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Resumo 
 

 
O presente estudo pretende estudar a percepção dos heróis em Futebol, 

tendo em conta o desporto como um fenómeno pertencente ao universo mitico-

ritual, na sociedade contemporânea. 

Para o cumprimento deste objectivo foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas (Chapenhoudt e Quivy, 2005) que depois foram sujeitas ao 

processo analítico denominado análise de conteúdo (Bardin, 2004). 

Seguidamente recorremos a análise das entrevistas realizadas a trinta e um 

jovens com idades compreendidas entre os doze e os quinze anos de idade.  

Foi elaborada a análise de conteúdo das entrevistas segundo categorias 

elaboradas à priori e subcategorias realizadas à posterior, dando uma melhor 

noção do material recolhido das entrevistas.  

Como principais resultados do presente estudo poderemos ressaltar que 

das características pessoais atribuídas ao Herói sobressai a superação através 

do seu esforço individual, o Herói como portador de valores éticos e 

hedonísticos. O Herói será, então, uma pessoa trabalhadora, empenhada, um 

exemplo de conduta em termos éticos, incarnando, também, valores 

hedonísticos presentes na sociedade. 

Posto isto, a existência de um Herói e as virtudes do heroísmo estarão 

sempre presentes seja em que sociedade for, pois o Homem tem a 

necessidade de contemplação, de se admirar com o universo, de descobrir e 

ao mesmo tempo reviver as suas origens através de mitos, rituais e símbolos 

que o Homem produz, crente no próprio Homem e no seu destino 

transcendente. 

 

 

 
Palavras-chave: Desporto de Alto-Rendimento; Herói Desportivo; Modernidade; 

Pós-modernidade 
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1. Introdução  

 

A Sociologia do Desporto tem como objecto de estudo o Desporto. O 

estudo sociológico do Desporto permite-nos conhecer melhor o funcionamento 

social e das suas instâncias constitutivas. Contudo, este fenómeno social total 

segundo Costa (1997) é influenciado pela evolução da sociedade que herdou a 

mentalidade competitiva da revolução industrial. Deste modo, o próprio 

conceito de desporto vai evoluindo, assim como a pluralidade de significados 

da prática desportiva. Quando falamos em desporto, podemos conceptualizá-lo 

em alto rendimento e dirigido para o espectáculo e obedecendo às leis do 

mercado ou o desporto de lazer obedecendo às leis da vida associativa. Este é 

considerado como um fenómeno social total, capaz de mover massas e 

profundamente ligado às origens, tendo um funcionamento simbólico e ligado 

ao mito (Costa, 1997). Apesar do objecto de estudo ser o desporto, este não 

tem sentido sem o seu sujeito. Neste sentido, sendo o Homem o sujeito da 

acção, dando o significado simbólico à prática desportiva numa dada condição 

espaço-temporal, teremos que recorrer à antropologia, psicologia e filosofia, ou 

seja, à transdisciplinaridade para melhor compreender a significação humana 

do desporto e o seu funcionamento simbólico na sociedade contemporânea 

(Gusdorf, 2006). Cada uma das disciplinas só encontra a sua verdade e plena 

significação em função de todas as outras, perspectivando uma ciência do 

Homem, geral e unitária. 

Sendo o tempo e espaço premissas essenciais para interpretar o Homem 

que produz a actividade desportiva, ou seja, para interpretar os fenómenos 

sociais, será vital fazer um enquadramento da actual sociedade e a sua 

posição face a sociedades precedentes, pois o desporto é fruto dessa mesma 

sociedade.  

De uma sociedade moderna que nega a existência do religioso e do 

sagrado, que rompe com o passado e as tradições (Lipovetsky, 1983), segue-

se uma época conturbada de transição como nos diz Santos (2004). Neste 

contexto de reorganização hierárquica de valores, torna-se essencial 

questionar os padrões referenciais do comportamento humano e os valores 
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pelos quais de regem. Esta ideia de instabilidade, própria de momentos de 

transição é corroborada por Bento (1995), Costa (2006), Maffesoli (2000), Pato 

(2006) e Serpa (2004). Estes autores defendem que se assiste a uma 

revalorização do religioso, do mito e dos heróis como forma de reencontrar um 

sentido perdido algures na modernidade. 

De certa forma, o Desporto como herdeiro do mundo dos heróis (Garcia, 

1993), é um campo privilegiado de análise e de interpretação profunda das 

aspirações dos seres humanos e da construção simbólica (Costa, 2006), no 

sentido de melhor compreender o Homem por trás dos fenómenos sociais 

produzidos.  

 Este trabalho específico dirige-se fundamentalmente ao desporto de alto 

rendimento, vamos tentar analisar o desporto como um microcosmo da 

sociedade e como sistema simbólico, através dos principais actores da prática 

desportiva e a forma como funcionam no imaginário colectivo. Os seus actores 

desportivos, mais especificamente os heróis, ocupam um lugar de extrema 

importância no imaginário social, eles levam as pessoas a experienciar novas 

emoções e sensações através da sua própria transcendência, conduzindo o 

espectador ao mundo utópico, ultrapassando a monotonia da rotina quotidiana 

(Costa, 1997). Além deste facto, representa, também modelos de 

comportamento que levam à identificação e consequentemente orienta a nossa 

sociedade em termos valorativos. Em síntese, pretende-se, então, estudar a 

percepção dos heróis em Futebol, tendo em conta o desporto como um 

fenómeno pertencente ao universo mitico-ritual, na sociedade contemporânea. 
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2. Objectivos gerais: 

1. Fazer um enquadramento do Desporto enquanto fenómeno pertencente ao 

universo mítico-ritual 

2. Delimitar a concepção de herói emergente na sociedade contemporânea 

pelos nossos jovens jogadores de futebol 

3. Caracterizar os conceitos que os jovens atribuem ao ídolo 
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Contextualização Teórica 
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3. Contextualização Teórica 

3.1 O Desporto como um Problema das Ciências Humanas 

 

 A principal utilidade das ciências sociais é, talvez, de nos fazer 

compreender os fenómenos sociais mais correntes ou seja, a Sociologia 

descreve e constrói teorias para estudar as relações sociais que marcam a 

nossa sociedade (McPherson, Curtis e Loy 1989).  

 O Desporto enquanto objecto de estudo em Ciências Sociais é 

relativamente recente e muitas das vezes sabemos menos deste fenómeno 

social que aquilo que gostaríamos. Já, Magnane em 1969 afirmava que o 

Desporto se apresentava como um facto social em bruto que estava a 

despertar curiosidade de estudo em vários autores daquele tempo. Contudo os 

documentos técnicos elaborados abordavam o Desporto de uma forma 

superficial sem um interesse particular mostrando-se, apenas, como um 

elemento decorativo. Por outro lado, Weis e Luschen, advertem, num trabalho 

datado de 1976, para a importância do desporto enquanto campo de pesquisa. 

Defendem que a ideia que o Desporto não serve a ninguém senão a si mesmo 

é errada. Aliás, o Desporto, nas palavras destes autores, reveste muitos 

significados simbólicos e desempenha, também, na sociedade funções quase 

religiosas, inclusivamente no plano social, o Desporto satisfaz alguns fins 

políticos. Com esta ideia, podemos considerar que o Desporto se afasta 

consideravelmente da falta de finalidade e obrigatoriedade. Apesar da 

importância que se salienta neste ponto, os estudos realizados continuavam a 

ser efectuados por profissionais da Educação Física, cujos esforços são de 

natureza prática, faltando o devido distanciamento para fazer a apresentação 

de relações sociais mais alargadas (Elias e Dunning, 1985). Vargas em 1995, 

afirma que não existem dúvidas de que o Desporto é um dos fenómenos, talvez 

o maior, do final do século XX, chamando atenção para o interesse que 

desperta nos midia mundial e os milhares de pessoas que envolve em todo o 

mundo. Contudo, realça, também, que embora seja importante neste domínio, 

continua a ser desprezado pelas intelectualidades da Sociologia. Apesar deste 

desprezo, o Desporto é marcadamente um dos fenómenos mais significativos 
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da nossa época, sendo mesmo considerado um Facto Social Total (Costa, 

1997). Sendo assim o estudo sociológico do desporto pode servir para melhor 

conhecer o funcionamento da sociedade e das suas diferentes instâncias 

constitutivas (Costa, 1997). Bento (2004) prolonga este raciocínio afirmando 

que o Desporto não é um tema menor, com pouco valor para abordagem de 

intelectuais conceituados. É um caleidoscópio da diversidade dos problemas do 

Homem, das suas fraquezas e contradições. Murad (2006) afirma, também que 

incluir o Desporto enquanto temática desportiva é integrar um assunto inadiável 

e necessário do ponto de vista sociológico. Assim, nos fundamentos últimos do 

Desporto é possível encontrar a síntese de múltiplas determinações 

sociológicas. Com efeito, não deveremos analisar o desporto segundo uma 

reflexão estéril e desconectada do mundo. Neste sentido, como nos diz Pato 

(2006), a reflexão filosófica propicia um campo de trabalho e pesquisa frutífero 

para o estudo do desporto. Para a análise deste Facto Social ferramentas 

como a hermenêutica e o diálogo são fundamentais para tornar visível o que 

está oculto, explorando os seus significados mais profundos e enraizados e 

ajudando a encontrar o verdadeiro sentido do desporto. Deste modo, partir da 

filosofia para a análise é ter ponto de orientação para a investigação no estudo 

profundo sobre os conceitos associados ao Desporto (Pato, 2006). Este 

mesmo autor cita algumas questões que fazem do desporto um campo 

importante para a reflexão filosófica: A busca do sentido, uma vez que filosofia 

busca dar sentido e significação à vida. Neste contexto, o desporto tenta dar 

resposta a esta questão na medida que através dos rituais desportivos, dos 

seus símbolos e identificação com os praticantes, os espectadores encontram 

um sentido para as suas vidas. Por outro lado, as actividades desportivas dão 

vazão a impulsos humanos que em outras actividades do quotidiano seria 

impossível de libertar. Neste ponto, Bento (2004) diz que o desporto é o 

reservatório de pulsões simples e primitivas, servindo para “cuidar do corpo e 

para limpar e aquietar a alma”, proporcionando o encontro com a nossa 

humanidade. Uma outra questão é a necessidade do Homem em completar-se 

desde o seu nascimento e o desporto completa o homem em várias dimensões 

como psicológica, social, afectiva e motora. Desta forma o desporto vai 
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tornando o Homem mais completo, satisfazendo, também o seu desejo de 

superação e transcendência através da procura da excelência desportiva, 

contribuindo para a sua auto-realização pessoa e equilíbrio. Por último, o 

desporto constitui-se como um modelo de vida, representando um modo de 

estar no mundo, de se comportar, de compreender a realidade e interagir com 

ela. É uma autêntica ética, assinalando o caminho a seguir, inclui renúncia e 

recompensa, regras e comportamentos, inclusivamente códigos não escritos de 

prática e competição. A ideia deste autor é corroborada por Costa (2006), 

Garcia (2006) e Murad (2006). Para Garcia, a transcendência é uma 

característica humana e o desporto na sua essência é a exaltação desta busca 

pelos limites. Contudo, esta transcendência é enquadrada por valores éticos. 

Assim, o desporto não é um tema menor, é antes a celebração da vida 

conformada aos princípios éticos do Desporto, valores como justiça, beleza, 

audácia, prazer, alegria, honra, progresso e paz são exaltados pelo desporto. 

Só uma instituição edificada em fortes princípios éticos poderia resistir a tanto 

tempo, constituindo-se como um paradigma da verdade e da ética. Murad 

(2006) também defende o desporto como um processo que ajuda a educar, 

pois está fundamentado na igualdade de oportunidades e respeito às 

diferenças, constituindo-se como fundamental na profusão de valores éticos e a 

construção da cidadania. Costa, por seu lado, também concorda com Pato 

(2006) afirmando que o Homem se sente desencantando com a falta de 

referências e bases sólidas bem como com o materialismo e pragmatismo do 

mundo, encontrando-se empenhado em encontrar o seu sentido no universo. 

Neste contexto, o desporto surge como uma tentativa séria do homem se 

redimensionar e procurar o sentido perdido algures na objectividade e 

racionalidade da modernidade. Assim, o desporto dá ao Homem moderno a 

possibilidade de descobrir o sentido da sua existência, exprimindo uma 

esperança de integração social, de unidade e de comunicação entre os 

homens, contribuindo, também, para fornecer à sociedade elementos para 

tentar descobrir uma imagem harmoniosa e equilibrada de si própria e 

sobretudo dá esperança na possibilidade de um futuro melhor. Portanto, o 

autor afirma que a mensagem do desporto é a do verdadeiro humanismo, 
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revelando um homem que tenta redescobrir as suas origens, o seu sentido e 

significado no mundo. 

 Nesta exaltação do desporto, como sólida instituição planetária, não 

poderíamos deixar de penetrar no universo do futebol, considerado a maior 

paixão da terra e um espaço privilegiado por onde passam os temas mais 

importantes da cultura de uma nação (Filho, 2004). Murad (2006) também 

adverte para a importância do Futebol como facto social total, alcançando uma 

significação muito mais ampla que um jogo. Nas palavras do autor é um dos 

rituais com mais substância da cultura das multidões. Costa (1997) sintetiza o 

fenómeno do futebol como a modalidade mais representativa do fenómeno 

desportivo.  
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3.2 Modernidade, Contemporaneidade e Valores 

 

 Segundo o dicionário português de Sociologia (2002) a origem da 

Modernização está ligada às grandes transformações económicas e industriais 

iniciadas na Europa a partir do século XVIII e , mais remotamente, à expansão 

marítima iniciada pelos portugueses no século XV. Silva (2002), remonta a 

“Idade Moderna” na época que decorre entre a conquista de Constantinopola, 

em 1453 e a revolução francesa em 1789. Da revolução francesa para cá 

falamos de “Época Contemporânea” 

         A modernidade poder-se-á definir como a separação crescente entre o 

mundo objectivo, criado pela razão e o mundo da subjectividade do indivíduo 

(Touraine, 1992). Deste modo, a modernidade racionalista parece rejeitar tudo 

aquilo que resiste ao triunfo da razão, esquecendo-se do essencial de si 

própria, ou seja, do Homem enquanto sujeito com emoções e sentimentos.  

Silva (2002) vai ao encontro da ideia de Touraine, defendendo que a 

modernidade europeia tomou a emancipação do indivíduo como libertação face 

a condições arbitrárias como os costumes e da tradição, fazendo da Razão o 

principio e meio por excelência da emancipação do individuo. Deste modo a 

conduta do indivíduo deverá ser regulada por três grandes princípios: O 

Estado, o Mercado e a ciência e tecnologia. A conjugação destas três formas 

de regulamentação tipifica e caracteriza a modernidade. Segundo Lipovetsky 

(1983), a modernidade era caracterizada por uma organização uniforme, 

dirigista segundo um sistema de classes em que o individual era subordinado 

às regras racionais colectivas. Neste ponto, chegamos a um dos principais 

dramas da era moderna: a modernização desenvolveu-se contra metade de si 

própria, constituindo-se como a anti-tradição, a inversão das convenções, dos 

costumes e das crenças, a saída dos particularismos e a entrada no 

universalismos, ou antes a saída do estado da natureza e a entrada na era da 

razão. Ao contrário da precedente sociedade tradicional, em que o Homem se 

caracterizava por um certo conformismo devido ao determinismo da lei divina, o 

Homem Moderno caracteriza-se pelo seu livre espírito de procura. O Homem 

vive numa sociedade em que os fenómenos são compreendidos à luz da 
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ciência e da tecnologia, sendo que o conhecimento científico passa a ser algo 

de indubitável, passando a substituir as crenças (Touraine, 1992). Neste 

sentido, podemos dizer que se deu uma certa inteligibilidade do mundo 

sagrado, e o mundo passa a ser criado por um sujeito e segundo leis racionais. 

