto. Na internet, uma infinidade de recursos é oferecida 

para que o público interaja com a informação de maneira explicativa e didática, participando 

do universo do esporte e permanecendo atualizado a todo o tempo.  

Mas não foi sempre assim. Segundo França (2010), quando a imprensa começou a 

se consolidar, o esporte não era, nem de longe, uma editoria. O assunto tinha pouco espaço e 

não era levado a sério. Aos poucos, foi tomando importância e a consciência da necessidade 

da especialização para tratar do assunto cresceu.  

A concepção de jornalismo esportivo começou a se intensificar
3
 quando esportes e 

meios de comunicação se uniram, em 1930, com as transmissões de jogos de futebol pelo 

rádio. O jornalista tinha a função básica de criar a imagem da realidade para o ouvinte do 

rádio. O torcedor, que antes do rádio só tinha a possibilidade de acompanhar o jogo no estádio 

pessoalmente, passou a poder contar com uma transmissão dedicada a contar tudo o que 

acontecia, nos mínimos detalhes. O jornalismo já existia, mas ganhava força, então, uma 

modalidade pouco conhecida, o jornalismo esportivo (CAMARGO, 2005). 

                                                           
3
Nos primeiros anos da década de 1900, Mário Cardim, repórter do jornal Estado de São Paulo, se uniu com 

Charles Miller com o objetivo de divulgar o futebol e introduzir o esporte na cultura brasileira. Já se jogava 

futebol no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a rivalidade entre as duas metrópoles foi a razão para a primeira 

disputa entre cariocas e paulistas, em 1902. Cardim realizou, então, a cobertura jornalística deste jogo e publicou 

no jornal Estado de São Paulo e, através de seus contatos, suas matérias foram lidas pelos cariocas nos jornais 

Correio da Manhã e Jornal do Brasil (RIBEIRO, 2007). 
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Com a chegada da televisão e com a consequente transmissão de jogos pelo 

veículo, em meados de 1950 e 1960, o rádio precisou se reinventar para não perder a magia. O 

radialista, que tinha o desafio de provocar o imaginário do ouvinte para que este 

compreendesse o que se passava, agora encontrava um adversário que era capaz de mostrar 

com as imagens o que acontecia instantaneamente, fazendo da narração, muitas vezes, um 

mero complemento para o que se via. O telespectador, pela televisão, podia assistir em tempo 

real boa parte do que acontecia em campo, mas, por outro lado, a narração com menor 

emoção do que no rádio também contribuía para um certo distanciamento emocional do 

torcedor com o evento esportivo. (CAMARGO, 2005, p.31) 

Foi assim, muito em função também de uma relação quase que de aprendizado 

com as narrações radiofônicas, que os jornalistas de TV perceberam que o drama, o tom de 

sofrimento, emoção e ansiedade eram necessários para completar a atmosfera do jogo para 

quem acompanhava de casa. Os profissionais que trabalhavam na televisão, percebendo o 

potencial da imagem para a transmissão esportiva, passaram a valorizá-la, a fim de criar uma 

atmosfera emocional e sensorial para o público. Tendo as imagens como o diferencial, a 

televisão passou a explorá-las com o objetivo de atrair o público pelo sentimento de 

identificação que elas causavam.   

Parecia que jornalismo e esporte começavam a andar de mãos dadas, 

principalmente quando a Publicidade e o Marketing ‘entraram na jogada’. Segundo Camargo 

(2005), o jornalismo esportivo foi interessante para a percepção de que a televisão é um 

veículo que, sendo bem explorado, pode chegar a muitas pessoas – e, consequentemente, no 

sentido comercial, pode gerar muito lucro. As intenções comerciais passaram a ser cada vez 

mais evidentes, e a espetacularização do esporte foi consequência da necessidade de 

emocionar o público, imposta pelos patrocinadores. 

A lógica, segundo Camargo (2005), se dá da seguinte maneira: o consumidor 

reage segundo a sua posição de proximidade com relação ao jogo, porque se sente parte da 

torcida na arquibancada. Este torcedor se empolga a cada lance e sofre com o jogo porque se 

sente parte de algo maior. O drama humano faz com que o telespectador participe da mesma 

sensação da torcida e fique fragilizado, se tornando mais suscetível às informações sobre os 

anunciantes. Para a autora, a espetacularização se dá desta forma e passou a ser quase uma 

característica da televisão, pois “[...] a televisão procura espetacularizar todas as suas imagens 

veiculadas, e age desta forma para poder vendê-las, ou seja, para ter um retorno financeiro 

para suas ações.” (CAMARGO, 2005, p.31). 



33 

 

Borelli (2002) explica que a espetacularização é um dos fatores que permite às 

editorias esportivas uma maior independência da linha editorial dos veículos nos quais se 

inserem, visto que quando o esporte é tratado como um espetáculo pode contar com 

construções informais, jargões, exploração da imagem, infográficos, recursos que fogem do 

formalismo do jornalismo e que atraem a atenção do público.  

Além de apresentar entrevistas, informações pertinentes e apuração, ferramentas 

do jornalismo em geral, a espetacularização do esporte permite que o mesmo seja tratado de 

uma forma mais dinâmica e descontraída, como um show de entretenimento. “Dessa forma, o 

jornalismo esportivo usa regras e desenvolve estratégias para dar visibilidade ao 

acontecimento, que só existe na medida em que é construído, elaborado no espaço jornalístico 

pelos produtores da atualidade”. (BORELLI, 2002, p.10), chamando a atenção do público e 

despertando seu interesse de formas variadas. À medida que a população passa a se interessar 

mais pelo assunto, o espaço destinado ao jornalismo esportivo nos veículos também aumenta, 

a fim de oferecer informações completas e dinamizar a notícia, característica que contribui 

para a exibição do esporte como entretenimento. 

No entanto, essa linha de pensamento nos convida também a refletir sobre os 

desafios de compreendermos bem as diferenças entre a informação, a espetacularização e o 

entretenimento. Consequentemente, problematizamos essa trajetória especialmente no que diz 

respeito à formação e às maneiras de atuação do jornalista esportivo diante do compromisso 

primeiro com a informação de qualidade e, portanto, com o registro e a reprodução da 

memória. Segundo Camargo, “caso queira realizar um programa mais jornalístico, volta-se 

para outra face da notícia, buscando, através da investigação, a interpretação dos fatos”. 

(CAMARGO, 2005, p.39) Na outra ponta, no entanto, a espetacularização e o entretenimento 

podem ser formas que, por meio do exagero ou mesmo da maneira simplória ou até cômica de 

tratar determinado fato, podem comprometer a credibilidade de uma cobertura esportiva. A 

busca pelo equilíbrio dessas "ferramentas" jornalísticas apresenta-se, então, como um dos 

grandes desafios da área atualmente. 

Normalmente, a exacerbação desses recursos pode ser percebida quando da 

escolha de imagens que aproximam o telespectador do campo, das narrativas sensacionalistas 

que buscam atingir os sentimentos do público e das sensações que estimulam exageradamente 

o sentimento de pertencimento. (CAMARGO, 2005, p. 39) Também são valorizadas imagens 

que despertam emoções, além do tom predominantemente descritivo. Camargo (2005) 

descreve um episódio marcante no jornalismo brasileiro, que será analisado por este trabalho, 

e nos provoca a pensar sobre a comunicação, a imprensa e os estímulos de sensações na 
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transmissão das notícias.  A pesquisadora cita, então, um exemplo marcante da história 

brasileira que ilustra bem essa reflexão sobre as responsabilidades de lidar com a imagem 

para estimular sentimentos e intensificar emoções. 

 
O drama humano precisa estar presente para que o público possa solidarizar-se ou 

apreciar aquelas cenas. Estas situações de sensacionalismo e emoção, através da 

imagem, também podem ocorrer nos esportes. O exemplo mais marcante aconteceu 

com a morte do piloto Ayrton Senna, quando a mídia pautou as cenas do acidente e 

inseriu músicas e poemas na programação da televisão brasileira. (CAMARGO, 

2005, p.39) 
 

O contexto teórico exposto por Camargo (2005) tem por finalidade resgatar parte 

dessa história do jornalismo esportivo e, ao mesmo tempo, despertar para o fato de que ao 

longo do tempo, com a consolidação do esporte na agenda do jornalismo brasileiro, a 

necessidade da especialização dos profissionais se tornou evidente para a mídia. “Percebe-se a 

importância e a necessidade de o jornalista estar atento a todas as fontes de informações, quer 

as institucionais, quer outras mídias especializadas, assim como a utilização correta destas 

para a confecção da sua matéria.” (CAMARGO, 2005, p.39)  

Podemos dizer, assim, que essa busca pelo conhecimento se intensifica a partir 

também das novas demandas dos públicos na contemporaneidade. A procura pela cobertura 

diferenciada e pelas informações pré e pós-transmissão, por assim dizer, aumentou à medida 

que o telespectador deixou de ser um mero receptor, como já explicitado no primeiro capítulo 

deste trabalho.  

Segundo Maluly (2012), o torcedor busca informações para ser e estar informado 

para utilizar esta pauta em suas relações. Na cobertura jornalística pós jogo, por exemplo, o 

torcedor coloca em pauta questões que incentivem o debate, muitas vezes, percebidas durante 

o jogo, mas que não são discutidas no momento em que ele está atento ao que acontece em 

campo. Assim, o pesquisador nos aproxima de uma reflexão mais aprofundada e interpretativa 

da profissão. Para ele, cabe ao jornalista não só contar a história, mas atualizá-la e explorá-la, 

não do modo comercial, mas jornalisticamente falando. 

 
Disponibilizar notícias sobre esportes é uma prática comum no jornalismo brasileiro. 