Weber1 (2004) defende que a “Modernidade desencanta o mundo” mas não é 

tanto pelo triunfo da razão mas sim pela destruição do sujeito divino. Na linha 

deste raciocínio, para Lipovetsky (1983) a sociedade moderna era 

conquistadora, crente no futuro, na ciência e na técnica, fazendo uma ruptura 

ideológica contra a soberania sacralizada, com as tradições e particularismos, 

em nome dos ideais agora vigentes como o universal, a razão e revolução. No 

seio desta sociedade, o Homem deposita a sua fé nas manhãs gloriosas 

futuras enquanto se forjava o novo Homem.  

         A modernidade personificada pela eficácia da racionalidade instrumental 

e pelo domínio do mundo tornado possível pela ciência e pela técnica tem 

como principal figura emblemática Descartes e a revelação do dualismo 

(Touraine, 1992). Contudo, de fora deste dualismo fica a criatividade do ser 

humano que não deve ser esquecida, assim como as crenças e seus valores.  

 Assim, face ao domínio crescente dos aparelhos técnicos, temos como 

necessidade mais urgente a procura de religiões de origem antiga. Hoje em dia 

vivemos um mundo frágil, pois não existe uma força superior. Contudo, o 

Homem tem que acreditar em algo. Face a esta necessidade assistimos ao 

reaparecimento de crenças e de comportamentos mágicos (Touraine, 1992). A 

sociedade industrial da era moderna começa a revelar sinais do seu 

esgotamento, pois a ideia do dinamismo da sociedade industrial destrói os seus 

próprios fundamentos, lembrando que o capitalismo, característico da 

sociedade industrial se traduz naquilo que vai condenar essa mesma 

sociedade (Beck, 1994). O progresso sem limites da ciência e da tecnologia, a 

racionalização do conhecimento e a ideia de um mercado internacional 

unificado começam a entrar em decadência justamente, devido ao seu êxito 

(Beck, 1994). Gervilla (1993) sustenta este ponto de vista, afirmando que o 

                                                
1
 Max Weber nasceu em Erfut, na Alemanha, em 1864, e morreu em Munique, em 1920, pouco antes da 

publicação da segunda edição de A Ética Protestante 

  



17  

século das luzes perdeu a luz e o progresso científico e a esperança da 

felicidade de amanha foi deixada ao fracasso, pois nem sempre contribuiu para 

uma sociedade mais humana ou humanizadora. 

 Ao contrário daquilo que os iluministas pensavam, o maior conhecimento 

do mundo e da natureza não conduz a leis universais e que tornam o mundo 

mais previsível. O que conduziu este tipo de raciocínio foi a uma sociedade que 

se traduz pela sua incerteza, por um maior risco e desconfiança em relação ao 

futuro (Giddens, 1994). No sentido de uma teoria social e de um diagnóstico 

cultural, o conceito de sociedade de risco designa uma fase da modernidade na 

qual as ameaças produzidas no caminho da sociedade industrial começaram a 

predominar. (Beck, 1994). A sociedade globalizou-se de tal forma que os riscos 

desencadeados por uma “modernidade tardia” afectam toda a população 

mundial, deste modo os riscos aumentaram atravessando as fronteiras 

nacionais e sócio-económicas. Deste modo podemos falar do glocal, os riscos 

que se correm a nível local e global, assim, a sociedade de risco é a sociedade 

global de risco (Beck, 1994). 

 Esta sociedade contemporânea ou a sociedade pós-moderna iniciada pela 

reconstrução da Europa nos anos cinquenta (Garcia 1997) caracteriza-se, 

então, por ser um mundo em constante mudança, este mundo em que vivemos 

em vez de estar dominado pelo Homem como se previa, parece 

completamente descontrolado, um mundo virado do avesso (Giddens 1999) ou 

como nos diz Bento (1995) o mundo pós-moderno é muito complexo exigindo 

do Homem novas competências e uma melhor capacidade de adaptação face à 

vertigem da mudança. Contudo, a pós-modernidade não é um tema que gera 

consenso, pois como nos diz Santos (1994) todas as transições são semi-

invisiveis, no fundo a crise que se constata não passa de um processo de 

transição. Contudo, existem algumas características que são comuns a vários 

autores (Beck 1994; Giddens, 1994; e Lipovetsky 1983) como: globalização, as 

comunicações electrónicas, a mobilidade, a flexibilidade, a fluidez, a 

individualização a fragmentação, as rupturas de fronteiras e barreiras, as 

fusões, o curto prazo, o imediatismo, a descentralização e extraterritorialidade 

do poder, a imprevisibilidade e o consumo. 
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 Nesta época de transição podemos assistir a uma mutação sociológica 

global em curso remetendo para um processo de personalização assente numa 

sociedade flexível de informação e na estimulação das necessidades. A 

sociedade vira-se agora para a exaltação do homem enquanto individualidade 

ao contrário da modernidade. Nesta nova sociedade as pessoas não esperam 

pelo futuro, pelo contrário, querem a sua realização imediata. Face a esta nova 

situação, as instituições fixam-se para as motivações e desejos explorando 

estes dois conceitos (Lipovetsky, 1983). Podemos ver de forma patente que 

esta pós-modernidade exalta o indivíduo e os seus desejos, a sua auto-

realização e afirmação.  

 Se a época moderna foi assombrada pela produção e revolução, a era 

pós-moderna foi assombrada pela informação e pela expressão.  

Neste mundo estamos em contacto regular com outros que pensam de forma 

diferente, que vivem de maneira diferente (Giddens, 1999). Estamos na era da 

tolerância da diversidade cultural e democracia que se estende a todo o mundo 

onde a globalização se esconde por trás deste fenómeno. (Giddens, 1999). 

  Este fenómeno de globalização afecta a vida corrente, afectando a nossa 

hierarquia de valores, dando origem a uma crise axiológica.  

 Como nos diz Gervilla (1993) a pós-modernidade diz adeus a todos os 

fundamentos e aos grandes princípios fixos para se abrir a uma nova 

indeterminação, descontinuidade e pluralismo, tendo como consequência a 

substituição dos valores religiosos por valores económicos, a visão 

fragmentada fruto da subjectividade e uma crescente burocratização derivado 

do crescimento económico. 

 A sociedade pós-industrial foi reconhecida por ser uma sociedade de 

serviços, mas mais que isso, trata-se do auto-serviço alargado pelo efeito de 

sedução. Com isto, pretende-se dizer que existe uma modificação da relação 

de produção, sendo esta substituída por uma relação de sedução. Esta 

sedução torna-se particularmente evidente na profusão de produtos 

luxuriantes, imagens e serviços que vão tendo ainda mais ênfase à medida que 

as tecnologias e mercados puserem à disponibilidade do público uma 

diversidade mais vasta de bens e serviços (Lipovetsky, 1983). À noção 
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marcada da modernidade de mudança, associa-se, também a palavra de 

consumismo. Este consumismo não é apenas para dar resposta às 

necessidades das pessoas, como também inventar novas formas de desejo 

(Garcia e Lemos, 2005).  

 O Homem da actualidade é um Homem informado, individualista, 

autónomo e tem à sua disponibilidade cada vez mais produtos. O Homem 

centrado em si, na sua vontade e desejo momentâneo pretende ver satisfeitas 

todas as suas vontades, a sociedade satisfaz essas vontades ao mesmo tempo 

que gera novas necessidades segundo um processo de sedução que se 

aproveita da centração do indivíduo em si mesmo (Lipovetsky, 1983).  

 A sociedade actual realiza o ideal moderno da autonomia individual, com 

total despreendimento do papel central do estado, emergindo, assim, a auto-

gestão, sistema cibernético de distribuição e da circulação da informação. Ao 

Homem centrado no futuro, na ordem e no progresso, sucede um homem 

preocupado com a sua individualidade, personalidade e virado para a natureza.  

 Tal como os ideais humanistas, o Homem sente necessidade de estar 

mais próximo da natureza como uma tentativa de encontrar a sua identidade. O 

retorno à natureza ressuscita o ideal ecológico, pois o homem sentindo a 

responsabilização fica alertado para um mundo em risco como consequência 

da modernidade. Deste modo, tenta travar e deter o processo ilimitado de 

expansão económica (Lipovetsky, 1983).  

 No sentido desta renovação podemos estar a observar um fenómeno de 

ciclo social como nos diz Maffesoli (2000). Segundo este autor, a sociedade 

tradicional privilegiou o passado, a modernidade o ideal futurista e a 

actualidade acentua antes o presente. Este presente, segundo o autor poderá 

ser substanciado por um estado de espírito, uma maneira de ser e pensar a 

algo de imaterial que dá sentido à existência social, ou seja, a tónica sobre o 

aspecto qualificativo da existência. Na sua existência, o indivíduo, tenta usufruir 

da vida ao máximo a cada instante que passa, ou seja, existe uma cultura do 

prazer e sentimento do trágico como consequência da ética do instante. 

Lipovetsky (1983) fala do mundo do “deslize”, em que a apoteose das coisas é 

efémera, trazendo um vazio de sentido. Face a este vazio de sentido, surge a 
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necessidade de criar os novos cavaleiros da pós-modernidade, capazes de 

arriscar a vida por uma causa que pode ser ao mesmo tempo frívola e idealista. 

 Perante a ética do instante, verifica-se uma moral narcisistica-hedonista, 

não sendo possível distinguir entre o bem e o mal porque tudo está relativizado 

ao sujeito (Gervilla, 1993). Estamos presentes diante de um “paganismo 

eterno” exuberante que se consagra a usar os prazeres do momento no que 

ele tem de efémero e intenso. Tudo isto faz relembrar um mundo antigo e é 

efectivamente este retorno ao antigo que é característico da pós-modernidade 

(Maffesoli, 2000).  

 

3.3 A crise do Homem e a Emergência de ídolos 

  

 A noção de valor passa no entendimento de Garcia e Lemos (2005) por 

uma maneira de ser ou de agir que uma pessoa ou instituição reconhece como 

ideal.  

 Os valores de cada sociedade não se podem considerar perpétuos, 

contudo, cada sociedade hierarquiza-os de forma diferente consoante a sua 

importância em determinado momento (Garcia e Lemos, 2005). Neste ponto, 

Patrício (1993) afirma que nos encontramos num momento de reestruturação 

axiológica e é necessário perante a vertigem da mudança conservar ou 

recuperar o equilíbrio da consciência que julga e o sinal seguro desse equilíbrio 

é a hierarquia axiológica.  

 O Homem da sociedade actual encontra-se virado para si e pelos seus 

desejos, auto-realização e desejos pessoais regulado pelo princípio da auto-

satisfação. Assim, devido ao relativismo e subjectivismo da sociedade pós-

moderna o quadro hierárquico de valores é da construção pessoal do indivíduo. 

À medida que o Homem se preocupa mais com o seu íntimo, mais existe o 

isolamento social, pois a preocupação está no Eu. Assim, segundo este 

princípio de isolamento “suave” os ideais e valores públicos não deixam de 

declinar enquanto permanece a demanda do ego do seu interesse próprio. 

Hoje vivemos para nós próprios esquecidos da tradição e valores no sentido 

antropológico do passado (Lipovetsky, 1983). O Homem vive num vazio de 
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sentido, sem referências que orientam a sua existência que colocam ao 

Homem um problema existencial (Garcia e Lemos, 2005). 

 Neste sentido, os valores hedonísticos e estéticos estão sobrevalorizados 

em detrimento de valores éticos, sendo valores éticos entendidos como os 

valores ideais a serem atingidos, ou seja valores utópicos (Garcia e Lemos, 

2005). A este respeito, Patrício (1995) também corrobora este ponto de vista 

quando afirma que a ética é a base principal normativa da moral. Assim, os 

comportamentos do indivíduo são julgados tendo como base desse julgamento 

os princípios éticos.  

 Na pós-modernidade é posto em causa a negação do fundamento do 

ocidente moderno: o livre arbítrio e a decisão do indivíduo. Esta situação torna-

se mais explícita pelos meios de comunicação social que fazem sobressair a 

relativização do livre arbítrio por uma força “supra-individual”. Ela ressuscita o 

imaginário colectivo, assegura o êxito do espectáculo e das reconstituições 

históricas, tendo isto como referência torna-se possível compreender o retorno 

em força e a imponência de das figuras emblemáticas e outros arquétipos 

quotidianos. Estes arquétipos tendem a multiplicar-se, senão mesmo a 

democratizar-se (Maffesoli, 2000). Bento (1998) diz que as nações não 

prescindem de santos e heróis. Sempre e em todos os tempos precisam de 

homens que funcionem como arquétipos e exemplos a seguir, sem eles, não se 

fazem e não se sustentam, quando não existem há que inventá-los. Não 

importa em que domínio ou estrato social. Importam, acima de tudo tê-los para 

encarnar neles a criação de símbolos e mitos do passado. 

 Assim numa época de crise ou de transição em que estamos actualmente, 

é especialmente verdade que é necessário um modelo englobante que pode 

servir de matriz. É neste sentido que Maffesoli (2000) ressalta que os heróis 

desportivos sobressaem de um reencantamento do mundo que tem uma forte 

repercussão no inconsciente colectivo. Esta figura nada cria de novo, mais não 

fazem do que repetir maneiras de ser antropologicamente enraizadas e desta 

forma os indivíduos que assistem à ascensão destes heróis se identificam com 

eles numa comunhão quase mística. 
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 Serpa (2004) acentua a ideia anterior, dizendo que no presente contexto 

de indefinição social, é um tempo ávido de deuses, não simplesmente um deus 

único, mas de deuses menores, pequenos e terrenos. Assim, o culto do herói 

tem sido sempre necessário pelas virtudes que o heroísmo comporta. Todas as 

qualidades heróicas correspondem analogamente às virtudes necessárias para 

triunfar no caos. Duret (1993) também nos diz que o heroísmo é uma resposta 

a uma necessidade de cada cultura exaltar um determinado conjunto específico 

de valores indispensáveis ao desenvolvimento da sociedade.  

 Nesta época de crise de valores e sem referências concretas numa 

sociedade de mudança constante faz cada vez mais sentido equacionar os 

padrões de referência pelos quais os nossos jovens se orientam.  

 O desporto sendo uma reprodução da sociedade, ou mesmo um 

microcosmos desta, tem vindo a adaptar-se aos novos valores da sociedade 

emergente no decorrer dos tempos (Garcia e Lemos, 2005). Deste modo, 

através da análise dos ídolos desportivos e a forma como estes nos aparecem 

heroicizados pela sociedade parece-nos de extrema importância para esta 

análise social.   

 

3.4 Herói do Desporto: Uma aproximação Mítica 

      

O Herói pode ser entendido como um aspecto da cultura, uma parte da 

colecção de símbolos da sociedade, sendo assim, uma figura humana que 

serve como objecto de admiração, aspiração e, por vezes, de adoração (Strate, 

1985). Esta figura de adoração mítica, liga o mundo do Homem ordinário ao 

mundo dos deuses, servindo na sua primeira forma como protector e defensor 

da vida ordinária. O propósito do herói é essencialmente dar a possibilidade de 

transcendência humana, prometendo a imortalidade. (Boon, 2005). Neste 

sentido, o herói enquanto figura mítica vem representar o mortal que 

transcendendo essa condição aproxima-se dos deuses devido aos seus grande 

feitos, servindo deste modo, como um verdadeiro exemplo de conduta a seguir 

(Rubio, 2001).  
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Segundo Eliade (1987), na sociedade actual existe a permanência de 

símbolos e arquétipos, a continuidade de imagens míticas nos objectos mais 

comuns. Estes símbolos conduzem o Homem à reminiscência de um sentido 

primordial. O Desporto na actualidade como nos diz Costa (1997), é um 

sistema rico de símbolos, tendo funcionamento mítico. Neste sentido, torna-se 

importante o estudo dos seus símbolos, como uma forma de interpretar e 

compreender melhor a nossa sociedade. O Herói desportivo, constitui-se como 

um símbolo e tem sido tradicionalmente percebido como perpetrador dos ideais 

e valores masculinos sociais. Os heróis desportivos incorporam valores 

tradicionais, eternizados em histórias do passado, funcionando, também como 

construção contemporânea de valores, crenças e papéis sociais (Vande Berg, 

1998). Assim, o herói desportivo comporta uma ideia de grandeza, de honra, da 

excelência e da dignidade.  