A tradição é reconquistar o público a cada detalhe, como as novidades sobre a 

performance dos atletas, as armadilhas dos treinadores, o interesse dos torcedores e 

outras influências externas que interferem na disputa, como as suspensões por 

doping, A cobertura dos eventos adquire um contorno além da expectativa do 

público que, cada vez mais, fica atraído pelas transmissões, principalmente pelo 

rádio e pela televisão. (MALULY, 2012, p.17) 
 

Principalmente com o futebol, esporte que atrai a atenção de grande parte dos 

brasileiros, as informações pré-transmissão e pós-transmissão são muito importantes por 
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prenderem o interesse do público e possibilitarem às mídias um prolongamento do assunto, 

como explica Borelli (2002, p.9). Por oferecer a possibilidade de continuação do tema mesmo 

após a exibição e/ou cobertura em tempo real, o esporte acaba sendo agenda para os veículos 

de comunicação, que fazem uso de sua importância social para despertar o interesse do 

público.  

Com a necessidade de levar informações além da transmissão do jogo, as 

assessorias de imprensa e o jornalismo especializado passaram a ser importantes para a 

manutenção do esporte enquanto assunto no noticiário. Além dos campeonatos e das disputas, 

os esportistas, a comissão técnica e toda atmosfera que envolve o esporte viraram notícia, a 

qualquer horário do dia. Para Maluly (2012), esta questão envolve dois dos principais desafios 

do jornalismo esportivo brasileiro atualmente: a falta de interesse da mídia por modalidades 

esportivas diferentes do futebol e a deficiência nos índices de especialização de jornalistas 

esportivos.  

Falemos, primeiramente, da falta de interesse da mídia por outras modalidades. 

Maluly (2002) pontua que as emissoras de televisão travam constantes guerras comerciais em 

torno da autorização para transmissão dos campeonatos de futebol mais importantes e da 

Copa do Mundo, mas o mesmo não acontece com campeonatos de basquete, natação, vôlei. 

Apesar do crescente interesse do público por outras modalidades de esporte e da percepção da 

mídia da necessidade do incentivo de outros esportes, a transmissão de outros campeonatos 

ainda é muito defasada no Brasil. Um dos maiores desafios do jornalismo esportivo no Brasil 

é falar de esportes pouco conhecidos e/ou considerados amadores, pois “negar um padrão é 

uma tarefa árdua, que envolve, antes de mais nada, um trabalho sobre o próprio jornalista” 

(MALULY, 2002, p.28). Ainda que exista o acompanhamento de outras modalidades como 

vôlei, MMA e a Fórmula 1, as competições – que, no futebol, atendem ao horário em que 

determinado canal tem espaço para a exibição – são transmitidas na televisão em horários 

considerados como de baixa audiência e são muito pouco explorados pelo jornalismo. Para o 

autor, é comum assistirmos uma simples nota dos acontecimentos e mais nada.   

Esta questão leva à baixa especialização dos jornalistas, outro desafio do 

jornalismo esportivo desde seu surgimento até os dias de hoje. Segundo Maluly (2012), são 

raros os jornalistas que têm a disposição de lutar contra o “padrão” esportivo da mídia, e 

acabam por contribuir para o jornalismo esportivo de má qualidade e que, frequentemente, 

confunde esporte com entretenimento e dá valor apenas à espetacularização, esquecendo da 

verdadeira informação. É neste momento também que a personalidade desperta mais interesse 
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do que o jogador, e o esporte é deixado de lado pela idolatria ao herói do esporte, e não do 

esporte em si. 

 
A padronização dos noticiários massacra e mantém a cultura jornalística de 

direcionar sua atenção apenas para a promoção de grandes eventos. (...) Jogadores 

de futebol, entre outros esportistas vencedores, são tratados como personalidades, 

por meio de fofocas como nas conversas de vizinho. A vigília é constante, com 

qualquer detalhe sendo motivo para pauta. Tempo perdido em meio às páginas dos 

jornais e aos valiosos minutos concedidos no rádio, na televisão e na internet. 

(MALULY, 2012, p.29) 

 

Os desafios citados por Maluly (2012) podem ser entendidos como causas e 

consequências da espetacularização do esporte. O autor entende que como se criou uma 

cultura de que esporte é apenas entretenimento, o jornalista acaba por aceitar esta premissa e 

não se especializa, impondo ao público as notícias de um ‘mundo do esporte’ reduzido e 

limitado, não possibilitando, inclusive, o reconhecimento da necessidade do esporte enquanto 

atividade física e como bem estar para os brasileiros. A identificação do público se dá para 

com o esportista vencedor, que leva orgulho para o público através de sua vitória, e não com o 

esporte. Este resultado pode ser consequência de um jornalismo que mescla informação e 

espetáculo, tornando-os categorias híbridas, que unem telejornalismo e entretenimento 

(CAMARGO, 2005, p. 41). 

Infere-se então que a união de jornalismo e esporte transforma ambos. O 

surgimento do jornalismo esportivo permeia várias questões que foram sendo modificadas ao 

longo do tempo e que contribuíram para a percepção de que o jornalismo pode produzir 

sentidos e, deste modo, influenciar a população de maneira a estabelecer novos costumes. 

Esporte existe sem jornalismo e jornalismo existe sem esporte, porém, quando unidos, o 

jornalismo oferece a compreensão da importância do esporte como constituinte da identidade 

social, enquanto o esporte oferece uma agenda ampla e variada para a mídia, além de suas 

repercussões e importância mercadológica.    

Derivadas desta junção, algumas consequências podem ser observadas no 

tratamento dado pela imprensa ao esporte. 

 
[...] a mídia precisa e não consegue manter os mesmos níveis de vendagem 

(audiência) sem os espetáculos esportivos. Já o esporte necessita da divulgação de 

seus princípios nas mídias, para que possa continuar se desenvolvendo e se 

projetando enquanto prática social. (BORELLI, 2001, p.9) 
 

Percebe-se a importância de manter esporte e jornalismo unidos para o 

reconhecimento daquele como parte da identidade social do brasileiro, mas de modo que o 
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jornalismo seja capaz de oferecer mecanismos de compreensão do esporte enquanto prática 

social e não apenas como agenda de entretenimento. 

 

3.2 O JORNALISMO E A FORMAÇÃO SOCIAL PELO ESPORTE 

 

O jornalismo esportivo produzido com seriedade tem a oportunidade de contribuir 

com o desenvolvimento do esporte, considerado um dos principais instrumentos de formação 

social e também de entretenimento da população brasileira, em especial de jovens. Segundo 

Borelli (2002, p.12), “o esporte tem significativa importância para o campo jornalístico, já que 

a cultura brasileira está permeada por ele.”, atraindo, deste modo, cada vez mais atenção para 

o tema. 

A especialização dos jornalistas, a divulgação de modalidades que estão ao 

alcance do público e o incentivo ao esporte são alguns dos fatores que contribuem para que a 

junção de jornalismo e esporte seja considerada uma união de sucesso. Jornalistas e 

educadores físicos que compreendem a importância de uma boa relação entre as áreas e 

profissionais especializados e interessados em disseminar a prática esportiva são essenciais 

para a interpretação do esporte como prática social, como Maluly (2012) defende. 

A “existência social” do esporte é, nas palavras de Borelli (2002, p.3), alcançada 

através do jornalismo e da mídia. Por ter o poder de atingir públicos diversificados, a 

imprensa acaba por assumir, ainda que sem intenção, a responsabilidade de disseminação 

desse importante eixo das nossas vidas. 

 
O esporte só ganha existência social porque passa por procedimentos técnicos, 

teóricos e por uma grande conversação empreendida no cotidiano, seja pela 

construção da agenda midiática ou pelas falas dos atores sociais – da opinião 

pública. Sem o empreendimento da linguagem sobre o esporte, ele passa a ser 

apenas uma atividade regrada, praticada pelos seus atores, ficando limitada à 

experiência daqueles que o vivenciam. (BORELLI, 2002, p.3) 
 

É importante ressaltar que, assim como o acontecimento se constitui no campo da 

experiência e toma uma nova dimensão através do jornalismo, o esporte também atinge novos 

patamares quando em contato com a imprensa. Sob os holofotes, todos os atores sociais que 

participam dos eventos esportivos podem se tornar modelos, passando a integrar os 

imaginários e desejos coletivos da população, estabelecendo um forte vínculo com o público 

(BORELLI, 2002, p.5). 

Por essa linha de raciocínio, a teoria de Borelli (2002) ressalta que o 

telespectador, por exemplo, pode se sentir como se estivesse na arquibancada, junto com a 
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torcida do seu time no jogo que assiste pela televisão. O drama humano na derrota ou na 

vitória e as sensações provocadas pelo espetáculo esportivo permitem que o indivíduo se sinta 

parte de algo maior, principalmente quando a narrativa midiática consegue se pautar por um 

jornalismo que realmente consiga ser um bom "contador de histórias" e guardador de 

memórias. O fato de torcer por uma equipe, por um esportista ou por uma nação (no caso dos 

campeonatos mundiais) está ligado ao potencial que a imprensa tem em fortalecer o 

sentimento de pertencimento do público, que quer para si as emoções esportivas.  

O esporte também é legitimado pela existência deste sentimento, visto que “o 

espetáculo só se solidifica com a presença da plateia, pois os atores por si só não compõem o 

todo, o evento esportivo. Este necessita do público (como uma espécie de testemunhas) para 

ser legitimado” (BORELLI, 2001, p.4). 

Desta maneira, voltamos à problematização da espetacularização do esporte com a 

intenção de atrair ainda mais o público e chegamos a outro ponto importante que nos interessa 

nessa pesquisa. Como ingrediente dessa fórmula noticiosa, muitas vezes o jornalismo 

esportivo desenvolve a sua narrativa retratando os atletas como heróis, como contextualiza 

Borelli. 

 
A existência de heróis esportivos atrai os torcedores para os eventos. Os ídolos 

transformam-se em um referencial para os fãs, já que eles conseguiram ‘sair do 

nada’ e vencer na vida, ultrapassando obstáculos, quebrando recordes, vencendo 

limites. Neste sentido, o fã admira, idolatra e deseja se espelhar no seu herói, já que 

há uma certa identificação entre os dois. A característica mais veiculada e explorada 

pela mídia é o fato de o jogador ter sido pobre, ser um sonhador, um lutador e 

alguém que conquistou o que almejava – deixar de ser pobre e ser um vencedor, o 

que gera identificação entre indivíduos comuns e ídolos. (BORELLI, 2001, p.10) 

 

Pelo enquadramento que estabelece esta ligação entre público e esporte, passamos 

a colocar em evidência uma importância social, no sentido de mostrar que o esporte é capaz 

de modificar duras realidades e transformar vidas. Desta maneira, o público passa a confiar na 

atividade esportiva e coloca sua esperança de uma vida melhor através da dedicação a essa 

área. Se o agora herói um dia foi um indivíduo comum e conseguiu o sucesso, o público 

acredita poder alcançar o mesmo êxito, seguindo os seus passos.  

Por isso, mais uma vez, nos encontramos com a hipótese de que o jornalismo 

esportivo tem a difícil missão de desconstruir o estereótipo cultural de que esporte é apenas 

entretenimento. Para alcançar esta conquista, busca-se o equilíbrio de todos os ingredientes 

que integram as possibilidades de construção de uma reportagem ou matéria, pois, como a 

teoria nos aponta, o jornalismo que contribui para realidade social é aquele que consegue 
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contar as histórias e registrar as memórias de maneira a provocar nas pessoas reflexões 

relevantes sobre as suas vidas e seus ambientes sociais.  

Nesse sentido, as maneiras de contextualizar um herói ou um mito, por exemplo, 

podem exercer grande influência na formação social das pessoas, fazendo-as crer que sua vida 

pode ser modificada por tomar como base o seu ídolo. 

 

3.3 COMO O JORNALISMO ESPORTIVO CONTRIBUI PARA A CONSTRUÇÃO DE 

MITOS E HERÓIS 

 

Ao entender que pode se espelhar na vitória de um ídolo para pautar sua própria 

vida, o indivíduo pode tomar para si o modo do atleta agir e de buscar os objetivos, que é 

refletido pelas narrativas da imprensa. O fã busca suas semelhanças com o ídolo e entende, 

muitas vezes, que este é um herói, um mito. É o que Moyers argumenta em diálogo com 

Campbell (1990, p.16). “[...] aquilo que os seres humanos têm em comum se revela nos mitos. 

Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação, através dos 

tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender nossa história.” 

O ídolo, aquele cujo o indivíduo admira e deseja seguir, tem na área esportiva um 

poder de conquista ainda maior, como compara Borelli (2001), em sua revisão de estudos 

sobre cobertura midiática de eventos esportivos, o que também pode ser explicado pelas 

dinâmicas de espetacularização. 

 
HELAL diz que os ídolos do esporte, diferentemente dos ídolos de outras áreas 

como da música ou da dramaturgia, têm características que os transformam em 

heróis. A explicação, segundo o autor, é a de que o aspecto agonístico, de luta, 

permeia o esporte, pois a vitória de um implica a derrota do outro. (BORELLI, 2001, 

p11) 
 

Apesar da intensificação destas relações no meio esportivo, Campbell; Moyers 

(1990) ressaltam que não há como medir exatamente como e quando um ídolo se torna um 

herói. Campbell destaca que “quando se torna modelo para a vida dos outros, a pessoa se 

move para uma esfera tal que se torna passível de ser mitologizada.” (CAMPBELL; 

MOYERS; 1990, p.29). Segundo os autores, quando a personalidade se torna um mito, a 

sociedade passa a respeitá-la não pelo indivíduo, mas pelo que esta personalidade representa 

enquanto modelo social, por seus valores e ideais. A valorização destes ideais interliga-se com 

os sentidos de identidade social e de pertencimento, visto que o mito deixa de ser uma pessoa 
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que age pelo bem próprio para atender às demandas e aos clamores sociais, representativos 

para a sociedade em que vive. 

Os mitos podem originar-se de vários setores da sociedade, e não são assim 

claramente denominados com frequência. Porém, a literatura estudada nesse trabalho aponta 

que, ao divulgar constantemente um ato admirável e classificar esta ação como uma vitória 

alcançada para a sociedade, a partir do sacrifício de uma personalidade, a imprensa acaba por 

mitificar e heroificar os indivíduos, mostrando o caminho que trilharam como o certo, e que, 

portanto, deve ser seguido por todos. Do mesmo modo, a mesma mídia pode desconstruir a 

imagem de um ídolo, como explica Borelli. 

 
A mídia não cria indiscriminadamente heróis, mesmo porque tudo que é publicado 

passa pelo crivo de muitas pessoas (fotógrafos, repórter, editor, dono da empresa, 

etc), ela mostra fatos, lances, fotos e reproduz falas que podem sustentar, elucidar, 

aumentar ou fazer cair por terra um mito. (BORELLI, 2001, p.11) 
 

É neste ponto que os fatores citados neste capítulo entram em consenso. A 

espetacularização do esporte, agregada com as características de identificação entre indivíduo 

comum e ídolo e com os recursos disponíveis para uma narrativa midiática, pode contribuir 

para a formação da figura de um herói. Assim, o jogador de futebol que veio do subúrbio, o 

atleta paraolímpico que supera as adversidades, o nadador que treinava em um rio ou um 

piloto de fórmula 1 que defende as cores de seu país com uma raça e orgulho são mais 

suscetíveis de se tornarem verdadeiros heróis nacionais. Eles levam esperança a milhões de 

pessoas que, em situações parecidas, espelham-se neles e agregam seus ideais de persistência 

e luta, acreditando que suas trajetórias são modelos certos a serem copiados. 

A partir deste ponto, o público deseja saber o que o ídolo faz nas horas vagas, com 

quem este se relaciona, quais os lugares frequenta. O jornalismo, percebendo esta 

necessidade, passa a oferecer informações sobre os "heróis do esporte", além da prática 

esportiva, contribuindo ainda mais para o culto do herói. (BORELLI, 2002) 

Quando uma fatalidade destrói a concepção do herói que a sociedade conhece, 

esta fica devastada. É então que existe a possibilidade de, por um instante, perderem o sentido 

os ideais e os valores que o fã aprendera a cultivar. No caso do esporte, é mais do que comum 

um engajamento nacional, ou, às vezes, mundial, quando uma fatalidade acontece com um 

ídolo do esporte. Foi o caso do jogador Ronaldo, que se machucou seriamente na Copa de 

1998, no auge de sua carreira, e comoveu o mundo (BORELLI, 2001). Neste momento, a 

lesão grave fez aparecer, acima de tudo, a vulnerabilidade de um ser humano comum que, 
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apesar de ser visto e legitimado como mito ou herói, não é invencível ou poderosamente 

capaz de se livrar das intempéries da vida.  

No caso de uma morte durante a atividade pela qual ficou conhecido, o herói 

passa a ser ainda mais considerado e fica imortalizado como mito, porque foi, até o fim, 

aquilo que a sociedade o consagrou para ser, como no caso da morte do ex presidente dos 

EUA, John Kennedy, que uniu toda a nação americana. 

 

A morte pública de um presidente, que representa toda a nossa sociedade, o 

organismo social, vivo, de que nós próprios somos membros, eliminado num 

momento de vida exuberante, exigia um rito compensatório para restabelecer o 

senso se solidariedade. Ali estava uma enorme nação, transformada em comunidade 

unânime [...]. (MOYERS; CAMPBELL. 1986, p.7-8) 
 

No esporte, um dos exemplos mais intensos da nossa história, semelhante ao 

citado anteriormente pelos autores é o do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. A trajetória do 

piloto nos interessa diretamente nessa pesquisa, e vamos utilizá-la no próximo capítulo para 

fazer a relação com esse arcabouço teórico. O fato de passar de humano para mito e, devido a 

uma fatalidade, passar de mito para humano novamente encanta o público, que acredita nas 

intenções sociais do mito e glorifica-as. (CATALDO; HELAL; 2004) 

Todas as impressões concebidas sobre uma personalidade passam por um 

incentivo da mídia, principal responsável por criar essas relações entre o público e o atleta e 

por divulgar informações a respeito dos heróis. 

 
Na idolatria aos heróis contemporâneos é a mídia quem registra estas realizações ao 

mesmo tempo em que faz de todos nós testemunhas. Mas este registro é elaborado a 

partir de uma relação dialética entre mídia, o ídolo em questão e o contexto social 

mais amplo. Foi a partir dos feitos e realizações de Ayrton Senna que a mídia foi 

“construindo” sua saga ao posto de herói. Senna, como vários ídolos da 

modernidade, era ao mesmo tempo produto e produtor da mídia. (CATALDO; 

HELAL; 2004, p.2) 

 

Como já visto no capítulo anterior, os protocolos de atuação dos profissionais de 

jornalismo devem contribuir para recortar as diferentes realidades da vida e levá-las aos 

públicos como forma de fazê-los compreender melhor os movimentos e contextos sociais. 

Portanto, pode-se inferir, por exemplo, que as imagens escolhidas para falar de uma 

personalidade, as palavras utilizadas para contar a sua trajetória, bem como os adjetivos e 

jargões inerentes ao jornalismo esportivo podem fazer a diferença na consolidação de um 

herói nacional.  

A partir do que debatemos até esse momento, pretendemos analisar, então, como 

parte da imprensa brasileira contribuiu para a constituição da imagem do piloto brasileiro de 
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Fórmula I Ayrton Senna como um herói nacional e, após sua morte, como um mito no 

imaginário social da população brasileira. O piloto morreu em 1994, disputando uma corrida 

na Itália e, ainda hoje, é tema de biografias, documentários e é agenda constante da mídia 

mundial.  