Para Pato (2006), o herói representa o mito do “super-Homem”, do 

transgressor de barreiras e da finitude humana, cabendo a responsabilidade de 

cumprir os desejos dos outros, convertendo-se num deus de carne e osso. 

Este, herói, segundo Serpa (2004) é, além de uma figura terrena, uma 

projecção de um ideal. Por outro lado, para Santos (2003) o herói desportivo é 

percepcionado como aquele que consegue, com trabalho e esforço, superar-se 

a si próprio e que, incorporando valores como a saúde, a força, a virilidade, se 

torna metáfora do corpo da Nação.  

Rubio (2001) defende a existência de dois tipos de heróis. Deste modo, 

podemos encontrar um herói físico e um herói místico. O herói físico faz uso da 

sua força e armas à disposição para vencer as vicissitudes com que se depara, 

e o herói místico que empreende uma viagem para o interior de si mesmo, 

rumo ao completo e integral. Este último, implica os desafios da subjectividade 

e da alma. Contudo a autora sintetiza o herói como aquele que ascende à 

vitória sobre si próprio.  

Toledo (2004), por seu lado, faz a alusão a dois tipos de heróis: o Herói 

idealizado entendido como um individuo portador de qualidades excepcionais, 

levando à noção de herói imaculado e a representação de “um super-herói 

norte-americano”, enredado num conjunto de relações que o constroem. Esta 
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última distinção corrobora a ideia de Rubio (2001) quando diz que cada 

sociedade referencia os seus heróis próprios, sendo desprovida a ideia do 

herói se constituir como uma noção cristalizada. Pelo contrário, cada herói 

retrata um dado momento social, revelando as aspirações de uma sociedade 

(Costa, 2006). O Herói da nossa realidade, apresenta, em termos físicos, 

características invulgares que o distingue dos demais (Pais, 2007). Dos vários 

fenómenos presentes na sociedade para a emergência de atitudes heróica, o 

desporto constitui-se como um lugar privilegiado para a consagração dos 

heróis dos tempos modernos (Rúbio, 2001). O herói desportivo é o verdadeiro 

herói popular que encarna o mito da ascensão social (Duret, 1993). Através de 

uma análise profunda dos actuais heróis desportivos poderemos constatar que 

estes têm origem em meios populares e funcionam como modelos de 

pensamento e comportamento (Costa, 2006). Deste modo, o ídolo desportivo 

aparece como símbolo de uma expressão do ideal da transcendência e 

afastamento da vida ordinária, conseguindo-o única e exclusivamente como 

fruto do seu esforço individual (Costa, 2006). Esta situação é tanto mais 

verdade quanto mais problemas e frustrações existir na sociedade. E dentro do 

universo desportivo, o futebol é o que reúne a preferência da população juvenil 

quando escolhe um ídolo como nos revela os estudos de Pais (2007) e que 

contraria os resultados encontrados por Duret (1993) em que a modalidade em 

que se encontrava maior número de heróis era o ténis. Contudo, este resultado 

como nos diz o mesmo autor está relacionado com a influência dos meios de 

comunicação social, pois estes difundiam um maior número de horas para 

cobrir este evento.  

Poderemos sintetizar a opinião e conclusão de alguns autores dizendo 

que: o ídolo desportivo é percepcionado como aquele que tem características 

físicas fora do normal, que lhe permite um rendimento físico invejável, 

possuidor de qualidades morais e pessoais Depois do ídolo conquistar a 

atenção através da sua performance (qualidades físicas), o publico vira-se para 

a pessoa que o desportista é. Numa sociedade intimista como se revela a 

nossa actual sociedade em que se busca uma identidade difusa, é possível 

encontrar nestes modelos de comportamento algumas características que 
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orientam e regulam o comportamento social. E neste sentido, o ídolo enquanto 

pessoa e portador de qualidades pessoais de força, vitalidade e auto-

superação fornecem à sociedade um modelo digno de ser imitado, mito de 

ascensão social fulgurante (Costa, 2006; Maffesoli, 2000; Pais, 2007;). 

 
 3.5 Imaginário Colectivo: da Simbolização à Ritualização 
 
 O desporto evoluiu ao longo da modernidade reproduzindo os modos de 

vida (Pato, 2006). Tal como nos diz Costa (2006) o desporto pela sua 

organização institucional e por toda a sua estrutura de fenómeno competitivo 

podemos ver em acção os grandes princípios da sociedade industrial- técnica, 

eficácia e rendimento, funcionando como o espelho da sociedade.  

 Na Sociedade Moderna entramos numa era de secularização, 

afirmando-se a independência do Homem em relação ao sagrado e a perda de 

valores fundamentais que orientam o comportamento. Neste contexto, negando 

o religioso e o transcendente, o homem moderno volta-se para outros tipos de 

comportamentos onde possa encontrar algum sentido para a sua existência 

(Costa, 2006).  

 É possível assistir ao facto de que cada vez mais pessoas praticam 

desporto, que os fenómenos desportivos ganham nova importância devido à 

enorme adesão da sociedade (Freitas, 2005). Uma outra constatação evidente 

é-nos dada por Elias (1992) quando repara que em todas as sociedades 

sempre houve fenómenos idênticos ao Desporto. Face a esta situação ressalta-

se uma pergunta importante, o que faz do Desporto um fenómeno tão popular 

em todas as sociedades?  

Segundo Freitas (2005), o sentido mais básico dos fenómenos perde-se 

com as profundezas menos detectáveis de forma aparente. Na medida da sua 

complexidade, fenómenos tão marcados na nossa sociedade como o desporto 

não são lineares, sendo antes um sistema não linear. Desta forma, importa 

estudar o desporto segundo aquilo que ele invoca de forma profunda na nossa 

sociedade.  

Se na modernidade as emoções e os sentimentos eram remetidos para 

segundo plano como algo que deveria ser reprimido face à força racional, na 
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actualidade, ganham uma nova importância para tentar perceber e 

compreender os Homens e os factos sociais por ele produzidos.  

No contexto da pós-modernidade, as práticas desportivas parecem ser 

um campo de libertação do espírito humano, proporcionando um regresso à 

natureza, num mundo cada vez mais artificial. Neste regresso à natureza, o 

desporto constituiu-se como um meio natural a uma resposta do impulso da 

busca do sentido. Em actividades como o Desporto, o Homem encontra 

novamente a experiência do tipo religioso (Pato, 2006). Deste poder-se-à 

afirmar como nos diz Costa (2006), que apesar da rejeição do sagrado, ele 

ainda existe e foi passado para instâncias como o desporto. Assim, o sagrado 

existe ainda que menos visível que nas sociedades tradicionais religiosas e 

continua a influenciar o comportamento do homem moderno. Segundo Costa 

(2006), o desporto actua sobre o imaginário colectivo sobre uma dialéctica 

constante entre uma função ideológica e a função utópica. Por um lado, na sua 

função ideológica, o desporto constitui-se como um meio de integração social, 

justificação da realidade sócio-politica e dissimulação das suas deficiências, ou 

seja, neste enquadramento o desporto funcionará como a imagem da 

sociedade em que se integra, permitindo compreender as suas estruturas, 

assumir a sua identidade e tomar consciência das suas contradições, 

conservando deste modo a realidade. Por outro lado, na sua função utópica, 

podemos observar o questionamento dessa mesma realidade, assumindo a 

expressão de uma sociedade alternativa. Ainda nas palavras do autor, o 

desporto na sua verdadeira essência é já a realização de uma sociedade mais 

perfeita, mais justa, mais festiva, mais fraterna e humana que aquela que 

conhecemos. Este raciocínio vai ao encontro da posição de Garcia (2006) 

quando fala da trilogia Olímpica: Citius, Altius, Fortius. Por um lado esta trilogia 

apela ao Homem para se transcender a si próprio, “ir além da sua 

ascendência”, tentar ser sempre melhor todos os dias à procura da excelência 

mas sempre balizado por princípios éticos, ou seja, um quadro axiológico pelo 

qual o desporto se rege. Contudo, no lado contrário desta medalha, a trilogia 

poderá ser a imagem exacta da sociedade em que se integra, pois nela 
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podemos ver o que caracteriza de forma fundamental a sociedade moderna 

vincada por ideais de progresso, eficácia e rendimento.  

Os homens têm necessidade de um mundo onde o sonho se expanda e 

se realize, um mundo utópico. Esta é uma situação normal. No caso da 

ausência desta ideação poderá conduzir a casos de patologia social. As 

sociedades não conseguem viver sem imaginário, assim como não conseguem 

viver sem simbolização, isto é, um processo de imagens criadas como 

objectivação da ideação. Toda a interacção social está marcada pela presença 

de símbolos, desde os gestos mais simples aos mais complexos. A ideação é a 

produção do imaginário, a simbolização, sob a forma de símbolos, mitos e 

utopias é a sua representação. A inteligência humana é o instrumento 

dinamizador de todo este processo de ideação e de simbolização, traduzindo-

se em dados culturais que perduram no tempo (Fernandes, 1999).  

O desencantamento do mundo está ligado ao extremo racionalismo da 

Idade Moderna, na tentativa de objectivar o mundo em que vivemos. Assim, 

podemos afirmar que idade moderna renunciou a várias formas de expressão 

religiosa, tentando afastar-nos do sagrado e do universo simbólico (Garcia, 

1993), ou seja, afastando-nos da intuição em detrimento da razão. No entanto, 

à medida que rejeitava essas formas de manifestação religiosa, assegurava a 

sua passagem para outros objectos e situações, no qual se encontra o 

desporto (Garcia, 1993). O Homem precisa de acreditar em algo, na utopia, na 

quimera. Se o Desporto é capaz de preencher essa necessidade do Homem, 

então será necessário redimensionar a importância do Desporto.  

Segundo Fernandes (1999) a ideação acciona o imaginário colectivo e 

faz germinar os mais belos sonhos da mente humana, sendo, por isso, o 

principal factor da produção humana. Por outro lado, a simbolização, 

desempenha uma função de identidade e de identificação. Tendo em 

consideração que as personagens principais do desporto são símbolos, uma 

imagem representativa do processo de ideação, então, estas adquirem um 

papel de destaque no imaginário colectivo, pois por um lado leva o Homem a 

sonhar com grandes feitos humanos e por outro lado, leva a processos de 

identificação com esses heróis.  
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O desporto é um campo rico para a análise social, uma vez que nele 

podemos descobrir modelos sociais de pensamento e de acção, estruturantes 

da sociedade (Costa, 1992) fundamentais para a compreensão da sociedade e 

do imaginário colectivo que se vai construindo de forma inconsciente. 

O universo mítico é um universo povoado de heróis que desempenham 

um papel fundamental expresso na mitologia greco-latina, onde se narram 

histórias de heróis que se defrontaram com monstros e ascendem à 

imortalidade. Deste modo, estando o desporto ligado ao mito, ele é herdeiro do 

mundo dos heróis (Garcia, 1993), do mundo do fantástico, povoando o 

imaginário colectivo de forma indiscutível. 

Segundo Fernandes (1999), a ideação e a simbolização colectiva 

tendem a converter-se em ritualizações. A ritualização marca as instituições 

sociais e é uma das condições da sua perpetuidade, produzindo memorização 

na prática social. Através do processo de ritualização é possível assistir à 

emergência dos mitos (Garcia, 1993). Deste modo, o desporto moderno é um 

mecanismo poderoso de reprodução de mitos arcaicos no seio da sociedade 

industrial, sendo visto como um ritual simbólico, onde se assiste à emergência 

de heróis míticos que nos levam para a esfera do fabuloso (Costa, 1997). 

A definição de mito está longe de criar consenso, poderá ser entendido 

desde a mentira até à verdade absoluta. No entanto, vários autores como 

Eliade (1987) defendem que o mito constitui um paradigma do comportamento 

humano, e que ao ser ritualmente efectuado, permite reviver esse feito glorioso. 

Costa (1997) sintetiza que a função fundamental do mito é propor ao Homem 

formas de pensamento e modelos de comportamento. Através da actualização 

dos mitos, o homem imita os heróis míticos e descobrem o fundo religioso da 

sua existência. 

Podemos, então, dizer que a ritualização pretende funcionar como factor 

de regulação social. Através do tempo, os rituais, as festas e os jogos 

funcionaram sempre como normalizadores da actividade social (Fernandes, 

1999). Neste sentido, os jogos colectivos e os seus principais personagens, 

seres que aspiram à perfeição através dos seus feitos extraordinários, ou seja, 
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heróis mitificados, funcionam como referências de comportamento e de 

valores. 

Fernandes (1999) sintetiza o imaginário colectivo dizendo que conhecer 

o imaginário colectivo, os seus símbolos e os seus rituais, significa conhecer a 

essência de uma cultura, a forma como esta se expressa e evolui. Estas 

estruturas são significativas e dão sentido à existência humana.  

Como já se disse anteriormente, a sociedade moderna é vítima de um 

certo desencantamento provocado pela racionalidade imposta. Neste contexto, 

esta é uma época propícia à emergência do imaginário e do mitológico, um 

novo regresso ao simbólico (Fernandes, 1999). Mediante esta realidade, o 

florescimento da importância dos heróis é compreensível. Estes preenchem um 

vazio deixado pela sociedade na transmissão de valores.  

Noutro sentido, o reaparecimento do imaginário não é apenas 

decorrente da inspiração da corrente pós-moderna, é uma busca pela 

identidade numa sociedade que se vai massificando. Este processo de 

ideação, provocado pela crise ou reorganização hierárquica de valores e busca 

pela identidade desperta nos grupos sociais um interesse renovado pela 

simbolização e ritualização redescobertas e produzidas. Neste sentido, Weiss 

(1996), sustenta que se a actual situação social não é satisfatória, o indivíduo 

pode compensar com companhias artificiais, onde os Heróis podem ter um 

lugar de destaque nesse imaginário. 

 
 
3.6 Desporto: Sua Relação com os Heróis 
 
 Segundo Elias (1985), o desporto é aberto à extravasão das emoções, 

ao inconsciente. Bento (1989), salienta o papel importante do desporto na 

administração da tensão e emoção, também Dunning (1985) ressalta o 

desporto como gerador de emoção numa sociedade que cada vez mais perde 

o seu interesse, tornando-se monótona. O Desporto e mais especificamente o 

futebol, é capaz de atrair milhares de pessoas aos seus estádios, pessoas que 

vão à procura de algo que o quotidiano não lhes pode oferece, a extravasão da 

emoção, da alegria, da festa. Através dele, as pessoas podem experienciar as 

emoções enebriantes de um desafio que eleva os seus heróis ao plano divino e 
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que por transferência, leva, também o ser comum incarnando metaforicamente 

a pele do seu ídolo que dentro das quatro linhas é um ser transcendente. 