Nesse ponto do trabalho, situamos com maior ênfase também a nossa questão que 

pontua teoricamente o jornalismo como uma ferramenta essencial para o registro da história e 

para a preservação da memória. Para tanto, volta à cena o desafio do equilíbrio na utilização 

dos recursos disponíveis para a composição de uma reportagem, pois, como mostramos, a 

força do jornalismo como eixo dessa relação entre história e memória está nos preceitos de 

uma responsabilidade social que contribui, de alguma forma, para o debate e a melhor 

compreensão das nossas realidades. Nesse caso, levamos ainda para as nossas análises a 

sugestão de pensarmos no fato de que o jornalismo esportivo não pode ser entendido apenas 

como entretenimento, mas sim como elemento-chave dessa dinâmica de aprofundamento das 

informações.
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4 AYRTON SENNA: JORNALISMO ESPORTIVO, MEMÓRIA COLETIVA E A 

CONSTRUÇÃO DO MITO E DO HERÓI NACIONAL 

 

Ao direcionarmos os estudos ao nosso personagem Ayrton Senna, encontramos 

argumentos que nos convidam a pensar que ele foi um piloto que revolucionou o olhar da 

mídia e do público sob a Fórmula 1. Na década de 1980 e início dos anos de 1990, quando o 

esportista se consagrou e resgatou novamente o interesse dos brasileiros pelas corridas de 

Fórmula 1, boa parte do país parava para assistir suas participações no automobilismo. 

Reconhecido pela garra e patriotismo, Ayrton Senna da Silva foi e ainda é considerado um 

ídolo que alavancou a cobertura midiática desse esporte no Brasil.  

Morto prematuramente aos 34 anos, em 1º de maio de 1994, durante uma corrida 

no autódromo de Ímola, na Itália, transmitida ao vivo para mais de 140 países, Senna acabou 

por consagrar seu nome como um mito da Fórmula 1, como destaca França. “a morte ao vivo, 

para milhares de lares não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, comoveu o planeta. E 

ajudou a transformar o tricampeão da categoria em um mito, uma lenda do esporte.” 

(FRANÇA, 2010, p. 15-16). 

Não que Ayrton Senna não fosse um ídolo antes de sua morte. Tricampeão de 

Fórmula 1 nas temporadas de 1988, 1990 e 1991, Senna, como era chamado pela mídia e 

pelos fãs, despertava atenção e curiosidade no mundo todo. Começou jovem, competindo por 

kart. Em 1981, mudou para a Fórmula 3. Mas a vontade de correr pela Fórmula 1 era maior e, 

esforçado, começou na categoria em 1984.  

Durante as dez temporadas em que atuou, Ayrton Senna colecionou vitórias e fãs. 

A combinação entre velocidade, vontade de vencer e carisma contribuiu para que o piloto 

caísse no gosto dos brasileiros e da mídia. O Brasil já contava com ídolos brasileiros na 

Fórmula 1, como Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, mas a crise econômica da qual o país 

tentava se recuperar nos anos de 1980 e a falta de vitórias no esporte deixavam o público 

desacreditado. (FRANÇA, 2010) 

França (2010) destaca que quando Ayrton Senna começou a vencer, sempre 

levando uma bandeira do Brasil para a volta da vitória, o torcedor encontrou um motivo para 

ter orgulho de ser brasileiro novamente. Segundo o pesquisador, os olhares se voltaram para 

Senna que, rapidamente, se tornou um modelo de patriotismo, garra e amor pelo país. Além 

das vitórias nas pistas, as corridas vencidas por Senna tinham um gosto especial para os 

brasileiros, como uma vitória do país, e não apenas do piloto. “Ayrton Senna do Brasil!” era o 

grito do narrador Galvão Bueno nas manhãs de domingo, quando Senna adicionava mais uma 
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vitória a sua trajetória e à história do Brasil na Fórmula 1. Além da bandeira brasileira e do 

capacete com as cores verde, amarelo e azul, o piloto também ficou marcado pelo “Tema da 

Vitória”, eternizando a famosa música que tocava em suas conquistas nas transmissões ao 

vivo pela televisão. Para França (2010), estas são marcas que emocionam até hoje aqueles que 

acompanharam a carreira de Ayrton Senna na Fórmula 1 e que eternizam o que Senna fez 

pelo Brasil no esporte.  

Assim como o amor dos brasileiros pelo automobilismo crescia, a cobertura 

jornalística e a especialização dos jornalistas também alavancavam. A mídia brasileira passou 

a prestar mais atenção na Fórmula 1, fator que impulsionou a criação de revistas 

especializadas e uma cobertura intensa de jornais diários e de periódicos não especializados. 

De acordo com França (2010), o aumento desse interesse coincide com as participações de 

Nelson Piquet e de Ayrton Senna na categoria, na fase de ouro do automobilismo no Brasil, 

entre a década de 1980 e início dos anos de 1990. Deste modo, relata o autor (2010), as 

coberturas jornalísticas sobre o esporte aumentaram bastante, com a imprensa enviando 

correspondentes a GPs fora do Brasil e dando cobertura total quando as corridas aconteciam 

no país. 

Nesse contexto, apesar de Piquet também representar o Brasil no esporte, foi 

Ayrton Senna quem se consagrou como um herói brasileiro. França (2010) ressalta que Piquet 

foi campeão em 1981, 1983 e 1987, mas não demonstrava a paixão de levar o nome do Brasil 

em suas vitórias, da forma como fazia Senna. Além disso, segundo França (2010), a 

dificuldade de consagrar um ídolo brasileiro na Fórmula 1 se dava pela antipatia dos pilotos 

no relacionamento com a mídia. O próprio Piquet, por exemplo, não lidava bem com a 

cobertura jornalística e sua relação com a imprensa era bastante atribulada, fator que 

dificultava sua ascensão como um ídolo brasileiro real (FRANÇA, 2010). 

Já o carisma de Senna e sua cordialidade para lidar com a mídia facilitavam a 

construção de sua imagem de forma positiva. Com a consagração de Senna como um ídolo, 

espaços ainda mais extensos foram criados na mídia para falar tanto do esportista como da 

pessoa. As matérias especializadas ressaltavam sua evolução enquanto piloto. Enquanto isso, 

o ídolo ocupava também outras páginas em jornais e revistas, tendo as atenções do público 

voltadas para sua vida dentro do esporte e também fora dele.  

Ele sabia da necessidade de cuidar de sua imagem e se preocupava com as 

notícias que saíam na mídia a respeito da sua vida particular. Apesar do constante cuidado de 

Senna com sua imagem, sua vida pessoal foi retratada pela grande imprensa no Brasil e no 
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mundo. No entanto, ele lidava com as situações de maneira profissional e não alimentava 

atritos. (FRANÇA, 2010). 

Como já contextualizamos teoricamente, quando o ídolo se torna um modelo a ser 

seguido, sua vida pessoal é passível de ser seguida também. No caso de uma pessoa pública 

como Ayrton Senna, é natural que o espectador passasse a se interessar por tudo que se 

passava com ele além da vida profissional. As notícias sobre seus relacionamentos e rotina 

fora da Fórmula 1 também interessavam, bem como sua postura com relação aos problemas 

do país. O constante interesse, tanto da mídia como do público, só reforçam o perfil de herói 

ao qual Senna foi consagrado. (FRANÇA, 2010, p. 102) 

Como Campbell; Moyers (1990, p.9) destacam, a celebridade vive apenas para si, 

enquanto o herói age para redimir a sociedade. Por tais prismas, a maneira como Ayrton 

Senna levava o nome do país e exaltava o Brasil em tudo que fazia pode ter contribuído para a 

sua consagração enquanto herói, pois ele fazia questão de nas vitórias demonstrar que as 

conquistas eram, acima de tudo, para o país. Senna demonstrava isso em vários momentos, 

como a volta da vitória com a bandeira do Brasil até o pódio, quando se enrolava no símbolo 

nacional para comemorar o primeiro lugar.  

O ídolo Senna, então, não foi construído apenas pelas conquistas no esporte. 

Antes de colecionar títulos, seu carisma e sua personalidade já marcavam os profissionais que 

mantinham contato com ele. Assim, o público, aos poucos, pôde ir conhecendo Ayrton Senna 

com suas vitórias e consequentes aparições na mídia. Tornou-se ídolo rapidamente e, segundo 

França, (2010) o primeiro campeonato conquistado deu o tom de mitificação ao qual Senna 

chegaria depois, sendo aquele o primeiro grande momento de um mito. 

 
O título de 1988 trouxe para Senna a consagração como um dos melhores pilotos da 

categoria e iniciou também o processo de mitificação de sua imagem, sendo já na 

época o piloto mais popular da categoria, seja no Brasil ou em outros países e, claro, 

se tornando um dos esportistas mais bem pagos do mundo. (FRANÇA, 2010, p. 65) 
 

A partir de então, suas conquistas ajudavam a reforçar uma impressão já 

consagrada diante de um público que tinha Senna como um herói nacional e que já estava 

acostumado a vê-lo brilhar com as cores do Brasil. Principalmente no país, quando teve sua 

vitória pela primeira vez em 1991 “[...] e foi ovacionado por mais de 70 mil pessoas, que 

invadiram a pista para comemorar a vitória com seu ídolo, no autódromo de São Paulo” 

(FRANÇA, 2010, p. 68), o piloto foi e continua sendo uma das referências no esporte, mesmo 

20 anos após sua morte.  
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A figura heroica de Senna, porém, não trazia vantagens apenas para o piloto. A 

imprensa e a publicidade, bem como as empresas para as quais Senna trabalhava também 

lucravam. Era do interesse de todos que o piloto fosse visto como o mais próximo possível de 

um mito, pois a exploração de sua imagem contribuía para o maior interesse da população 

pelo automobilismo. Conforme destaca França (2010), os altos índices de audiência que 

Senna acumulava nas manhãs de domingo eram suficientes para manter a TV Globo, a 

emissora oficial das transmissões de Fórmula 1 no Brasil, atenta para o sucesso de Ayrton. 