 Por um lado, o desporto através dos seus símbolos está intimamente 

ligado às origens e o Homem sempre se sentiu atraído pelas suas origens e 

pela busca de significado da sua existência, no desporto podemos encontrar o 

homem religioso (Costa, 2006). O mundo do desporto representa o mundo da 

transcendência, o mundo onde o homem pode quebrar as barreiras do limite 

humano e conquistar a imortalidade (Garcia 2006), neste sentido o desporto 

alimenta essa sua sede sendo por isso um dos motivos do encantamento. 

 O Futebol apresenta-se, então como uma espécie de conflito social, 

numa luta em prol de valores, méritos, ordem e riqueza (Freitas, 2005).  

Desde os tempos mais remotos, o Homem sempre sentiu a necessidade 

de ultrapassar os seus próprios limites e conquistar a imortalidade. Neste 

sentido, o desporto corresponde a esta necessidade de superação humana e 

os campeões desportivos são os heróis mais autênticos dos tempos modernos 

(Costa, 1997). Perante a necessidade do Homem de se querer superar, cada 

um de nós tenta viver cada emoção vivenciada pelos seus heróis como se 

fossem eles próprios. Através deste processo de identificação, pode-se sentir a 

tragédia ou o triunfo social. Deste modo, há uma ligação emocional entre as 

pessoas e esses heróis, análoga a uma relação social, caracterizando-se, por 

vezes por ser uma relação intima, como se tratasse de figuras paternais, 

modelos ou amigos (Weiss, 1996). Durante a vivência desportiva, os 

protagonistas são invadidos por um entusiasmo e emoção de natureza 

religiosa. Neste momento, todas as proezas parecem ao alcance do homem, 

chegando a ficar célebres. Estas proezas são retratadas na imprensa 

desportiva como autênticos milagres e os seus protagonistas como verdadeiros 

heróis (Costa, 1997). Mesmo a linguagem utilizada, leva-nos a pensar no 

universo sagrado dos deuses, trata-se de um processo de heroicização onde o 

Homem é transfigurado, continuando a ser humano (Costa, 1997). Os meios de 

comunicação social revelam-se, então, fundamentais neste processo de 

heroicização.  
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Esta situação leva-nos a reflectir acerca do papel social dos media na 

divulgação de valores e normas e como o desporto é visto neste contexto. 

Cada um de nós tem de saber quais os valores importantes e como absorvê-

los para a nossa personalidade. As principais fontes de divulgação e 

transmissão desses valores são os pais, professores ou pares. No entanto, 

estes estão sendo suplantados pelos meios de comunicação social. Isto é 

especialmente verdade no que diz respeito à imprensa desportiva, esta revela-

se como actividade comunicativa, que reflecte e reforça valores (Weiss, 1996). 

Contudo, os mass media não têm como função educar o público mas 

informá-lo de modo a agradar-lhe (Magnane, 1969). Estamos, assim perante o 

princípio de sedução preconizado por Lipovetsky (1983). Neste sentido torna-

se pertinente a questão de Elias (1985) acerca de que tipo de sociedade é esta 

que onde as pessoas sentem um prazer crescente pelas actividades físicas de 

confronto individual e colectivo, tanto como actores, como espectadores, 

aumentando, também a sua excitação. Elias defende que estamos diante de 

uma sociedade regida por modelos de conduta social rigorosa, gera tensões 

intrínsecas, fazendo crescer ao mesmo tempo a necessidade de libertar essa 

tensão. Enquanto as rotinas exigem que as pessoas mantenham o domínio 

sobre os seus impulsos, afectos e emoções, o jogo e as actividades físicas 

autorizam-nas a fluir naturalmente, ocupando um espaço no imaginário que se 

destina à autorização da excitação. Deste modo, estimulam-se sentimentos 

fortes num quadro imaginário aberto na companhia de todos numa verdadeira 

manifestação colectiva de sentimentos internos.  

O Desporto, através do demonstrado, não está confinado unicamente ao 

participante isolado como também são realizados para satisfação dos 

espectadores e é precisamente na imprensa que esta situação se manifesta de 

modo mais indiscreto. Magnane (1969) defende, inclusivamente que a 

passividade do telespectador aumenta as probabilidades de participação 

afectiva, tratando-se de uma projecção-identificação. O herói seduz facilmente 

o público através da necessidade que cada indivíduo tem de ver o triunfo de 

alguém, com quem facilmente se pode identificar, pelas suas características 

humanas, perante as dificuldades características do quotidiano. Serpa (2004) 
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afirma que o desporto é capaz de produzir ídolos tão fortes e com tanta 

influência pois ao contrário dos deuses quanto mais próximo e terreno for esse 

ídolo mais intensamente o poderemos amar porque é a nós próprios que 

verdadeiramente amamos.  

 A vitória do Herói representa a vitória pessoal do Homem. É na classe 

dos trabalhadores assalariados, segundo Magnane (1969) que este herói 

exerce mais atracção e pode ter profunda influência. Neste sentido, Costa 

(1997), destaca o desporto como a epopeia do Homem ordinário, permitindo o 

êxito de forma pessoal. Mas a influência do desporto-espectáculo depende 

sobretudo das redes de transmissão segundo Magnane (1969). Ainda segundo 

este último autor, durante o processo de mitificação que faz do campeão um 

semi-deus, a confluência entre as exigências espontâneas do consumidor e as 

diligências dos mass-media em satisfazê-los a todo o custo cria um jogo de 

perpétuo leilão. Ou seja, quanto mais o público exige, mais os mass media dão, 

intensificando essas mesmas exigências. Neste sentido, Weiss (1996) e Elias 

(1985) afirmam que as preocupações dos media em ter uma relação social 

profunda com as figuras dos heróis cresce com a necessidade humana pela 

emoção, excitação numa sociedade organizada, civilizada e auto-controlada. 

Perante esta perspectiva poderemos, então afirmar que a construção social 

dos heróis não é um processo objectivo, requer que haja um processo de 

identificação com o herói adoptado. Por outro lado, temos uma sociedade 

profundamente marcada por transformações a nível de valores que origina 

novas buscas de sentido como nos afirma Fernandes (1999), aumentando a 

necessidade de referências em termos de valores, assim como a necessidade 

de recorrer a novos lugares de construção de sentido. O desporto poderá 

assumir-se, assim, como esse lugar de construção de sentido, tendo um 

funcionamento de natureza religiosa. Os mass media, naturalmente incluídos 

nesta sociedade moderna, contribuem de modo decisivo para intensificar o 

funcionamento mítico-religioso do desporto, através de um discurso ligado ao 

sagrado, tornando os seus principais actores em heróis míticos (Costa, 1997).  
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3.7 Jogador de Futebol: De Símbolo a Imagem Mediática 

  

As pessoas têm necessidade de contemplação e esperança. Esta 

necessidade foi preenchida pelos estádios de futebol. Durante esta festa do 

desporto, a comunidade reúne-se no encontro com a glória, coesão e 

identidade. Neste sentido, o desporto vai gerando cada vez maior entusiasmo e 

paixão, tornando-se numa religião de massa (Costa, 2006). Contudo, o futebol 

só tem esta projecção a nível mundial devido aos novos meios de comunicação 

que mais uma vez tornam um fenómeno global e conhecido a nível planetário, 

pois a forma mais banal como as pessoas se envolvem com o desporto é 

através da televisão. E este comunicado de massa e altamente comercializado 

da cultura desportiva põe em causa alguns problemas relacionados com a 

socialização, comunicação interpessoal, valores de formação e o balanço 

político e poder económico (Wenner, 1989). O mesmo autor defende, 

inclusivamente que existe um processo complexo de produção do espectáculo 

desportivo que expressa as ideologias dominantes e as tendências das 

sociedades consumistas. 

Segundo o modelo de “aldeia global” para o qual caminhamos, o 

estatuto da comunicação elevou-se de forma considerável, sendo esta vista 

como indispensável em qualquer ramo empresarial (Vilas Boas, 2006). À 

medida que o desporto começa a suscitar o interesse de muitas pessoas, 

também começa a despertar o interesse dos meios de comunicação social.  

Kellner (1995) sustenta que a televisão e outros meios de cultura da 

comunicação desempenha um papel fundamental na estruturação da 

identidade contemporânea e molda em termos efectivos o comportamento. 

Assim, os programas populares de televisão e publicidade fornecem modelos 

de identidade no mundo contemporâneo. Para esta autora, a televisão deverá 

ser estudada no seu conteúdo e nas suas mensagens vinculadas 

intrinsecamente. A cultura mediática fornece imagens e figuras nas quais as 

audiências se possam identificar, possuindo, estas imagens efeitos 

culturizantes e socializantes através de modelos. Rieffel (2003) também 

corrobora este ponto e vista, dizendo que os meios de comunicação social têm 
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como função a transmissão da herança cultural, vigilância do território e 

integração dos diversos componentes.  

Contudo, a corrente de estudos sobre os meios de comunicação social já não 

vêm o receptor como sujeito passivo perante a ideologia veiculada pelos 

media. Neste momento o receptor é visto como um ser social dotado de uma 

identidade cultural particular. Neste ponto de vista, não se pode dizer que na 

sociedade pós-moderna não existe identidade, esta é antes reestruturada e 

redefinida. 

Através da análise de algumas séries podemos ver que põem em 

destaque a forma como a identidade se constitui através da imagem e do estilo 

(Kellner, 1995). A autora sugere ainda que a imagem, o look e o estilo são 

chaves constituintes da identidade pós-moderna. Assim, a identidade não se 

pode constituir como algo de imutável pois é constituída de formas múltiplas. 

Desta forma do ídolo com um estilo de identidade claramente observável 

passamos a ídolos com múltiplas identidades e mudanças, resultado de um 

processo de multiplicação de escolhas. A identidade na contemporaneidade é 

incrivelmente mediada através dos meios de comunicação social que fornecem 

modelos e ideais para modelar a personalidade individual.  

Bento (2004) também partilha destas preocupações de estudo, dizendo 

que o ídolo desportivo transporta nos seus ombros o fardo de desalentos e 

humilhações, de sonho e de esperanças de grandeza e dignidade de um povo. 

Mas o herói actual, fruto do reflexo de uma sociedade intimista que busca a sua 

identidade nas mais diversas esferas e criar heróis à sua medida, é um herói 

tragicamente humano. Um herói que se gasta com o uso e abuso que se faz 

dele numa sociedade consumista e presenteista, carecendo de ser substituído 

para que se mantenha acesa e renove a chama que ele configura.   

A sublinhar a importância dos meios de comunicação social na 

reprodução de ídolos, Duret (1993) refere que a ligação passional entre o 

público e os seus campeões é possível através do recurso a uma aproximação 

semiológica dos mecanismos de comunicação social que tornam os estes 

campeões magníficos.   
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Na sociedade de consumo em que se insere estes meios de 

comunicação social, onde as pessoas vivem fascinadas com as celebridades e 

estilos de vida glamorosos, não é surpreendente que parte da definição do bom 

desporto de entretenimento da televisão se centre nas performances 

individuais e nas personalidades dos atletas (Wenner, 1989). Deste modo, 

muitas das vezes os meios de comunicação social viram a sua atenção para a 

individualidade do atleta, exaltando as suas qualidades físicas, assim como a 

forma como esse atleta é capaz de auferir de um estilo de vida confortável, 

com dinheiro, carros de luxo, cortes de cabelo exuberante (Bento, 2004). O 

herói desportivo, passa a ser relatado como mais um dos produtos de consumo 

e as suas qualidades pessoais que fizeram dele um grande desportista, capaz 

de grandes performances passam para segundo plano. É passada uma 

imagem de facilitismo perante a imagem elaborado do desportista. Deste modo 

o desportista é associado a um estilo de vida e um estatuto social elevado que 

os mais jovens pretendem atingir. Mais que um modelo de conduta e 

comportamento, o atleta passa a ser associado a esse estilo de vida, produto 

da sociedade contemporânea. Ou seja, estamos a assistir à comercialização 

dos heróis desportivos, uma vez que, tal como nos diz Villas Boas (2006) um 

dos primeiros passos para uma correcta gestão de uma marca será definir 

modelos de Branding e criar divindades. Um exemplo claro desta situação é-

nos dados por Villas Boas (2006), no caso de David Beckam. Este jogador 

sempre foi alvo de uma elevada exposição mediática e foi vendido para 

comprar outros jogadores com talento mas menos preocupados com a 

celebridade. Este mesmo jogador, é o símbolo de um estilo de vida luxurioso, 

gosta de estar no centro da moda e fazer o que lhe apetece (Villas Boas, 

2006). Mesmo a contratação do jogador para o Real Madrid, foi essencialmente 

pela imagem do jogador que é capaz de vender os artigos mais variados ao 

mesmo tempo que apela a outros tipos de mercado. Neste sentido, não se trata 

apenas da capacidade individual enquanto jogador mas como uma imagem 

valiosa que gera afectividade e consequentemente uma maior taxa de vendas. 

Através da análise dos estudos do autor, podemos constatar que o ídolo 

desportivo é produzido pelos meios de comunicação social e a sua imagem é 
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vendida às melhores marcas, sendo assim, símbolo de vendas. Deste modo, 

cada jogador se pretende ter uma carreira de sucesso tem que apostar em 

acessores de imagem de forma a transmitir ao público uma boa imagem de si 

que vende e gera interesses em clubes que poderão projectar a sua carreira. 

Contudo, a partir do momento que a imagem se encontra esgotada, procura-se 

potenciais talentos e produz-se uma imagem que venda ao público. 

O Desporto é, de forma efectiva um dos produtos da globalização, no 

entanto, apesar deste referente universal, é talvez um dos indicadores das 

politicas de identidade-nacional, regional e local que, perante a modernização e 

globalização constroem e reconstroem um passado colectivo para servir de 

emblema à identidade nacional, regional e local. Através do estudo realizado 

por Pais (2007) poderemos observar que a liderar a lista de ídolos presentes na 

actualidade, aparecem nomes portugueses, fruto de um meio popular como 

Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Simão Sabrosa, levando-nos a dizer 

que, mesmo com uma expressão universal, os ídolos revelam e expressam o 

desejo de afirmação nacional numa sucessiva dialéctica entre global e local 

(Santos, 2003) 

Costa (2004) elabora um estudo acerca da realidade do futebol em 

Portugal através da imprensa internacional e nacional. Assim, no meio 

internacional a equipa portuguesa e o próprio país é visto como um pais que 

sofreu influências do povo argentino, brasileiro e africano, surpreendente e 

inconstante, um povo religioso que acredita no destino, na providência dos 

momentos difíceis e em Nossa Senhora de Fátima. Por outro lado a nossa 

imprensa desportiva, relata um povo que gosta de festas, de artistas, 

conquistadores e sonhadores que gostam da improvisação. Estas são as 

principais características que este nosso povo venera nos seus heróis, como 

símbolos de identidade nacional. Os ídolos referenciados como os mais heróis 

mais visíveis do imaginário português consagram todas estas características, 

fazendo deles uma referência para a perpetuação da cultura nacional. 

Além de uma referência cultural, através das vitórias dos seus heróis do 

futebol, os espectadores vivem os sucessos dos antepassados conquistadores, 

passando uma certa noção nostálgica do seu passado, principalmente numa 
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época em que o nosso país passa por uma grave crise financeira, económica, 

moral e cultural. Deste modo, a partir desta ligação profunda com o futebol, o 

povo português afirma-se, em tempos de um materialismo generalizado, como 

crente no homem e no seu destino transcendente (Costa, 2004).  
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4.Metodologia 

4.1 Metodologia 

No plano epistemológico, isto é, no plano do discurso que incide sobre o 

valor do conhecimento e das actividades científicas, uma das questões 

fundamentais que se colocam é a autonomia das Ciências Humanas face às 

Ciências da Natureza (Boutin, Goyette e Lessard-Hébert, 1990). Neste sentido, 

é posto em causa a verdadeira emancipação das ciências humanas enquanto 

ciência e geradora de conhecimento científico, prendendo-se, esta questão 

pela metodologia utilizada para o seu objecto de estudo.  

Nos últimos trinta anos têm vindo a ser publicados um volume 

considerável de obras que retratam a investigação quantitativa assistindo-se a 

um interesse crescente por este tipo de investigação, no entanto, a discussão 

perante esta metodologia ainda está em voga e longe de gerar um consenso 

(Boutin, Goyette e Lessard-Hébert, 1990). Na linha deste pensamento 

encontra-se Roegiers e Ketele (1993). Segundo estes autores, existe um certo 

preconceito em relação aos investigadores que se dedicam ao método de 

investigação qualitativa, questionando-se a validade e fiabilidade do 

conhecimento científico gerado, uma vez que não mensurável. Prosseguindo 

com a ideia dos autores, denominam este diálogo interno de “diálogo de surdos 

e um falso debate”, uma vez devemos considerar que diferentes tipos 

investigação assumem funções e exigências diferentes, preenchendo funções 

prioritárias bem precisas.  

A evolução metodológica das ciências sociais acompanha o 

desenvolvimento social nas várias sociedades que já descrevemos 

anteriormente. Posto isto, o debate filosófico em relação à metodologia das 

ciências humanas e das ciências da natureza começa no princípio do século no 

meio cultural alemão. Neste cenário existia um interesse tímido por parte de 

alguns investigadores mas que era rejeitado completamente pela comunidade 

científica (Erikson, 1986). A revolução industrial veio revolucionar o modo como 

se percepcionava a vida quotidiana e a importância da situação das 

populações operárias. No século XX assiste-se a uma emergência de crónicas 

de viagem redigidos por intelectuais europeus, que relatavam em pormenor a 



42  

vida das sociedades coloniais e a sua cultura. Esta situação veio dar um novo 

alento num contexto de desilusão face aos valores racionalistas da época 

(Erikson, 1986). Face a este contexto, sente-se a necessidade de se 

compreender o homem. Os seres humanos distinguem-se dos outros animais 

pela sua capacidade de conferir significado as coisas, logo, deve ser posto em 

causa o sentido das práticas sociais e do mundo cultural.  

Rogiers e Ketelle (1993) também vão ao encontro desta ideia, afirmando que 

estudar o social é compreende-lo, o objecto social não é uma realidade 

externa, é sim uma construção subjectivamente vivida. Nesta ordem de ideias 

podemos sintetizar, em parte a controvérsia entre diferentes metodologias, ou 

seja, sendo o objecto de estudo o Homem e o social por ele produzido, não 

podemos recorrer a métodos quantitativos gerando leis universais e 

explicativas do mundo. Interessa, pelo contrário estudar o significado que o 

Homem atribui ao mundo num determinado momento e determinado contexto.  

Neste estudo, fazemos uma tentativa de interpretação do significado que os 

heróis têm para a sociedade e mais especificamente para os jovens jogadores 

de futebol. Neste ponto, dado a natureza do estudo, escolhemos uma 

metodologia qualitativa para uma reflexão profunda do seu significado social. 

Em sentido lato, a metodologia pode ser definida como um conjunto de 

directrizes que orientam a investigação científica (Boutin, Goyette e Lessard-

Hébert, 1990). Rogiers e Ketelle (1993), por seu lado, aludem ao facto que 

qualquer meio (método, técnica, utensílio) deve estar sempre subordinado ao 

objectivo procurado. O problema da escolha de um meio e, pois, um problema 

de adequação “meio-objectivo”.  

Assim, segundo Biklen e Bogdan (1991), a investigação qualitativa assume 

cinco características fundamentais: 

1. Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural 

constituindo o investigador o instrumento principal. 

2. A investigação qualitativa é descritiva, logo os dados recolhidos são em 

forma de palavras ou imagens, não aglomerando e simplificando os dados em 

forma de números. 
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3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelo produto.  

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva, logo não passa por um processo de testes de hipóteses, todo o 

processo está aberto.  

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Neste sentido, 

os investigadores estão interessados no modo como diferentes pessoas dão 

sentido às suas vidas.  

 

4.2 Definição da População alvo de estudo 

 

Segundo Boutin, Goyette e Lessard-Hébert (1990), nas Ciências Humanas são 

utilizados pelos investigadores cinco modos principais: o estudo de casos, a 

comparação ou estudo multicasos, a experimentação no terreno, a 

experimentação em laboratório e a simulação por computador. Este campo de 

investigação é o menos construído (mais real), menos limitado (mais aberto) e 

menos manipulável (menos controlado). Esta posição tem uma atitude própria 

das abordagens qualitativas situadas no âmbito do paradigma interpretativo.  

O nosso estudo vai ser um estudo de caso no Boavista Futebol Clube. Serão 

entrevistados indivíduos pertencentes aos escalões de infantis, iniciados e 

juvenis. Pensamos que estas são as fases mais susceptíveis para a existência 

de um herói que possa ter efeitos visíveis no comportamento dos atletas. Por 

outro lado, pensamos que já têm idade para compreender as perguntas que 

iremos realizar, assim como capacidade para responder de forma objectiva, 

dando origem a dados relevantes para o nosso estudo.  

De inicio não ficou estipulado nenhum número de entrevistados por cada 

escalão. Contudo, procuramos que o número recolhido entre os escalões fosse 

similar de forma a podermos comparar melhor as opiniões dos entrevistados. 

Apesar desta intenção, foi apenas possível entrevistar sete jogadores do 

escalão de escolas com idade de doze anos. Do escalão de iniciados foram 

entrevistados catorze jogadores com idade de treze anos e por último no 

escalão de juvenis foram entrevistados dez jogadores com idade de quinze 
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anos. A escolha destes escalões teve como critério diversificar os tipos de 

pessoas entrevistadas de forma a cairmos na redundância como nos dizem 

Champenhoudt e Quivy (2005) 

 

4.3 Definição do instrumento 

 

Segundo Boutin, Goyette e Lessard-Hébert (1990) existem três técnicas 

utilizadas nas ciências humanas na investigação qualitativa, elas são: o 

inquérito, que pode tomar uma forma oral (a entrevista) ou escrita (o 

questionário); a observação que pode assumir uma forma directa sistemática 

ou uma forma participante e a análise documental. Os mesmos autores 

consideram que a técnica de entrevista é necessária quando se trata de 

recolher dados válidos sobre as crenças, as opiniões e as ideias dos sujeitos 

observados.  

Como o presente trabalho se preocupa com a recolha de opiniões 

relativamente ao papel desempenhado pelos ídolos na nossa sociedade 

optamos pela entrevista como técnica de recolha de dados.  

Por seu lado, a entrevista segundo Ghiglione e Matalon (1985) pode ser 

definida quanto ao seu nível de directividade variando desde a entrevista não 

directiva (livre), semidirectiva e directiva ou estandardizada. Esta última 

entrevista é muito próximo do questionário com questões abertas. As principais 

diferenças entre os diferentes tipos de entrevista estão ao nível dos temas e 

dos seus agrupamentos. Assim, na entrevista não-directiva o entrevistador 

coloca o tema da entrevista que poderá ser algo ambíguo, sendo que é esta 

ambiguidade que permite ao entrevistado desenvolver o seu próprio raciocínio 

a propósito de um tema geral que não inclui quadro de referência particular. 

Deste modo, o entrevistado interpreta o tema da entrevista e desenvolve-o 

segundo o seu ponto de vista. No caso da entrevista semi-directiva existe um 

esquema da entrevista (grelha de temas por exemplo). A ordem pela qual se 

aborda os temas é livre. No âmbito de cada tema o método é parecido com o 

da entrevista livre, contudo, o entrevistado é sempre guiado por um conjunto de 

temas que lhe dá o quadro de referência. Por último, na entrevista directiva não 
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existe qualquer ambiguidade. Os métodos utilizados pelo entrevistador são 

comparáveis aos usados por um entrevistador clássico que coloca questões 

delimitadas por um questionário.  

Relativamente aos diferentes tipos de entrevista, Roegiers e Katelle (1993) a 

entrevista semi-dirigida é em parte directiva (ao nível dos temas, dos objectos 

sobre os quais se quer recolher informação) e em parte não directiva (no 

interior dos temas) e apresenta duas grandes vantagens. Em primeiro lugar as 

informações que se pretende recolher reflectem melhor as representações do 

que numa entrevista dirigida, dado que a pessoa entrevistada tem mais 

liberdade na forma de se exprimir. Em segundo lugar, as informações que se 

deseja recolher, são recolhidas num momento mais curto que na entrevista 

livre, que nunca oferece a garantia de que vão ser fornecidas informações 

pertinentes. Para reforçar esta ideia, Champenhoudt e Quivy (2005) defendem 

que o método da entrevista semi-dirigida é particularmente adequado quando 

se trata de analisar o significado que os actores conferem a determinado 

acontecimento com os quais se vêm confrontados: os seus sistemas de 

valores, suas referências normativas ou as suas interpretações de situações 

conflituosas.  

Por estas razões apresentadas, no nosso estudo iremos proceder à aplicação 

de uma entrevista semi-dirigida.  

Ghiglione e Matalon (1985) na técnica de entrevista, deveremos ter em conta 

alguns pressupostos básicos para levar a bom termo a entrevista. A linguagem 

utilizada deve ser acessível para entrevistado, constituindo um suporte com 

sentido para ele. O tema deve constituir um estímulo e apelar a uma resposta, 

os papéis devem ser logo estabelecidos à priori. Por outro lado o entrevistado 

deve ser encorajado a responder à medida que o entrevistador recolhe 

informação o mais alargada possível.  
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4.3.1 Validação da entrevista 

 

Para a validação do guião-entrevista procedemos a alguns passos 

fundamentais: 

1. Revisão bibliográfica exaustiva a fim de isolar as grandes categorias de onde 

sairão as perguntas a realizar na entrevista. 

2. Elaboração de um primeiro modelo de entrevista. 

3. Sujeição desse modelo a um conjunto de peritos do gabinete de Sociologia 

do Desporto da Faculdade de Desporto. 

4. Introduzir as alterações sugeridas pelos peritos. 

5. Foram entrevistados elementos do universo de estudo a fim de verificar o 

grau de compreensão destes relativamente às perguntas e do grau de 

adequação das respostas às expectativas do pesquisador. 

6. Discussão dos resultados obtidos com o corpo de peritos que entenderá ou 

não introduzir novas alterações ao modelo 

7. Como não houve alterações, procedeu-se à aplicação da entrevista. 

 

4.4 Objectivos Específicos 

 

1. Averiguar a existência de heróis entre os jovens jogadores de futebol 

2. Delimitar a noção que os jovens têm acerca de um herói 

3. Delimitar as características físicas atribuídas ao herói 

4. Delimitar as características pessoais atribuídas ao herói de futebol 

5. Delimitar os heróis presentes na selecção nacional 

6. Delimitar as principais características atribuídas ao herói da selecção 

nacional 

7. Averiguar a noção de estilo de vida associado ao herói 

8. Conhecer os motivos que levam os nossos jovens a quererem ser jogadores 

de futebol 
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4.5 Elaboração da entrevista 

 

 Para a elaboração da entrevista definimos cinco temas fundamentais 

resultado da contextualização teórica. Assim, como primeiro tema temos a 

existência de heróis. Deste modo, a partir deste tema partiremos para a 

contextualização da noção de herói e averiguação da existência dos mesmos e 

em que modalidade. Este tema permite uma certa ambiguidade na medida em 

que a partir da resposta do entrevistado, estará pressuposto a sua noção 

própria daquilo que será um herói.  

 A partir da contextualização teórica poderemos observar que o herói se 

diferencia das restantes pessoas pelas suas capacidades físicas e pessoais. 

Neste sentido, este evidencia capacidades extraordinárias que os distingue dos 

demais. Assim, os dois temas que se seguem reportam à noção que os jovens 

jogadores têm acerca destas capacidades dos seus heróis. O primeiro tema diz 

respeito às suas capacidades físicas e o segundo às suas capacidades físicas 

que fazem da pessoa um herói. Pensamos que estes dois temas não serão tão 

ambíguos como o primeiro. Deste modo, esperamos que as respostas dos 

entrevistados produzam informação relevante para o estudo a ser levado a 

cabo.  

O quarto tema será debatido a noção de herói da selecção nacional. 

Segundo a contextualização teórica, existem vários tipos de herói na sociedade 

actual e os heróis da selecção nacional são um caso de identificação nacional. 

Deste modo, pretende-se, então, averiguar a existência destes heróis no seio 

dos jovens jogadores de futebol. Este tema será um pouco mais ambíguo, 

devendo o entrevistado identificar o seu herói da selecção e identificar as 

qualidades dessa pessoa um ídolo que fazem dela um ídolo nacional.  

Por último, iremos explorar de forma indirecta a influência dos meios de 

comunicação social no processo de modelação de heróis. Assim, como ficou 

referenciado anteriormente, os meios de comunicação social são um dos 

principais meios que os jovens têm como vínculo aos seus heróis, tendo por 

isso uma influência fundamental. Posto isto, será perguntado aos entrevistados 

quais os meios preferenciais pelo qual visualizam os jogos e os seus ídolos. 
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Além deste facto, será, também questionado algumas das principais noções do 

estilo de vida que esses heróis têm.  

No final da entrevista, em forma de síntese, dando a noção de todos os 

quadrantes dos heróis será perguntado o que é afinal o mais importante para 

se ser um herói. Pensamos que esta deverá ser mesmo a última pergunta para 

podermos perceber o que os jovens percepcionam como mais importante após 

termos falado sobre tudo aquilo que os heróis do desporto encarnam. Deste 

modo, iremos ter como dados relevantes o que os heróis possuem que os 

diferenciam e por último aquilo que é mais importante na opinião dos 

entrevistados para se ser um herói, evidenciando implicitamente uma opinião 

de valor hierárquico. Posto isto, será pertinente saber porque motivo os jovens 

querem ser jogadores de futebol. 

 

 

4.6 Aplicação da entrevista  

 

 As entrevistas foram realizadas com a autorização do coordenador das 

camadas de formação do Boavista Futebol Clube. Foi pedida, também 

autorização ao treinador de cada escalão para disponibilizar os jogadores 

durante a sessão de treino.  

 Os jogadores foram recebidos numa sala isolada disponibilizada nas 

instalações do complexo de treinos da Pasteleira e entrevistados.  

Quando recebidos, os jogadores eram informados do tema do trabalho em 

questão e de seguida, procedia-se à entrevista propriamente dita. A duração de 

cada entrevista variou entre cinco a dez minutos. As respostas foram 

transcritas em formato de papel para de seguida serem inseridas em suporte 

informático.  

 Durante a realização da entrevista foi possível uma conversa natural 

sem a sensação de um questionário, ou seja, os entrevistados tentavam 

sempre expressar a sua opinião e sentimentos sem qualquer tipo de entrave. 

Contudo, por vezes, era possível notar alguma hesitação por parte dos 

entrevistados devido à dificuldade de verbalização. Mediante este contexto, os 
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entrevistados eram constantemente incentivados a continuar o seu raciocínio 

de uma forma interessada e atenta por parte do entrevistador.  