 

4.1 A MORTE DO PILOTO E A COMOÇÃO NACIONAL QUE AJUDOU A CONSAGRÁ-

LO AINDA MAIS COMO MITO E HERÓI 

 

No dia 1º de maio de 1994, a TV Globo fazia normalmente a transmissão da 

corrida do GP de San Marino, no circuito de Ímola, na Itália. Ayrton Senna liderava a prova 

quando, na sétima volta, bateu contra o muro na curva Tamburello e deu início a uma 

comoção mundial pela sua saúde. O socorro veio em seguida e Senna foi resgatado, 

inconsciente, de helicóptero. A corrida continuou e o alemão Michael Schumacher venceu, 

mas os olhares do mundo todo continuaram direcionados para Senna, que acabou tendo sua 

morte declarada poucas horas depois. 

A cobertura jornalística que se seguiu foi proporcional à comoção do público no 

Brasil. Segundo França (2010, p.109), “a cobertura da morte de Ayrton Senna foi um dos 

momentos mais marcantes da história do jornalismo brasileiro, a conferir pelas suas 

dimensões, repercussão na sociedade, números e mesmo opinião de estudiosos e editores.”. 

Os grandes jornais empenharam-se em reunir todos os detalhes do acidente de Senna, os 

momentos de antes da largada e como seriam os eventos após a confirmação da morte do 

herói.  

O momento do acidente, transmitido ao vivo pela TV, e as informações em tempo 

real que chegavam às televisões dos brasileiros naquele domingo foram um marco para a 

cobertura jornalística no Brasil, principalmente no que tange aos desafios do fazer 

jornalístico. Diante de uma situação totalmente inesperada e trágica, os profissionais da 

imprensa tiveram que administrar com maior responsabilidade as notícias divulgadas, tendo 

que administrar o risco de divulgar informações precipitadas. Além disso, tinham a missão de 

manter a serenidade, para que os noticiários não fossem comprometidos.  

A morte de Ayrton Senna abalou toda uma nação que, ao mesmo tempo que 

mergulhava no luto, também buscava mais informações sobre como o acidente, antes 
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considerado quase impossível, foi acontecer com o seu maior ídolo. A imprensa esportiva 

adotou, então, uma responsabilidade a mais: transmitir a informação com a dose certa de 

emoção. O profissional se viu obrigado a atuar com o emocional na medida certa, a ponto de 

não escondê-lo completamente, mas não prejudicar a comunicação. Esse, aliás, é um dos 

desafios que Maluly (2012) apresenta. O jornalista tem suas opiniões, suas torcidas e também 

seus ídolos, mas tem que suprimi-los para não comprometer a informação de qualidade e a 

sua credibilidade, bem como a do veículo para o qual atua. 

Os dias que se seguiram foram de intensa comoção em todo o mundo. Esportistas 

de vários países, principalmente colegas de profissão de Senna, vieram até o Brasil para 

acompanhar o enterro. Milhões de pessoas foram às ruas de São Paulo, para um cortejo que só 

tinha se visto igual com a morte de presidentes do Brasil. (FRANÇA, 2010). Ayrton Senna da 

Silva, o esportista, morria naquele 1º de maio. Por outro lado, com o auxílio da mídia 

esportiva, o mito Ayrton Senna acabava de nascer, fato esse que verificamos em nossas 

análises dos conteúdos de parte da imprensa, que serão apresentadas abaixo.  

Meses após sua morte, os desdobramentos do acidente que culminou na morte do 

ídolo Senna ainda eram assunto. A mídia continuava noticiando tudo que fosse relacionado ao 

fato, ao posicionamento de seus familiares, namoradas ou ex namoradas. Segundo França 

(2010), um dos aspectos que contribuiu para que Ayrton Senna continuasse sendo notícia foi a 

criação do Instituto Ayrton Senna, apresentado por ele alguns meses antes do acidente fatal. O 

Instituto hoje é comandado por seus familiares e tem como objetivo colaborar com projetos 

contra a desigualdade social, assim como agir contra problemas sociais que muitas crianças 

enfrentam no país, valores que o próprio Senna lutava para defender.  

Seja pelas questões polêmicas relacionadas à segurança na Fórmula 1, pelas ações 

do Instituto Ayrton Senna ou pela família do ídolo, hoje, 20 anos após sua morte, o piloto 

ainda é constantemente lembrado quando o assunto é esporte e ídolos brasileiros. Sua imagem 

ficou consagrada como um herói, que lutou para trazer vitórias ao país, mas que também lutou 

contra os problemas sociais que afligiam o povo. Sua mitificação se intensificou com sua 

morte, pois morreu fazendo o que gostava, representando o Brasil em mais uma corrida. É 

possível que, por isso, como aponta França (2010), tenha sido considerado um mártir 

brasileiro, e não apenas mais um ídolo do esporte. 
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4.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS JORNAIS O GLOBO E FOLHA DE SÃO PAULO 

 

Nessa pesquisa realizamos uma análise de conteúdo dos aspectos e das impressões 

da abordagem dada pela imprensa à morte de Ayrton Senna, abordagem essa que, por nossas 

hipóteses, pode ter contribuído, de alguma forma, para que o piloto fosse consagrado como 

um mito e um herói nacional no imaginário social dos brasileiros. Para tanto, usamos como 

base as narrativas dos jornais O Globo e Folha de São Paulo na semana do acidente, em 1994; 

na semana de aniversário de 10 anos de sua morte, em 2004; e na semana de aniversário de 20 

anos de sua morte, em 2014, buscando compreender se as palavras utilizadas, bem como o 

tom de comoção e saudosismo podem ser interpretados de maneira a estimular o público a 

conceber o piloto como um mito da cultura brasileira.  

Foram analisados 40 jornais, nos seguintes períodos: 

 Jornais O Globo e Folha de São Paulo, de 02/05/1994 a 

07/05/1994, totalizando 105 páginas, sendo 56 do Globo e 49 do jornal Folha 

de São Paulo; 

 Jornais O Globo e Folha de São Paulo, de 25/04/2004 a 

01/05/2004, totalizando 16 páginas, sendo 12 do Globo e 4 do jornal Folha de 

São Paulo; 

 Jornais O Globo e Folha de São Paulo, de 27/04/2014 a 

03/05/2014, totalizando 13 páginas, sendo 8 do Globo e 5 do jornal Folha de 

São Paulo; 

Foram calculadas como páginas inteiras todas aquelas que têm a morte do piloto 

Ayrton Senna como assunto, bem como aquelas que contam com mais de 50% de seu espaço 

destinado ao tema. Nesta análise, os exemplos e informações destacadas foram distribuídos de 

acordo com os pontos mais importantes observados, separando-os por características, 

envolvendo os três períodos. Foram analisadas as páginas e cadernos especiais de ambos os 

jornais, prezando pelo conteúdo e discurso nas 134 páginas sobre o piloto. O estudo foi 

baseado na conceituação de análise de conteúdo feita por Bardin (1977). 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos [sic] de descrição de conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens. (BARDIN, 1977, p.35) 
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Inicialmente, de maneira mais geral, observa-se que o espaço dedicado à morte do 

piloto Ayrton Senna foi maior no jornal O Globo nos três períodos observados. Percebe-se 

também que o assunto caiu consideravelmente do segundo para o terceiro período analisados 

no jornal O Globo, mas cresceu nos mesmos períodos no jornal Folha de São Paulo. 

 

 

Gráfico 1 - Gráfico comparativo (em número de páginas) do espaço destinado à morte de Ayrton Senna nos três 

períodos observados. Fonte: Da Autora. 

 

No primeiro período, na semana da morte do piloto, observa-se que no jornal O 

Globo é muito marcante o tom emotivo das publicações. Os títulos das matérias invocam as 

emoções do público, por demonstrarem que o sentimento de perda com a morte de Ayrton 

Senna não é isolado, como mostra a manchete da página abaixo. 

 

 

Figura 1 - Jornal O Globo, 03/05/1994, caderno Esportes, 2º clichê, p.34 
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O jornal Folha de São Paulo dá mais atenção às causas do acidente e seus 

desdobramentos, principalmente nas capas, como mostra a figura a seguir. O tom emocional, 

neste caso, fica por conta da publicidade e de depoimentos de pessoas relacionadas ao piloto, 

no meio do jornal. 

 

 

Figura 2 - Jornal Folha de São Paulo, 03/05/1994, Caderno Esporte, capa 

 

Ainda no período da semana da morte de Senna, as matérias que falam sobre o 

acidente em si são mais "sóbrias", mas aquelas que tratam da biografia do piloto, muitas vezes 

já sendo chamado de “herói” e “mito”, contam com muitos adjetivos e descrições de 

momentos do desportista, claramente utilizando um tom emocional, mais presente nas 

matérias do jornal O Globo. “É tangível o potencial despertado pela carismática personalidade 

do piloto.” (Jornal Folha de São Paulo, 02/05/1994, caderno Especial, p.10) No editorial do 

Jornal Folha de São Paulo de 03/05/1994, mais elogios: “Ayrton foi um herói em uma nação 

de poucos heróis.” (Jornal Folha de São Paulo, 03/05/1994, p. 1-3) “Ele era, disparado, o 

melhor.” (Jornal O Globo, 02/05/1994, caderno Esportes, capa) 
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Observa-se também que a maioria dos depoimentos é das mesmas pessoas nos 

dois jornais, e o foco das reportagens é quase sempre o mesmo, ressaltando as qualidades de 

Ayrton enquanto pessoa e enquanto piloto. 