 

 

4.7 Processo analítico  

 

           Segundo Champenhoudt e Quivy (2005) os métodos de recolha de 

dados e os métodos de análise dos dados são, normalmente, complementares 

e devem ser escolhidos em conjunto em função dos objectivos do trabalho. No 

nosso caso, o método de entrevista requer, habitualmente método de análise 

do conteúdo que são, muitas das vezes, qualitativos. Esta tarefa analítica, ou 

seja, a tarefa de interpretar os dados e tornar compreensíveis os dados 

recolhidos implica um processo de organização sistemático de transcrições de 

entrevistas que foram acumulados, dividindo em unidades manipuláveis, 

síntese e procurando padrões que nos permitam descobrir os aspectos 

importantes dos dados obtidos (Biklen e Bogdan, 1994). Para Bardin (2004) a 

análise de conteúdo aparece como um conjunto de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo 

das mensagens.  

          Segundo Bardin (2004) este método de análise de conteúdo tem uma 

dupla função: por um lado uma função heurística, no sentido de enriquecer a 

tentativa exploratória e aumentando a propensão à descoberta. Por outro lado, 

temos uma função de administração de prova. Neste caso, existem afirmações 

provisórias servindo de directrizes que apelam para este modo de análise de 

dados para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou de uma 

infirmação. 

         No nosso estudo, existe na contextualização teórica um conjunto de 

afirmações relativamente ao papel dos heróis de futebol e a sua 

caracterização. Face às afirmações existentes, existe a necessidade de 

confirmação apelando, desta forma à análise de conteúdo tendo como principal 

função a administração da prova. 
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         Vala (1999) propõe um número de operações mínimas para a prática da 

análise de conteúdo. Em primeiro lugar será necessário delimitar os objectivos 

e definição de um quadro de referência teórico orientador da pesquisa, a 

constituição de um corpus, definição de categorias e por último a definição de 

unidades de análise a estas operações junta-se a quantificação. No presente 

trabalho, procedemos à elaboração do quadro de referência teórico que 

orientou a pesquisa, assim como o corpus do trabalho que engloba o material 

de análise decorrente das entrevistas semi-estruturadas aplicadas. Após estas 

duas etapas, será necessário categorizar como nos diz Lakatos e Marconi 

(1990). Segundo as autoras, categoria é a classe numa série classificada, 

assim as categorias são exclusivas e incluem todas as probabilidades 

importantes, ou seja, devem oferecer a possibilidade de enquadrar cada 

resposta numa categoria e não haver a possibilidade de incluir uma resposta 

em mais que uma categoria. Deste modo, decorrente do enquadramento 

teórico é possível enquadrar o nosso trabalho em várias categorias decorrentes 

dos temas existentes no guião-entrevista que guiaram as respostas em 

consonância com os objectivos formulados. Contudo, face à qualidade de 

respostas opostas existe a necessidade de classificar em subcategorias para 

as categorias 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10. Por outro lado, em algumas categorias foi 

necessário reagrupar em mais que duas subcategorias devido a uma 

graduação de qualidades de resposta (2, 4 e 9). Em cada subcategoria são 

atribuídas unidades de registo. Bardin (2004) define unidade de registo como 

unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a 

considerar como unidade de base, visando a categorização e a contagem 

frequencial. Estas unidades de registo segundo o mesmo autor, podem ser a 

nível semântico com correspondência com unidades formais (palavra e 

palavra-tema; frase e unidade significante). 

            Por seu lado, Vala (1999) alude que as categorias podem ser definidas 

à priori ou à posteriori ou ainda através da combinação destes dois processos. 

O nosso trabalho resulta da combinação dos dois processos. Foi definido um 

sistema de categorias iniciais, partindo depois para um trabalho exploratório 

sobre o corpus que permite estabelecer um plano de categorias que revela 
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simultaneamente a problemática teórica e as características concretas do 

material em análise.  

 

 

Categoria 1- Heróis  

Subcategoria 2 A- O Herói como objecto de admiração, 
aspiração e de adoração 

Unidades de registo – “pessoa que admiro”; “pessoa que 
gosto”; “pessoa com quem posso aprender”; “quero ser 
como ele”; “pessoa que imitamos”; “modelo exemplar em 
campo”.  
Subcategoria 2 B- O Herói como símbolo de excelência 
humana 
Unidades de registo – “Bom jogador”, “é o melhor”. 
Subcategoria 2 C- O Herói como transgressor de barreiras 

Categoria 2- Concepção de 
heróis 

Unidades de registo – “teve que passar por muitas 
dificuldades” 
Subcategoria 3 A- Características de dominância Física 

Unidades de registo – Forte, rápido, alto, técnica, bom 
remate, resistente, musculado/Bem constituído  
Subcategoria 3 B- Características de não dominância 
Física 

Categoria 3- Qualidades 
Físicas 

Unidades de registo – Baixo, magro 
Subcategoria 4 A- O herói como símbolo de superação 
através do seu esforço individual 
Unidades de registo – Empenhado, trabalhador, esforçado 

Subcategoria 4 B- o Herói como portador de valores éticos 
como justiça, beleza, audácia, prazer, alegria, honra, 
progresso, paz, renúncias, regras e comportamentos 
Unidades de registo: carácter, humildade, discreto, 
simples, humilde, força de vontade, “atitude”/raça, 
corajoso, sincero, divertido, ajuda a família, simpático, 
respeito, espírito de equipa, auto-confiança, honesto, 
determinado, líder 
Subcategoria 4 C – O Herói como portador de valores 
narcisisticos-hedonísticos e de realização pessoal. 

Categoria 4- Qualidades 
pessoais 

Unidades de registo: Gosta de jogar futebol, realizou os 
seus sonhos 

Categoria 5- Heróis da selecção nacional 

Subcategoria 6 A- Jogadores criativos e 
técnicos 

Categoria 6- Atributos dos heróis da 
selecção nacional 

Unidades de registo – Criativos, técnica 
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Subcategoria 6 B – Jogadores que 
transportem grandeza e dignidade do povo 
Unidades de registo – Jogar com orgulho, 
suar a camisola, bons jogadores, disciplina, 
determinação, garra, querer ganhar, lutar 
para defender o país. Acreditar, honrar a 
camisola, não desistir 
Subcategoria 7 A- Estilo de vida confortável 

Unidades de registo – Dinheiro, fama, 
mulheres, carros, casas. 
Subcategoria 7 B- Estilo de vida difícil com 
sacrifícios 

Categoria 7- Estilo de vida Atribuído ao 
Herói 

Unidades de registo – pouco tempo para a 
família, cansativo, trabalhador, regrado 

Categoria 8- Principal meio por onde assistem à actuação do seu Herói 

Subcategoria 9 A- Qualidades 
físicas/futebolisticas 
Unidades de registo - “técnica”, velocidade, 
força, bom jogador 
Subcategoria 9B- Qualidades pessoais e 
morais 
Unidades de registo – humildade, força de 
vontade, determinação, trabalhado, 
empenho, concentração, lealdade, trabalho 
de equipa, respeito, nunca desistir 
Subcategoria 9C- qualidades ligadas ao 
mediatismo  

Categoria 9- Qualidades mais importantes 
no Herói  

Unidades de registo - Não ceder à pressão 
da imprensa, ser simpático com os fãs, 
gostar dos fãs. 
Subcategoria 10 A – Por motivos 
económicos associados a um estilo de vida 
confortável 
Unidades de registo - Quero ajudar os meus 
pais, pelo sucesso e fama, dinheiro, estilo de 
vida 
Subcategoria 10 B- Por motivos hedonísticos 
de realização pessoal 

Categoria 10- O que leva os jovens a querer 
ser jogadores 

Unidades de registo – é o que mais gosto de 
fazer, gosto do jogo, é um sonho.  

Quadro 1. Categorias, subcategorias e unidades de registo para a análise de 

conteúdo (Adaptado de Pais, 2007) 
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Tarefa Descritiva 
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5. Tarefa descritiva 

 

A tarefa descritiva consiste no processo de identificação e de 

quantificação das unidades de registo que estabelecemos conforme as 

categorias, no conjunto das transcrições das respostas às perguntas das 

entrevistas. De seguida iremos proceder à apresentação e análise por 

categorias e subcategorias presentes. 

Categoria 1: Heróis 

Na primeira categoria, face à existência de heróis, todos os nossos 

entrevistados admitiram ter um herói no futebol. Em relação à preferência de 

cada herói foram destacados os seguintes heróis de futebol com a respectiva 

frequência: 

Cristiano Ronaldo 11 
Figo 3 
Gerard 2 
Fernando Torres 2 
Simão 2 
Kaka 1 
Thierry Henry 1 
Pepe 1 
Nani 1 
Miguel Veloso 1 
Deco 1 
Messi 1 
Roberto Carlos 1 
Daniel Alves 1 
Ronaldinho 1 
Lampard 1 
Quadro 2: Jogadores de futebol apontados pelos nossos jovens no estudo como os 

seus heróis 

 

Podemos observar que dos heróis destacados o mais referenciado é de 

forma clara Cristiano Ronaldo, seguido de Figo, Simão (jogadores nacionais).  
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Categoria 2: Concepção de Heróis  

Subcategoria 2 A- O Herói como objecto de admiração, aspiração e de 

adoração 

Pessoa que gosto 7 

Pessoa que admiro 6 

Modelo exemplar em campo 3 

Quero ser como ele 2 

Pessoa que imitamos 2 

Pessoa com quem posso aprender 1 

Quadro 3: Concepção de herói enquanto objecto de admiração, aspiração e 

adoração 

 

Subcategoria 2 B- O Herói como símbolo de excelência humana 

Bom jogador  3 
É o melhor 11 
Quadro 4: Concepção de herói enquanto símbolo de excelência humana 

 

Subcategoria 2 C- O Herói como transgressor de barreiras 

Teve que passar por muitas 

dificuldades 

1 

Quadro 5: Concepção de herói enquanto pessoa transgressora de barreiras 

 

Segundo o enquadramento teórico, a concepção de Herói não é 

consensual, contudo existe alguns pontos de entendimento, ou seja, alguns 

parâmetros que algumas noções deixam transparecer como transversais. 

Deste modo, também a concepção dos nossos jovens jogadores vai ao 

encontro desses pontos em comum. Ao observarmos os quadros que 

correspondem à categoria da concepção de heróis, a concepção que reúne 

maior consenso é o herói como objecto de admiração, aspiração e de 

adoração. Seguido do herói como símbolo de excelência humana e por último o 

herói como transgressor de barreiras. Dentro desta última concepção deixa-se 

implícito o herói como símbolo da ascensão social.  
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Categoria 3: Qualidades físicas 

Subcategoria 3 A- Características de dominância Física 

Rápido 23 

Forte, bom remate 21 

Técnica 17 

Alto 8 

Musculado/Bem constituído 5 

Resistente. 4 

Quadro 6: Qualidades de dominância física do herói seleccionado 

 

Subcategoria 3 B- Características de não dominância Física 

Baixo 3 

Magro 1 

Quadro 7: Qualidades de não dominância física do herói seleccionado 

 

Além de dar a percepção dos jovens em relação à concepção dos seus 

heróis, outro dos objectivos passava por caracterizar um conjunto de 

qualidades que os nossos jovens atribuem aos seus ídolos. Para este efeito, 

caracterizamos as qualidades físicas e as qualidades pessoais dos heróis 

seleccionados.  

Em relação às qualidades físicas, o herói segundo alguns autores é uma 

pessoa que se distingue por deter capacidades extraordinárias que os faz 

sobressair dos demais. De um ponto de vista geral, estas características 

extraordinárias passam por características de dominância física que os faz ter 

um rendimento físico e performance elevada. Nestas características físicas 

englobamos, também a componente técnica uma vez que faz parte de uma 

qualidade física resultante de um bom jogador de futebol. Deste modo, das 

qualidades físicas mais apontadas como qualidades do seu herói, a velocidade 

foi a capacidade com maior frequência, assim como a força que se segue de 

perto. A componente técnica ficou apenas no terceiro lugar. Por outro lado, as 

características de não dominância física, tiveram uma frequência muito baixa 
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quando comparada com as características de dominância física. Neste 

contexto, será correcto dizer que o herói dos nossos jovens jogadores de 

futebol se caracteriza essencialmente por possuir um perfil físico superior que 

conduz a uma performance superior, trata-se de um herói rápido, forte e com 

força. 

 

Categoria 4- Qualidades pessoais 

Subcategoria 4 A- O herói como símbolo de superação através do seu esforço 

individual 

Trabalhador 14 

Empenhado  11 

Esforçado 2 

Quadro 8: Qualidades pessoais do herói que se constitui como símbolo de 

superação 

 

Subcategoria 4 B- O Herói como portador de valores éticos como justiça, 

beleza, audácia, prazer, alegria, honra, progresso, paz, renúncias, regras e 

comportamentos 

Humildade 10 

Divertido 5 

Ajuda a família 5 

Atitude/raça 4 

Determinado 4 

Carácter 3 

Simpático 3 

Força de vontade 3 

Corajoso 3 

Líder 3 

Sincero 2 

Espírito de equipa 2 

Discreto, simples 1 
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Respeitar 1 

Confiança  1 

Honesto 1 

Responsável  1 

Quadro 9: Qualidades pessoais do herói que se constitui como um exemplo ético 

 

 

Subcategoria 4 C – O Herói como portador de valores narcisisticos-

hedonísticos e de realização pessoal 

Gosta de jogar futebol 3 

Realizou, conquistou os seus sonhos 2 

Quadro 10: Valores narcisistico-hedonisticos e de realização pessoal referenciados 

pelos entrevistados 

 

No que concerne às qualidades pessoais, através da transcrição das 

entrevistas, foi possível formar três subcategorias que vão ao encontro do 

nosso enquadramento teórico. O desporto actua sobre o imaginário colectivo 

segundo a dialéctica constante da função ideológica e a função utópica. Deste 

modo, podemos registar a função ideológica segundo os valores vigentes na 

sociedade que se traduzem em valores narcisistico-hedonisitcos e por outro 

lado valores éticos ou um modelo de conduta a seguir ao mesmo tempo que 

traduz uma sociedade justa em que o Homem se poderia superar graças ao 

seu esforço individual. A partir destas subcategorias elaboradas segundo as 

informações recolhidas, poderemos observar que vai ao encontro desta 

dialéctica do desporto. A segunda subcategoria que diz respeito ao herói como 

exemplo ético recolhe o maior número de escolhas quando se reporta às 

qualidades pessoais do seu ídolo, à qual se segue a primeira subcategoria que 

enquadra o herói como símbolo de superação através do seu esforço 

individual. A função ideológica recolhe o menor número de preferências das 

qualidades pessoais do herói. Posto isto, poder-se-à dizer que o herói para os 

nossos jovens representa um ideal de conduta a seguir, símbolo de superação 

individual. 
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Categoria 5- Heróis da selecção nacional 

 

Cristiano Ronaldo 17 
Miguel Veloso 3 
Figo 3 
Simão 2 
Deco 2 
Quaresma 1 
Pepe 1 
Ricardo Carvalho 1 
Nani 1 
Quadro 11: Heróis da selecção nacional referenciados 

 

A partir da análise podemos constatar que mais uma vez Cristiano 

Ronaldo, figura central do futebol inglês e da nossa selecção nacional destaque 

de forma clara perante todos os outros jogadores escolhidos. Jogador 

conhecido pela sua capacidade atlética, talento técnico, criatividade. Neste 

momento, nos jogos da selecção torna-se no centro das atenções, pois é 

considerado a maior estrela. Deste modo, será com alguma naturalidade que 

se torne o herói mais visado pelos nossos jovens jogadores. 

 

Categoria 6- Atributos dos heróis da selecção nacional 

Subcategoria 6 A- Jogadores criativos e técnicos 

Criativos 4 

Técnica 21 

Quadro 12: Atributos dos heróis da selecção nacional de futebol relacionados com 

criatividade e improvisação 

 

 

 

 

 

 



61  

 

 

Subcategoria 6 B – Jogadores que transportem grandeza e dignidade do povo 

Bons jogadores 12   

Esforçar-se, empenhar-se, humildade 6 

Jogar com orgulho 5 

Garra 5 

Lutar/Lutar para defender o país 5 

Querer ganhar 4 

Acreditar 4 

Defender bem o nosso país 3 

Não desistir 2 

Honrar a camisola 1 

Disciplina 1 

Determinação 1 

Suar a camisola 1 

Quadro 13: Atributos dos heróis da selecção nacional relacionados com a grandeza 

e dignidade do povo 

 

Do enquadramento teórico ressalta o facto do herói, sobretudo o herói 

colectivo representar o corpo e vitalidade da nação. Neste sentido, o herói da 

selecção representa um ideal de grandeza e dignidade em que os jogadores 

devem ser os melhores e dar o seu melhor em cada jogo, suar a camisola, 

nunca desistir, acreditar e sobretudo jogar com orgulho à camisola que 

envergam. Além desse facto, o herói da nossa selecção é um jogador tecnicista 

e criativo que fazem denotar o gosto do nosso povo pela fantasia e 

improvisação, um povo de conquistadores que se identifica em cada jogo 

ganho.  
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Categoria 7- Estilo de vida Atribuído ao Herói 

Subcategoria 7 A- Estilo de vida confortável 

Dinheiro 24 

Fama 6 

Carros  6 

Roupa boa/sempre bem vestidos 3 

Mulheres 2 

Não muito ocupado/sem muitos 
sacrifícios 

2 

Casas 1 

Tem tudo aquilo que quer 1 

Quadro 14: Estilo de vida do herói relacionado com um estilo de vida confortável 

 

Subcategoria 7 B- Estilo de vida difícil com sacrifícios 

Não podem fazer o que 
querem/Sacrifícios/Assediados 

3 

Cansativo 3 

Pouco tempo para a família 2 

Regrado 1 

Rodeado de pessoas com segundas intenções 1 

Trabalhador 1 

Quadro 15: Estilo de vida do herói relacionado com um estilo de vida de sacrifício 

 

O herói, segundo o enquadramento teórico, além de representar um 

ideal de conduta a seguir, um exemplo ético, é também resultado de um 

processo complexo de heroicização em que a comunicação social exerce 

especial influência no sentido de reforçar alguns dos ideais da sociedade actual 

consumista. Neste sentido, numa sociedade que pretende ver as suas 

necessidades satisfeitas, numa dialéctica constante entre o produto e o 

consumo, os heróis de futebol aparecem como um produto associado a um 
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estilo de vida confortável com dinheiro em abundância. Esta situação é 

particularmente evidente quando fazemos a análise das entrevistas e se 

considera o estilo de vida atribuído ao herói. Podemos, então verificar sem 

margem para dúvida que se associa ao herói um estilo de vida confortável com 

dinheiro, carros, casas, roupa de marca e mulheres. Perante este cenário, a 

vida do desportista não é associada ao sacrifício próprio de quem tem que 

trabalhar todos os dias para ser um herói. Trata-se do reverso da medalha que 

os meios de comunicação social não se preocupam em ressaltar. Com efeito, o 

estilo de vida com sacrifícios, cansativo e pouco tempo para a família foi 

considerado menos vezes que o estilo de vida confortável.  

 

Categoria 8- Principal meio por onde assistem à actuação do seu Herói 

A partir da análise das entrevistas foi possível constatar que os jovens 

entrevistados assistem aos jogos dos seus heróis pela televisão, ou seja, todo 

o conhecimento provem exclusivamente pela informação vinculada pelos meios 

de comunicação social.  

 

 

Categoria 9- Qualidades mais importantes no Herói 

Subcategoria 9 A- Qualidades físicas/futebolísticas 

Técnica 11 

Bom jogador 8 

Velocidade 5 

Força 1 

Quadro 16: Qualidades físicas e futebolísticas apontadas como mais importantes do 

seu herói 
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Subcategoria 9B- Qualidades pessoais e morais 

Humildade 16 

Empenho 10 

Trabalho 7 

Nunca desistir 4 

Força de vontade 3 

Lutar  3 

Coragem 3 

Lealdade 1 

Espírito de equipa 1 

Respeito 1 

Espírito de sacrifício 1 

Honestidade 1 

Gostar de futebol 1 

Quadro 17: Qualidades pessoais e morais apontadas como mais importantes do seu 

herói 

 

Subcategoria 9 C- Qualidades ligadas ao mediatismo 

Não ceder à pressão da imprensa, ser simpático 
com o(a)s fãs. 

1 

Gostar do(a)s fãs 2 

Quadro 18: Qualidades mediáticas apontadas como mais importantes do seu herói 

 

 Ao analisarmos as transcrições foi possível dividir esta categoria em três 

subcategorias. Deste modo, podemos ressaltar ao herói três tipos de 

qualidades. Em primeiro lugar, as qualidades que se considera mais 

importantes do seu herói são qualidades pessoais e morais, seguido de 

qualidades físicas e futebolísticas e por último qualidades ligadas ao 

mediatismo. Face a esta situação podemos dizer que o herói primeiro aparece 
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como portadores de qualidades pessoais e de seguida como portador de 

qualidades físicas excepcionais. Este facto faz justiça ao herói que vincula um 

ideal de comportamento e de transcendência. Por outro lado, estamos perante 

a transfiguração do herói enquanto imagem mediática, pois assinala-se 

qualidades ligadas à imagem pessoal do herói salientadas como mais 

importante. Assistimos, então, ao herói enquanto arquétipo e ao mesmo tempo 

ao herói enquanto imagem mediática. 

 

Categoria 10- O que leva os jovens a querer ser jogadores 

Subcategoria 10 A- Por motivos económicos associados a um estilo de vida 

confortável 

Pelo sucesso e fama 5 

Quero ajudar os meus pais 3 

Estilo de vida 3 

Dinheiro/ganha-se muito dinheiro 3 

Qualidade de vida boa/melhores condições de 
vida/vida folgada 

3 

Quadro 19: Razões de ordem económica que levam os jovens a querer ser 

jogadores de futebol 

 

Subcategoria 10 B - Por motivos hedonísticos e de realização pessoal 

É o que mais gosto de fazer/adoro jogar/gosto do 
jogo 

22 

É um sonho 2 

Como gosto de jogar é mais fácil 1 

Porque não é difícil, cresci no mundo do futebol 1 

Quadro 20: Razões de ordem hedonística e de realização pessoal que levam os 

jovens a querer ser jogadores de futebol 

 

Das respostas recolhidas à pergunta “por que é que queres ser jogador de 

futebol porque?” é permitido estabelecer duas subcategorias. Por um lado 

temos motivos de ambição de um estilo de vida confortável e de ascensão 

social. Pelo outro lado, encontramos motivos relacionados com a realização 
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pessoal e hedonísticos. Para os nossos jovens jogadores os jogadores de 

futebol têm um estilo de vida confortável com o qual eles sonham. A este facto, 

alia-se o facto de gostarem de jogar futebol, ser um sonho acalentado desde 

criança ou pelo facto de não ser difícil. Deixa-se transparecer, por momentos, 

que existe a noção de facilitismo perante esta escolha.  
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Tarefa Interpretativa 
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6. Tarefa interpretativa 

 

Segundo Pato (2006) o Desporto é um campo importante para a reflexão 

filosófica, suscitando algumas questões fundamentais. A primeira questão 

situa-se na busca de sentido, ou seja, no Desporto poderemos encontrar um 

lugar para a busca de sentido e significação da vida. Posto isto, deveremos 

analisar o Desporto não só por aquilo que ele é como, também e 

fundamentalmente, o que ele significa e representa. Para este efeito, 

deveremos, então, fazer uma análise profunda das respostas dadas pelos 

entrevistados e não fazer uma análise pragmática. Pois em cada resposta 

poderemos encontrar significados mais profundos para além daquilo que é o 

óbvio. Deste modo, esta análise irá ser uma profunda reflexão acerca do 

enquadramento teórico concomitantemente com a tarefa interpretativa no 

sentido de confirmar esse mesmo enquadramento teórico. 

Na primeira pergunta relativamente à análise da existência de heróis 

chegamos à conclusão que todos os nossos entrevistados tinham um herói no 

domínio do futebol. Este resultado sustenta o estudo de Pais (2007) que 

evidencia o Futebol como esfera desportiva onde se encontra a maior parte dos 

heróis. Este, é um resultado objectivo, contudo, faremos uma breve 

retrospectiva daquilo que o enquadramento teórico nos diz. Efectivamente, é 

possível encontrar no Desporto e no futebol, mais especificamente, um 

conjunto de heróis dos jovens entrevistados. Desta forma, torna-se visível, de 

forma implícita, a necessidade que cada sociedade tem de inventar e 

reproduzir heróis, nas palavras de Bento (2004), no caso da sua não existência 

será necessário inventá-los. Estes são os cavaleiros da pós-modernidade, 

arquétipos reinventados à medida das necessidades da sociedade actual, no 

sentido de reproduzir formas de ser antropologicamente enraizadas como nos 

diz Maffesoli (2000). A emergência destes heróis, poder-se-á dever a uma crise 

actual resultante de um processo de transição um tanto ou quanto conturbado, 

estamos a falar de um contexto de reorganização axiológica, no qual os valores 
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estéticos, hedonístico e económicos tomam o lugar de valores religiosos, 

característicos do efeito dessacralizante ou profano de uma sociedade 

moderna que recusa o sagrado, as convenções, costumes e tradições. 

Contudo através da análise do nosso estudo, poderemos ver que os jovens 

continuam a ter figuras referenciais pelas quais orientam e regulam o seu 

comportamento.  

A constatação de existência de heróis não é uma banalidade, é antes 

uma tentativa de deslocar os valores religiosos para outras instâncias, nas 

quais se enquadra o Desporto de uma forma geral e o Futebol de uma forma 

particular como fenómeno mais representativo e com maior substância do 

Desporto.  

No seguimento do raciocínio de Pato (2006), outra das questões 

suscitadas pelo Desporto será a necessidade de o Homem se completar desde 

o seu nascimento. Desta forma, o Desporto vai satisfazendo o Homem em 

várias dimensões, inclusivamente na sua necessidade de superação e 

transcendência. Neste sentido, foi perguntado aos jovens a sua concepção de 

herói. Do material recolhido pelas entrevistas, foi-nos permitido estabelecer a 

noção de herói enquanto objecto de admiração, aspiração e adoração, o herói 

como símbolo de excelência Humana e por último o herói como “transgressor 

de barreiras”. Todas estas noções comportam a concepção de herói presente 

no enquadramento teórico sustentado por autores como Costa (2006), Garcia 

(1997) e Pato (2006). Partindo desta concepção de herói para os nossos 

jovens jogadores, cremos que podemos afirmar que o Homem, sente, de facto 

a necessidade de se superar numa busca constante pelos limites, indo “além 

da sua ascendência, inspirando-se para isso em feitos dos seus heróis que são 

admirados e adorados como Homens que se superaram e que se destacam 

dos outros em vários aspectos. Deste modo corroboramos o ponto de vista de 

Costa (2006), quando afirma que os heróis desportivos se destacam da vida 

modesta, servindo de modelo de inspiração, sendo, assim os verdadeiros 

heróis dos tempos modernos mito da ascensão social.  

Cristiano Ronaldo foi de forma clara o herói mais nomeado. Por um lado, 

caracteriza-se por ser um jogador excepcional em termos de características 
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físicas, tendo assim uma performance superior a muitos jogadores. Por outro 

lado, este jogador encarna, sem sombra de dúvida, o herói da ascensão social, 

um homem vindo de meios menos favorecidos mas que se foi superando, 

chegando mesmo a ser considerado um dos melhores jogadores do mundo da 

actualidade.  

No enquadramento teórico é suportado, de forma consensual por alguns 

autores como Costa (2006), Pais (2007), Rubio (2001) e Toledo (2004), que o 

Herói é portador de características excepcionais que o diferencia dos demais. 

Estas características encontram-se ao nível de qualidade físicas e pessoais.  

Foram feitas perguntas acerca das qualidades físicas atribuídas ao seu 

herói que vão ao encontro da sustentação teórica. Ou seja, através da análise, 

podemos ver de forma clara que o herói relatado pelos jogadores é um atleta 

portador de qualidades físicas superiores como velocidade, força, técnica e 

porte físico distinto. Em contrapartida as qualidades de não dominância, não 

formam muito referenciadas, contribuindo para a sustentação da afirmação do 

contexto.  

Por outro lado, o herói também é visto como detentor de qualidades 

pessoais distintas. Estas características foram dividas em três subcategorias 

das quais: herói como símbolo de superação através do seu esforço individual, 

o herói como portador de valores éticos como justiça, beleza, audácia, prazer, 

alegria, honra, paz, renúncias, regras e comportamentos e por último o herói 

como portador de valores narcisistico-hedonisticos e de realização pessoal. 

 A partir da caracterização destas três subcategorias está bem patente a 

dialéctica entre a função utópica e a função ideológica do Desporto 

preconizada por Costa (2006). Neste sentido, o Desporto é nas palavras do 

autor, a celebração de uma sociedade mais justa, fraterna e humana 

cumprindo um verdadeiro caminho ético ou na visão de Garcia (2006) o 

cumprimento da necessidade de transcendência humana balizado por 

princípios éticos. A partir das respostas obtidas pelas nossas entrevistas é 

possível observar que as qualidades pessoais atribuídas ao herói se 

enquadram, com maior frequência, no domínio do herói como portador de 

valores éticos. Neste contexto, podemos afirmar que numa sociedade em 
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busca de um sentido, o Desporto é capaz de nos fornecer um ideal e normas 

de comportamento que regulam a actividade social, preenchendo de alguma 

forma o vazio deixado na transmissão de valores éticos em detrimento de 

valores estritamente económicos, estéticos e hedonísticos. Encontramos, 

assim, a aspiração a um ideal ou um modo de vida. Destes valores éticos, 

características como a humildade, a ajuda, a alegria, determinação ou o 

carácter são os mais referenciados pelos nossos jovens como as 

características mais importantes do seu herói.  

O Desporto como sociedade mais justa, é evidenciado pela escolha do 

herói enquanto símbolo de superação através do seu esforço individual. Assim, 

existe uma noção implícita de uma sociedade mais justa no mundo do 

desporto, em que o indivíduo pode alcançar a sua superação única e 

exclusivamente através do seu esforço.  

As noções expostas acima, vão ao encontro da terceira questão que o 

Desporto coloca segundo Pato (2006), ou seja, o Desporto enquanto modelo 

de vida, representando uma forma de estar no mundo. 

Por seu lado, a função ideológica, encontra-se visível na terceira 

subcategoria, ou seja, o herói como portador de valores narcisistico-

hedonisticos.  

A actual sociedade é uma sociedade centrada no indivíduo, nas suas 

necessidades e desejos que devem ser cumpridos no momento imediato. 

Deste modo, o Homem da época pós-moderna é um Homem com profunda 

consciência de si e com necessidade de se auto-realizar fazendo aquilo que 

deseja e lhe dá prazer na conquistar dos seus sonhos (Lipovetsky, 1983). Esta 

situação, revela-se quando os jovens seleccionam como mais importantes 

como características pessoais do seu Herói o facto de este fazer aquilo que 

gosta, assim como o facto de ter realizado os seus sonhos. A constatação 

referenciada vai ao encontro de Gervilla (1993). Assim, no desporto poderemos 

ver as instâncias constitutivas da sociedade segundo esta função ideológica, 

ou seja, podemos ver reflectidos os principais ideais presentes na sociedade 

onde o Desporto se insere, contribuindo para a sua compreensão.  
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O Desporto é, sem sombra de dúvida, um fenómeno global que chega à 

população do mundo inteiro. Contudo, além desta expressão global, também é 

um meio de afirmação da nacionalidade (Santos, 2003). Atentos a este facto, 

poderemos observar que dos ídolos escolhidos na primeira categoria vinte e 

um deles são jogadores nacionais, corroborando a ideia de que o herói é um 

símbolo de identificação nacional. Posteriormente, quando questionados sobre 

o ídolo da selecção nacional, mais uma vez a maior parte das preferências 

foram para Cristiano Ronaldo, seguido de Miguel Veloso e Figo. Foi algo 

surpreendente a escolha deste último jogador enquanto ídolo da selecção, uma 

vez que já não joga na nossa equipa.  