 

4.2.1 Tons de homenagem e de pesar 

 

A exaltação de características da personalidade de Senna e de suas conquistas 

também pode ser encontrada, sempre permeada por depoimentos da família (no caso do 

primeiro período, do irmão do piloto, Leonardo Senna, e no caso do terceiro, da irmã 

Vivianne Senna), amigos e celebridades que conviveram com Ayrton ou que participaram das 

homenagens em seu velório, cortejo e/ou enterro, característica ilustrada pela figura 3. 

Observa-se que as homenagens vêm dos fãs e até do rival, Alain Prost.  

 

 

Figura 3 - Jornal Folha de São Paulo, 03/05/1994, Caderno Esporte, p.6 

 

É interessante observar também que, numa metodologia comparativa, as 

reportagens de 10 anos e de 20 anos após a morte ainda contêm resquícios do tom de 

homenagens e pesar, como nota-se nas figuras 4 e 5. 
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Figura 4 - Jornal O Globo, 01/05/2004, caderno Esportes, p.4 

 

Figura 5 - Jornal O Globo, 02/05/2014, Caderno Esportes, p.28 

 

Mesmo os depoimentos ou passagens de autoria do próprio jornal que destacam 

características que, para uma pessoa comum, seriam consideradas negativas, têm um tom 

positivo. No caso de Ayrton Senna, os defeitos são tomados como adjetivos positivos, que 

mesmo carregando uma carga negativa, são apenas detalhes de um herói humanizado, que tem 

defeitos, mas que culminam em uma qualidade maior. É o caso do depoimento do jornalista 

Reginaldo Leme ao Jornal O Globo de 29/04/2014, no qual ele fala sobre Senna: “Ayrton 

defendia seus pontos de vista a qualquer custo, e era muito difícil fazê-lo pedir desculpas. Mas 

tudo isso era por causa de sua determinação e de sua personalidade forte.” (Jornal O Globo, 

29/04/2014, Caderno Esportes, p.31). 

Em outro trecho, o defeito encontrado em Senna é encoberto por qualidades mais 

importantes: “[...] Mas também um caráter reto, que o fazia se revoltar contra as injustiças e 
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até ser intransigente com os amigos. Era homem de amores e ódios, jamais de indiferenças.” 

(Jornal O Globo, 02/05/1994, Caderno de Esportes, capa). Em ambos os trechos destacados, 

percebe-se que os pontos negativos da personalidade de Senna acabam resultando em 

qualidades que se sobressaem. Como mostramos no nosso trabalho teórico, este tratamento é 

inerente aos mitos, visto que são ídolos maiores que têm seus defeitos transformados em 

qualidades quando comparados a pessoas comuns, já que seus ideais acabam sempre por 

resultar em um bem maior. Assim, as características negativas apenas aparecem como 

fragmentos em um ideal de luta e garra. 

 

4.2.2 A explicação dos fatos 

 

Ainda que contenha um pouco do discurso emocional, as informações mais 

didáticas ficam por conta do jornal Folha de São Paulo, que esclarece como foi acidente, o 

trajeto do corpo e as conquistas de Senna com gráficos, linhas do tempo e imagens 

explicativas, como mostram as figuras a seguir. 

 

 

Figura 6 - Jornal Folha de São Paulo, 02/05/1994, Caderno Especial, p.2 
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Figura 7 - Jornal Folha de São Paulo, 04/05/1994, Caderno Esporte, p.4-7 

 

O jornal O Globo, cujo espaço maior dedicado ao acidente de 1º de maio de 1994 

foi marcante nos três períodos observados, preza pela utilização de palavras de exaltação 

como “campeão”, “garra”, “determinação” nas legendas de fotos, nos títulos, subtítulos e no 

meio do texto, também nos três períodos estudados, o que sugere maior subjetividade do 

discurso. Novamente utilizando uma metodologia comparativa entre os três períodos, é 

possível observar a utilização das palavras destacadas neste parágrafo nas figuras a seguir. 



55 

 

 

Figura 8 - Jornal O Globo, 02/05/1994, Caderno Especial, 2º clichê, p.12 

 

Figura 9 - Jornal O Globo, 01/05/2004, Caderno Especial, pág.3 

 

Figura 10 - Jornal O Globo, 28/04/2014, Caderno Esportes, p.7 
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O piloto, de fato, era campeão. Porém, a frequência com que a palavra era 

utilizada relembrava o público das conquistas de Senna. 

 

4.2.3 A reação dos brasileiros segundo a imprensa 

 

É importante observar também as informações referentes à reação dos brasileiros 

à morte do piloto. Novamente, o discurso subjetivo e emocional é dominante na semana após 

o acidente fatal em ambos os jornais. Nas matérias sobre os dias que se seguiram ao 

acontecimento em Ímola, ao cortejo e ao enterro do corpo de Ayrton Senna, pessoas comuns 

são consideradas como especialistas nas entrevistas, sendo as fontes principais de várias 

reportagens sobre o tema. O foco passa, então, para os brasileiros que acompanhavam a morte 

do piloto enquanto fãs e para aqueles que podiam dar declarações sobre a ansiedade de estar 

presente nos últimos momentos de seu ídolo. Na figura 11, o destaque nas fotos e, ao lado 

direito da imagem, nas pessoas que se aglomeravam para ver o cortejo de Senna. Na figura 

12, a foto também dos fãs e a declaração de uma brasileira que esteve no voo que trouxe o 

corpo do piloto para o Brasil. 

 

 

Figura 11 - Jornal Folha de São Paulo, 05/05/1994, Caderno Especial, p.5 
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Figura 12 - Jornal O Globo, 05/05/1994, Caderno Esportes, p.38 

 

É importante ressaltar neste caso que o discurso utilizado, tanto implícita como 

explicitamente, em vários momentos afirma que os brasileiros como um todo (outra 

característica da cobertura do acidente: não se fala apenas pelos brasileiros ouvidos nas 

matérias, fala-se por todos os brasileiros) sentem como se tivessem perdido alguém da 

família. Um dos depoimentos publicados pelo Jornal O Globo, de um bilhete jogado para 

Senna, marca esta relação de intimidade com o ídolo: “David chama Senna de o último 

grande herói. Considerava o piloto um reduto de honestidade e esperança: ‘Ninguém nunca 

foi tão vitorioso assim como você, você que sempre foi o melhor, o melhor atleta, o melhor 

amigo que o Brasil já teve.’” (Jornal O Globo, 05/05/1994, Caderno Esportes, p.38). Também 

é possível observar esta característica na manchete a seguir. 

 

Figura 13 - Jornal O Globo, 03/05/1994, Caderno Esportes, 2º clichê, p.32 
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As informações que reforçam a intimidade que os brasileiros sentiram, segundo os 

jornais, parecem sugerir que este sentimento é um dos fatores que causou a comoção 

generalizada que tomou conta do país e do mundo. A escolha destes depoimentos como forma 

de exemplificar um sentimento comum pode demonstrar a necessidade de solidificar o 

discurso de um mártir nacional e talvez mundial, que unificou toda uma nação em ocasião da 

sua morte, outra característica inerente a um mito. 

 

4.2.4 Declarações de pesar e honras dos governantes 

 

Outro tópico bastante presente foi o relativo às declarações de pesar dos 

governantes da época, reforçando o luto nacional que atingiu o país nos primeiros dias de 

maio de 1994. Ora, se aqueles considerados os pilares de uma sociedade (neste caso, os 

governantes e a imprensa), afirmam que o ídolo perdido é um herói e que todos choram por 

ele, o público, ainda que não esteja vivenciando esta experiência tão de perto fisicamente, 

acaba por tomar para si este sentimento, levado pela sensação maior de identidade social, já 

comentada neste trabalho. O depoimento do então presidente do Brasil Itamar Franco, no 

Jornal Folha de São Paulo, do dia 07/05/1994, deixa claro o sentimento de proximidade que 

se estabeleceu entre os brasileiros: “Quando Viviane, irmã de Senna, me abraçou e chorou, foi 

muito difícil para mim.” (Jornal Folha de São Paulo, 07/05/1994, Caderno Esporte, p.4-7) A 

manchete “Piloto tem honras de chefe de Estado” (Jornal Folha de São Paulo, 06/05/1994, 

Caderno Especial, p.3) também deixa implícito que os governantes e autoridades do país 

participaram da comoção nacional que ocorreu com a morte de Ayrton Senna.  

Nos jornais de 2004 e 2014, porém, as declarações ficam por conta de pessoas que 

trabalharam com Senna ou que admiram o piloto, não contando com declarações de 

governantes e autoridades da política. 

 

4.2.5 O mito e herói do país 

 

Um dos pontos principais e que mais norteiam o tratamento de Ayrton Senna 

como um mito do país foi a manchete do jornal O Globo no dia 02/05/1994, dia que se seguiu 

à morte do piloto. Era a primeira vez que o jornal noticiava o acidente, visto que no dia 

anterior, no momento do acontecimento, a edição de domingo já estava nas bancas. O tom de 

unidade mais uma vez é chamado para o discurso, mas se vê ainda mais do que isso: o reforço 
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da importância e da necessidade do ídolo Ayrton Senna para o Brasil. A manchete é marcante 

e demonstra claramente o que se passou na imprensa naqueles dias: “Brasil perde Senna”. 

(Jornal O Globo, 02/05/1994, capa). 

 

 

Figura 14 - Jornal O Globo, 01/05/1994, Capa 
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Em nenhum momento as palavras “herói” ou “mito” são utilizadas no período 

simples que compõe esta manchete. Porém, percebemos que a frase concentra a sua força 

semântica na expressão da perda de uma pessoa muito importante para a nação brasileira, não 

sendo necessárias outras palavras tão declaradas para que o público compreendesse. “Brasil 

perde Senna” explica-se por si só. O complemento do subtítulo “Batida a 200 km/h mata o 

maior ídolo do país” (Jornal O Globo, 02/05/1994, capa), praticamente reforça, mesmo que 

implicitamente, o tratamento de herói ou de mito, para além de um ídolo.  

Porém, em vários outros momentos do caderno especial que compõe esta edição, 

com 20 páginas sobre a vida e morte de Ayrton Senna, as palavras “herói” e “mito” são 

utilizadas, assim como expressões que indicam o piloto como o maior ídolo do país (como no 

subtítulo) e como o melhor desportista de todos os tempos. Na página 17 da mesma edição, 

uma passagem demonstra claramente como a utilização das palavras “mito” e da classificação 

da existência do piloto como quase divina foi natural. “O acidente na curva Tamburello o 

desviou de seu destino. Concedeu ao mito uma aura trágica. E para muitos, reforçou uma 

constatação: foi o maior piloto que a F-1 já conheceu.” (Jornal O Globo, 02/05/1994, Caderno 

Especial, p.17) Abaixo, a Figura 15 exemplifica a exaltação do brasileiro. 

 

Figura 15 - Jornal o Globo, 02/05/1994, Caderno Especial, p.17 

 

Não são poucas as vezes que o jornal O Globo utiliza a palavra “mito” para falar 

de Senna. Ainda no primeiro período estudado, outra passagem destaca a mitificação do ídolo. 

“Tornou-se um mito” (Jornal O Globo, 02/05/1994, Caderno Esportes, p.1) Também no 

segundo período observado, o termo é usado outras vezes. “Um mito moldado na Inglaterra: 

Donos de equipe da F-3 e da F-Ford lembram como Senna fez história antes da F-1”. (Jornal 



61 

 

O Globo, 28/04/2004, Caderno Esportes, p.38) “O herói estava morto, mas o mito sobreviveu 

à curva Tamburello.” (Jornal O Globo, 01/05/2004, Caderno Especial, p.3) “As últimas 24 

horas de um mito” (Jornal O Globo, 01/05/2004, Caderno Especial, p.5) Ainda que com 

menos frequência, o termo também é utilizado nas reportagens de 2014. “Mito do esporte e da 

sociedade” (Jornal O Globo, 01/05/2014, Caderno Esportes, p.30) “O tributo marcou o 20º 

aniversário da morte do piloto que se tornou um mito da Fórmula 1” (Jornal O Globo, 

02/05/2014, Caderno Esportes, capa) 

O mesmo acontece no jornal Folha de São Paulo. Logo na capa do jornal de 

02/05/1994, a frase “Ayrton Senna da Silva foi o maior esportista brasileiro desde Pelé” 

(Jornal Folha de São Paulo, 02/05/1994, capa). Apesar de ser menos subjetivo nas reportagens 

sobre o piloto, o jornal também contou com um caderno especial neste dia, de 12 páginas. Em 

uma das colunas de opinião, o título também acaba por deixar claro o tratamento de mito para 

Senna, sendo ainda mais didático (característica persistente nas reportagens observadas em 

todos os períodos observados) e explicando os motivos pelos quais Ayrton Senna pode ser 

considerado um mito. “A mitologia: Senna passa de herói a mártir”. (Jornal Folha de São 

Paulo, 02/05/1994, Caderno Especial, p.10). Outra alusão ao “mito” pode ser percebida na 

Figura a seguir. 

 

Figura 16 - Jornal Folha de São Paulo, 30/04/2004, Caderno Esportes, p.1 

Ainda que com menos frequência e com menos clareza, o tratamento épico ou 

divino pode ser observado nas reportagens na semana de morte do piloto, como na expressão 

“herói morto”. Um trecho de uma das reportagens especiais, uma crítica à forma 

espetacularizada com que as emissoras de TV lidaram com o assunto, diz que “Bastaria uma 

imagem para perpetuar o enterro: os pilotos conduzindo o caixão. Cena épica do herói morto 
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carregado pelos colegas.” (Jornal Folha de São Paulo, 06/05/1994, Caderno Especial Senna, 

p.6) 

No período que marca a semana de 10 anos da morte do piloto, o termo “mito” foi 

usado mais explicitamente no jornal Folha de São Paulo. “É claro legado das duas mortes, 

principalmente a de Senna, tricampeão e um mito do esporte.” (Jornal Folha de São Paulo, 

30/04/2004, Caderno Esportes, p.D1) “Como Senna virou um mito” (Jornal Folha de São 

Paulo, 30/04/2004, Caderno Esportes, p.D1) é um título didático, marca observada do Jornal 

Folha de São Paulo, e se propõe a explicar o porquê de Ayrton Senna ser considerado um 

mito (como destacado na figura 16). Porém, a reportagem é um conjunto de dados sobre a 

carreira e vida do piloto que, apesar de não explicar como ele se tornou um mito, utiliza de 

um discurso de magnitude que acaba justificando o termo.  

Mesmo quando não encontra-se os termos exatos nas reportagens, a análise 

interpretativa de grande maioria leva a inferir que a mitificação de Senna foi um fenômeno 

espontâneo iniciado pelas suas vitórias e biografia e concretizado pela sua morte.  

Observa-se que os termos usados nas reportagens e cadernos especiais que tratam 

dos aniversários de 10 e 20 anos de morte do piloto são parecidos com aqueles usados no 

primeiro período, na semana da morte de Senna. Palavras como “mito”, “herói”, “lenda” e 

expressões como “o maior”, “o melhor” são comuns em ambos os períodos.  

Na figura 17, nos dois últimos parágrafos (à esquerda) pode-se perceber esta 

característica claramente. 

 

Figura 17 - Jornal O Globo, 01/05/2004, Caderno Esportes, p.3 

A utilização da palavra “mito” no jornal Folha de São Paulo também aparece no 

segundo período analisado, como ilustra a figura a seguir. No entanto, nas matérias que 

compõem os jornais do terceiro período, 20 anos após a morte de Senna, o mesmo tratamento 
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não fica tão explícito, apesar de ainda aparecer. A principal edição que fala da morte do 

piloto, de 01/05/2014, traz uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha na qual Senna é 

considerado o maior ídolo brasileiro segundo os paulistanos. Em um momento da matéria, 

encontra-se o trecho “Senna atingiu um caráter mítico.” (Jornal Folha de São Paulo, 

01/05/2014, Caderno Esporte, capa), mas o trecho é uma declaração do diretor geral do 

Instituto Datafolha. Na Figura 18, a manchete desta matéria. 

 

Figura 18 - Jornal Folha de São Paulo, 01/05/2014, Caderno Esporte, capa 

 

Em discursos marcados pelo tom emocional, tanto os depoimentos de famosos 

ligados profissionalmente ou emocionalmente a Ayrton Senna como aqueles de pessoas 

desconhecidas também são marcados por expressões que ressaltam claramente a imagem de 

herói que, segundo os jornais, o esportista adquiriu ao longo da sua carreira. Da mesma 

maneira, os depoimentos e entrevistas também destacam a mitificação de Senna após sua 

morte, decorrente de fatores positivos sobre sua personalidade. “Senna foi um dos grandes 

vencedores que o esporte já teve. E mais: um verdadeiro herói, um ícone que inspirou as 

pessoas no mundo inteiro. Lewis Hamilton, Campeão Mundial de F-1 em 2008” (Jornal O 

Globo, 02/05/2014, Caderno Esportes, p.28)  

Percebe-se que mesmo quando os jornais O Globo e Folha de São Paulo não 

utilizam um discurso próprio do jornal, utilizando apenas declarações de terceiros para 

afirmar que Ayrton Senna se tornou um mito ou herói nacional, os depoimentos selecionados 

e as falas dos especialistas acabam inserindo esta afirmativa no texto. De alguma maneira, o 

jornal, então, compartilha com as suas fontes as afirmações de que Senna se tornou um mito. 
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4.2.6 Recursos gráficos ajudam a marcar a imagem do mito e do herói 

 

Outro ponto em comum nos dois periódicos analisados é a didática utilizada para 

repassar as informações. Linhas do tempo, gráficos, tabelas e boxes são empregadas em todos 

os períodos para destacar a relevância das conquistas de Ayrton Senna, bem como os pontos 

considerados mais importantes pelos jornais. As informações destacadas, ainda que, na 

maioria das vezes, fossem compostas por números e estatísticas, acabam por corroborar com o 

discurso adotado sobre o heroísmo de Senna e sobre suas vitórias no esporte serem dignas 

apenas de campeões.  

Exemplo disso é que no segundo e no terceiro período analisados, pelo menos em 

algum momento, existe a informação de que se Ayrton Senna não tivesse morrido no acidente 

na curva Tamburello, provavelmente o piloto Michael Schumacher não seria o recordista de 

pontos e que o tricampeão Ayrton Senna certamente conquistaria outros títulos. Mesmo que o 

jornal não afirme isso explicitamente no seu discurso na grande maioria dos casos, fica 

implícito que Ayrton Senna teria modificado todos os recordes e números mais importantes 

da Fórmula 1. Um exemplo é o depoimento de Emerson Fittipaldi ao Jornal O Globo de 

01/05/2004. “Comparando Senna e Michael Schumacher, Emerson disse: - O alemão iria suar 

muito se Ayrton estivesse vivo. Ayrton era o único capaz de encarar o alemão.” (Jornal O 

Globo, 01/05/2004, caderno Esportes, p.4). Nas figuras 19 e 20, as vitórias de Senna são 

exaltadas.  

 

Figura 19 - Jornal O Globo, 01/05/2014, Caderno Esportes, p.31 
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Figura 20 - Jornal O Globo, 01/05/2004, Caderno Especial, p.2 

 

A dinamicidade das informações pode ser usada de maneira a reforçar os pontos 

mais importantes, segundo o jornal, na trajetória de Senna, destacando para o público as 

conquistas do piloto, reforçando a ideia de um herói. 

 

4.2.7 O papel do jornalismo opinativo 

 

Mesmo quando os jornais O Globo e Folha de São Paulo selecionam profissionais 

para, em colunas de Opinião, fazerem crônicas ou apenas falarem sobre o sentimento que a 

ocasião da morte do piloto Ayrton Senna gera, o discurso do mito ainda é presente. Nos três 

períodos observados e nos dois jornais, jornalistas e especialistas em Fórmula 1 foram 

convidados a participar de colunas de Opinião sobre Senna. A grande maioria deles corrobora 

para a construção da imagem do piloto como um herói, mártir ou mito da história brasileira. É 

interessante observar que, mesmo quando o discurso era negativo, de alguém que não 

concordava que Senna fosse tão talentoso, nenhum dos autores das colunas de Opinião dos 

jornais negava que Senna fosse um ídolo de quase unanimidade no Brasil. Por mais que se 
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opusessem às características e ações do piloto, nenhum dos autores disse que Senna não era 

um herói para o povo brasileiro. A figura 21 mostra três colunistas convidados na edição do 

Jornal O Globo de 01/05/2014. As figuras 22 e 23 também mostram colunas de Opinião. 

 

Figura 21 - Jornal O Globo, 01/05/2014, Caderno Esportes, p.30 

 

Figura 22 - Jornal O Globo, 01/05/2004, Caderno Especial, p.6 
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Figura 23 - Jornal Folha de São Paulo, 03/05/1994, Caderno Esporte, p.4-2 

 

As análises e descrições expostas até este presente momento nos convidam, então, 

para algumas conclusões. As observações destacadas, combinadas com o embasamento 

teórico que permeou este trabalho levam a reflexões, que serão explicitadas a seguir. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Finalizada a análise proposta do material jornalístico acerca da morte do piloto 

brasileiro Ayrton Senna, é possível fazer algumas reflexões referentes à postura da mídia na 

divulgação do acontecimento que vitimou o piloto, bem como seus desdobramentos em 10 e 

em 20 anos após o fato.  

A análise mostrou que os jornais Folha de São Paulo e O Globo foram veículos 

importantes na cobertura da morte do piloto, em 1994. O extenso material jornalístico 

selecionado e analisado para este trabalho mostra que a imprensa da época teve o assunto 

como agenda durante toda a semana que se seguiu. Os desdobramentos do acidente que 

vitimou o brasileiro foram noticiados durante toda a semana e, apesar deste trabalho não 

contabilizar todo o mês de maio, as repercussões sobre a morte de Senna continuaram sendo 

destaque por mais semanas após o acontecimento.  

A grande cobertura jornalística, combinada com as informações sobre a comoção 

nacional que a morte de Ayrton Senna causou, aponta que o público brasileiro interessava-se 

por este noticiário. A cobertura jornalística foi essencial não apenas pela vendagem dos 

jornais, mas para repercutir e narrar a comoção geral que a morte do piloto causou. Portanto, 

essa parte da imprensa analisada ajudou a construir essa história para os brasileiros. É nesse 

sentido que a imprensa sai do âmbito de mera divulgadora dos fatos para ajudar o público a 

compreender tudo que culminou naquele acontecimento que modificou sua realidade. 

Dito isto, é importante observar que o assunto foi agenda nos primeiros dias de 

maio de 2014, mesmo depois de 20 anos do acontecimento, com espaço considerável se 

levarmos em conta a atual concorrência pelo espaço nos jornais. Percebe-se que os jornais 

identificaram uma necessidade em atualizar esta memória para o público, reforçando um 

acontecimento que contribuiu para realçar traços marcantes da identidade social do povo 

brasileiro. Ainda hoje, nas matérias que se referem ao piloto Ayrton Senna, o brasileiro é 

tratado como herói da nação, característica que pode ser identificada em todos os períodos 

observados. 

Tomando sempre por base os preceitos principais do embasamento teórico que 

este trabalho aborda, pode-se concluir que o jornalismo tem potencial para modificar a 

percepção do público. A influência da imprensa para que o indivíduo compreenda o que 

acontece à sua volta é inegável, posto que, muitas vezes, a mídia é o único contato que ele 

pode ter com determinado acontecimento. O jornalismo, muitas vezes, é a conexão do 
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indivíduo com a realidade e, por isso, existe a necessidade de influenciar o mínimo possível 

na composição da notícia, visto que seu compromisso é com a verdade.  

Considerando as múltiplas nuances do jornalista enquanto agente ativo na 

construção da identidade social coletiva de uma sociedade, é possível afirmar que os 

profissionais da área de comunicação são responsáveis por produzir sentidos e fomentar a 

memória coletiva. Construtores de uma noção da realidade, os jornalistas assumem o caráter 

de conectores entre estes dois lados e têm nas mãos o poder de levar a informação, poder este 

que demanda responsabilidade e ética. O profissional deve, então, procurar os melhores 

caminhos para se aproximar o máximo possível das realidades envolvidas em uma história. 

Contudo, ressaltamos o quanto desafiador é esse trabalho, porque o ato de contar uma história 

já está sujeito à compreensão do acontecimento pelo narrador, o que pode comprometer, ainda 

que minimamente, a transmissão do que de fato aconteceu. 

Mesmo que a intenção não seja deturpar o fato, por estar sujeita à compreensão 

dos profissionais de comunicação, a notícia pode conter fragmentos da realidade selecionados 

de maneira a mostrar o acontecimento por um ângulo, esquecendo-se de outros. No caso do 

objeto de estudo deste trabalho, a morte de Ayrton Senna, percebemos que a parcela da mídia 

analisada pode ter mesmo contribuído para que o público, já comovido coletivamente, 

aceitasse facilmente a figura dele como um mito. 

Nota-se que o tratamento direcionado a Ayrton Senna, de mito e herói nacional, 

na maioria das vezes não é justificado ou explicado por parte dos jornais. Não cabe a este 

trabalho investigar como estes títulos surgiram. Porém, fica claro que a parte da imprensa que 

foi analisada age de maneira a corroborá-los. O discurso utilizado, o espaço dedicado ao 

acontecimento e recursos jornalísticos empregados foram observados para compreender como 

os dois jornais estudados se posicionaram ao tratar do assunto.  

Conclui-se que a intensificação do tratamento de mito dado ao piloto pode ter 

motivado o brasileiro a abraçar, ainda mais, os sentimentos de dor e de perda de um herói 

transmitidos pela imprensa. A continuação da utilização desse discurso nos dois períodos que 

se seguiram solidifica ainda mais a conclusão de que Ayrton Senna foi consagrado como 

herói e que o espaço dedicado a ele nos jornais mais atuais é fruto de uma necessidade de 

atualização da memória do mito para o público, já que, mesmo morto, este continua sendo um 

personagem importante para a memória social coletiva. 

Muitas características do jornalismo e do jornalismo esportivo podem ser notadas 

no presente estudo. A mais marcante, porém, é a capacidade da imprensa de destrinchar um 

acontecimento tão grandioso e utilizar narrativas diferentes, mas muitas vezes congruentes, 
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para construir a imagem pública de uma pessoa. O Jornal O Globo, da mesma empresa da TV 

Globo, antiga conhecida – e admiradora – do piloto Ayrton Senna, contribuiu imensamente 

para uma construção subjetiva de Senna para o público, reforçando sua mitificação ao longo 

dos anos. O Jornal Folha de São Paulo, ainda que menos subjetivo e prezando mais pela 

informação na época da morte do piloto, acaba por ceder ao discurso que corrobora a imagem 

de Ayrton Senna da Silva como um mito, ambos os jornais podendo ser considerados dois dos 

responsáveis pelo tratamento de herói que até hoje é dado quando se fala do Ayrton Senna do 

Brasil. 
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ANEXO A – TEXTO DA FIGURA 1 
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ANEXO B – TEXTO DA FIGURA 2  
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ANEXO C – “Piloto vivia auge como empresário” – Folha de São Paulo, 02/05/1994, caderno 

Especial, p.10   
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ANEXO D – “Ayrton Senna do Brasil” – Folha de São Paulo, 03/05/1994, p.1-3 
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ANEXO E – “Senna” – O Globo, 02/05/1994, caderno Esportes, capa 
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ANEXO F – Texto da Figura 4 
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ANEXO G – Texto da figura 5  
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ANEXO H – “Polêmicas em alta velocidade” – O Globo, 29/04/2014, caderno Esportes, p.31 
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ANEXO I – Texto da Figura 6 
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ANEXO J – Texto da Figura 7 
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ANEXO K – Texto da Figura 8 
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ANEXO L – Texto da Figura 9  
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ANEXO M – Texto da Figura 10 
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ANEXO N – Texto da Figura 12 
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ANEXO O – Texto da Figura 13 
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ANEXO P – “Justiça decide confiscar dados da Williams” – Folha de São Paulo, 07/05/1994, 

p.4-7 

 

 

ANEXO Q – “Piloto tem honras de chefe de Estado” – Folha de São Paulo, Caderno Especial, 

p.3 
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ANEXO R – “Brasil perde Senna” – O Globo, capa, 02/05/1994 
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ANEXO S – “Um mito moldado na Inglaterra” – O Globo, 28/04/2004, caderno Esportes, 

p.38 
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ANEXO T – “Ídolo eterno Número 1” – O Globo, 01/05/2014, Caderno Esportes, p.30 

 



94 

ANEXO U – “Uma multidão em silêncio no tributo a Ayrton Senna” – O Globo, 02/05/1994, 

Capa 
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ANEXO V – “Ayrton Senna é o maior ídolo do esporte” – Folha de São Paulo, 01/05/2014, 

Caderno Esporte, Capa. 
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ANEXO X – “TVs diluem a tragédia em frases feitas” – Folha de São Paulo, 06/05/1994, 

Caderno Especial Senna, p.6 
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ANEXO Z – “Dez anos após Senna, F-1 atinge pico de segurança” – Folha de São Paulo, 

30/04/2004, Caderno Esportes, p. D1 
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ANEXO AA – Texto da Figura 19 
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ANEXO BB – Texto da Figura 20 
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ANEXO CC – Texto da Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 