Como símbolo da nossa identidade nacional, as características 

referenciadas no enquadramento teórico por Costa (2004) reportam-se a um 

povo de artistas, conquistadores e sonhadores que gostam de improvisação. 

Tendo em conta a análise das entrevistas poderemos ver que um dos 

requisitos que os jovens julgam fundamentais para os jogadores da selecção é 

a técnica e criatividade. Trata-se, assim de jogadores criativos e técnicos que 

fazem da improvisação um elemento que caracteriza o nosso povo. Por outro 

lado, Bento (2004) retrata o herói, neste caso será um herói colectivo, que 

transporta nos seus ombros o sonho e a esperança de grandeza e dignidade 

de um povo. Através de uma análise atenta do conteúdo de alguns relatos 

damos conta que os jovens vêm nos heróis da selecção os heróis do nosso 

povo que incarnam o orgulho, a excelência do povo através da excelência dos 

seus jogadores. São jogadores que se evidenciam pela sua capacidade de 

lutar para honrar a nossa selecção, pelo seu esforço, pela sua crença que 

podemos ganhar sem nunca desistir. É, em última análise, a grandeza e 

dignidade deste nosso povo que toma corpo nesses jogadores que envergam a 

camisola da selecção de todos nós.  

No entanto, a concepção de herói não é uma noção cristalizada, mas 

antes uma noção que vai evoluindo e adaptando-se à sociedade em que se 

vive, segundo a hierarquia axiológica existente (Rubio, 2001).  

No contexto de uma sociedade globalizada, informada, consumista, 

presenteista, centrada na individualidade e marcada pela velocidade de 
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mudança o conceito de herói vai evoluindo e ganha novos contornos. Desta 

feita, o Herói além de uma pessoa portadora de qualidades físicas, pessoais e 

morais, é uma imagem. E não é uma imagem vulgar. É uma imagem que atrai 

milhares de pessoas, que seduz e cria laços de afectividade, portanto, é uma 

imagem que vende (Villas Boas, 2006). Posto isto, a comunicação social, tem 

um papel fundamental neste processo uma vez que é responsável pela 

imagem que a população tem do ídolo desportivo. Esta situação é 

particularmente evidente quando questionamos os nossos jovens acerca do 

estilo de vida que conferem ao seu herói. A este herói é associado, quase de 

imediato, um estilo de vida confortável e o primeiro termo que vem à cabeça 

dos jovens é dinheiro e tudo aquilo que advém desse dinheiro como carros, 

roupa de marca, mulheres casas, terem tudo aquilo que querem. Esta 

constatação vai ao encontro de afirmações de autores como Duret (2005), 

Kellner (1995) e Wenner (1989) quando afirmam que as pessoas vivem 

fascinadas com as celebridades e estilos de vida glamorosos. O principal 

responsável por esta associação é a comunicação social uma vez que o único 

meio pelo qual os nossos jovens conhecem o seu herói é através da televisão, 

ou seja, a nível pessoal não conhecem esse herói. Então se não o conhecem e 

têm formada uma opinião a esse respeito, essa influência deve-se aos meios 

de comunicação social.  

No reverso da medalha, a associação com um estilo de vida com 

sacrifícios é referenciada poucas vezes. Desta forma, são poucos os jovens 

que têm a noção que a vida de um herói de futebol não é fácil, pois têm pouco 

tempo para a família, é cansativo, não podem fazer o que querem devido ao 

assédio por parte da imprensa, têm que trabalhar e ter regras. Contudo, esta 

situação não é muito ressaltada por parte dos meios de comunicação social, 

podendo este facto explicar o facto de tão poucos jovens tomarem consciência 

desta situação, tal situação é explicada por Bento (2004) quando fala que é 

passada uma noção de facilitismo perante a imagem elaborada do desportista. 

Deste modo, nestes meios de comunicação social vemos patente a ideia 

de uma certa facilidade da vida de futebolista, visando, essencialmente, o Herói 

enquanto individualidade que cumpre todos os seus desejos, vivendo um 
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estatuto social elevado que os jovens tentam alcançar. Podemos, neste 

contexto, afirmar que os meios de comunicação social podem ter alguma 

influência neste processo de modelação dos heróis, elaborando uma imagem 

elaborada do herói desportivo enquanto imagem, pessoa e atleta. 

Tendo em conta todas as dimensões retratadas do Herói, foi perguntado 

aos jovens quais as qualidades mais importantes do seu Herói no sentido de 

estabelecer uma organização hierárquica em termos de valores.  

Nesta questão foi-nos possível distinguir três subcategorias: Qualidades 

físicas e futebolísticas, qualidades pessoais e morais e por último qualidades 

ligadas ao mediatismo. As qualidades pessoais e morais surgiram como a 

subcategoria que obteve uma maior frequência. Face a estes resultados 

podemos afirmar que o Herói desportivo é, apesar de todo o enredo que o 

envolve, um herói portador de qualidades pessoais que o distingue tal como 

nos dizem Costa (2006), Pais (2007), Rubio (2001) e Toledo (2004). Deste 

modo, o Desporto através dos seus símbolos, mais uma vez se afirma como 

um lugar de construção de sentido, onde é possível encontrar ideais éticos que 

regem a conduta individual (Garcia, 2006). Por sua vez os heróis que 

representam esses ideais constituem, deste modo, verdadeiros exemplos de 

conduta a seguir prosseguindo no caminho ético edificado pelo Desporto. No 

segundo lugar das preferências dos nossos jovens pelas principais qualidades 

do seu Herói encontram-se as qualidades físicas e futebolísticas que consagra 

o Herói num campeão, capaz de ter um rendimento físico superior, ou seja, 

encarnando características que evidenciam a aspiração à excelência humana 

(Costa, 2006). Por último, encontram-se as características ligadas ao 

mediatismo.  

O realce destas características como mais importantes no seu herói 

demonstra claramente como a noção de herói e suas virtudes se vai alterando 

ao longo do tempo, sendo relativizadas à noção da cultura dominante como 

nos diz Rubio (2001). Através do ênfase dado à imagem e relação que o Herói 

tem com o(a)s fãs, assim como a noção da pressão exercida pelos mass 

media, poderemos inferenciar que se reconhece por parte de alguns jovens, a 
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importância dos meios de comunicação social na elaboração da imagem dos 

Heróis.  

Ao fazer uma análise das três categorias poder-se-à dizer que na 

sociedade coexiste o Herói enquanto arquétipo e o Herói enquanto imagem 

mediática numa dialéctica constante, possibilitando a visão implícita de uma 

sociedade de contradições, ou no mínimo difusa e conturbada, onde não existe 

um conjunto axiológico reconhecidamente hierarquizado. Face a estes 

resultados, comprova-se o ponto de vista de Costa (2006), Gervilla (1993) e 

Toledo (2004). Este contexto permite encontrar uma identidade plural.  

Na última questão, pretende-se fazer a análise daquilo que leva os 

jovens a quererem ser jogadores de futebol. A esta questão, ressalta-se 

claramente os principais valores sociais, ou seja, valores económicos, 

hedonistas e de realização pessoal.  

Desta forma, os jovens jogadores encontram-se rendidos aos encantos 

de estatuto social mais elevado com todos os seus privilégios, desejam o 

sucesso e fama. Por outro lado, fruto dessa ascensão social pretendem ajudar 

a sua família, tendo por breves momentos a noção de uma vida simples e sem 

esforço. Vão em busca de um sonho de criança que poucos alcançam mas que 

todos almejam nas palavras de Bento (2004). Entre o caminho da ascensão do 

Herói encontram-se vários obstáculos que poucos são capazes de ultrapassam 

mas a força dessas vicissitudes não vence os desejos pessoais da realização 

de um sonho que, de forma ilusória, parece fácil.  

Os motivos económicos que levam os jovens a querer ser jogadores são 

a afirmação de um tempo em que predomina o materialismo (Costa, 2004). 

Contudo a existência de um Herói e as virtudes do heroísmo estarão sempre 

presentes seja em que sociedade for, pois o Homem tem a necessidade de 

contemplação, de se admirar com o universo, de descobrir e ao mesmo tempo 

reviver as suas origens através de mitos, rituais e símbolos que o Homem 

produz, crente no próprio Homem e no seu destino transcendente. 
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7. Conclusões: 

 

Mediante os objectivos estabelecidos no nosso trabalho, retiramos as seguintes 

conclusões: 

 

- A existência de Heróis desportivos é unânime nos jovens entrevistados, ou 

seja, todos os jovens jogadores admitiram a existência de um Herói no universo 

desportivo. 

 

- A percepção dos jovens entrevistados da concepção de Herói será o Herói 

como objecto de admiração, aspiração e de adoração; O herói como símbolo 

da excelência humana e por último o Herói como transgressor de barreiras 

 

- Das características físicas atribuídas ao Herói destaca-se a velocidade, força 

e técnica. Estas características são de dominância física em detrimento das 

características de não dominância física. Deste modo, o Herói surge como 

pessoa que sustenta capacidades físicas extraordinárias. 

 

- Das características pessoais atribuídas ao Herói sobressai a superação 

através do seu esforço individual, o Herói como portador de valores éticos e 

hedonísticos. O Herói será, então, uma pessoa trabalhadora, empenhada, um 

exemplo de conduta em termos éticos, incarnando, também, valores 

hedonísticos presentes na sociedade. 

 

- O Herói da selecção nacional mais visado é Cristiano Ronaldo 

 

- As principais características atribuídas ao herói da selecção serão técnica, 

criatividade. Por outro lado, serão, também jogadores que transportam a 

grandeza e dignidade de um povo. Ou seja, será um jogador muito bom, com 
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orgulho na sua selecção, que luta para defender a sua selecção, esforçando-se 

e empenhando-se para a sua selecção ganhar os jogos.  

 

- O Estilo de vida conferido ao herói é um estilo de vida confortável com 

diversos prazeres e sem muita dificuldade, denotando a influência dos meios 

de comunicação social nesta opinião. 

 

- As principais razões apontadas para os jovens quererem ser jogadores   

centram-se em ideais hedonistas e de realização pessoal. Estes querem ser 

jogadores porque gostam de jogar futebol e além disso porque se ganha muito 

dinheiro, fama e um estatuto social elevado, podendo atingir um padrão 

elevado de vida que de outra forma não seria possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  

 

 

 

 

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83  

8. Bibliografia: 

BARDIN, L. (2004). Análise de Conteúdo (3ª ed). Lisboa: Edições 70. 

BECK, U. (1994). A Reinvenção da Politica in Ulrick Beck, Anthony Giddens e 

Scott Lash (Eds), Modernização Reflexiva. Oeiras: Celta Editora. 

BENTO, J. (1995) O Outro lado do Desporto: Vivências e Reflexões 

Pedagógicas, Porto. Campo das Letras. 

BENTO, J. (1998). Desporto e Humanismo: O Campo do Possível. Rio de 

Janeiro: Editora UERJ. 

BENTO, J. (2004). Do Mistério e da Sublimação in Júlio Garganta, José 

Oliveira, Maurício Murad (Eds), Futebol de Muitas Cores e Sabores (1ª ed.). 

Porto: Campo Das Letras. pp 195-218. 

BIKLEN, S. e BOGDAN, R. (1994). Investigação Qualitativa em Educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora. 

BOON, O. (2005): Heroes, Metanarratives, and the Paradox of Masculinity in 

Contemporary Western Culture. The Journal of Men’s Studies, (Vol. 13, No. 3). 

pp. 301-312. 

BOUTIN, G.; GOYETTE, G. e LESSARD-HÉBERT, M. (1990). Investigação 

Qualitativa : Fundamentos e Prática., Lisboa: Instituto Piaget. 

CHAPENHOUDT, L. e QUIVY, R. (2005). Manual de Investigação em Ciências 

Sociais. 4ª ed. Lisboa: Gradiva. 

COSTA, A (1992): Desporto e Análise social. Revista da Faculdade de Letras, 

(Vol. 2 Série I). pp. 101-109. 

COSTA, A. (1997): À Volta do Estádio – O Desporto, o homem e a Sociedade 

(1ªed). Porto: Campo Das Letras.  

COSTA, A. (2006). Desporto e Antropologia in Ana Pereira, António Costa e 

Rui Garcia (org.), O Desporto Entre Lugares: O Lugar das Ciências Humanas 

para a Compreensão do Desporto. Porto: Faculdade de Desporto- 

Universidade do Porto. pp 32-71. 

COSTA, A.(2004). Uma Abordagem Sócio-Antropológica do Futebol em 

Portugal, País de Futebol in Júlio Garganta, José Oliveira, Maurício Murad 

(Eds), Futebol de Muitas Cores e Sabores 1ª ed., Porto: Campo Das Letras. pp 

55-70 



84  

ELIADE, M. (1987). A Provação do Labirinto – diálogos com Claude-Henri 

Rocquet. Lisboa: Publicações Europa-América. 

ELIAS, N. e DUNNING, E (1985). A busca da Excitação. Lisboa: Difel. 

ERICKSON, F. (1986). Qualitative Methods in Research on Teaching in 

Handbook of research on teaching. Nova Iorque: Macmillan.  

FERNANDES, A. (1999). Para uma sociologia da cultura (1ªed). Porto: Campo 

das Letras. 

FILHO, J. (2004). Um Herói Chamado Zagallo in Júlio Garganta, José Oliveira, 

Maurício Murad (Eds), Futebol de Muitas Cores e Sabores (1ª ed.). Porto: 

Campo Das Letras. pp 171-186. 

FREITAS, C. (2005). Da Emoção à Contradição no Esporte: Uma reengenharia 

da Modernidade, Recife: Editora Universidade de Pernambuco. 

GARCIA, R. (1993). O desporto no universo mítico-religioso. Os modelos 

existenciais revelados pela corrida da maratona. Dissertação de Doutoramento. 

Porto: FCDEF-UP. 

GARCIA, R. (1997). Programa e Relatório da Disciplina de Antropologia do 

Desporto. Prova de Agregação. Porto: FCDEF-UP. 

GARCIA, R. (2006). Olimpismo: Um Apelo à Transcendência Humana in  

Emerson Garcia e Kátia Lemos (org), Temas Atuais – XI Educação Física. Belo 

Horizonte: Casa da Educação Física. 

GARCIA, R. E LEMOS, K. (2005). Temas (quase éticos) do Desporto. Belo 

Horizonte: Casa da Educação Física. 

GERVILLA, E. (1993). Postmodernidad y Educación: Valores y Cultura de los 

jóvenes. Madrid: Dykinson. 

GHIGLIONE, R. e MATALON, B. (1985). O Inquérito: Teoria e Prática. Oeiras: 

Celta Editora 

GIDDENS, A. (1994). Viver Numa Sociedade Pós Industrial in Ulrick Beck, 

Anthony Giddens e Scott Lash (Eds), Modernização Reflexiva. Oeiras: Celta 

Editora 

GIDDENS, A. (1999). O Mundo na Era da Globalização, (1ª ed). Lisboa: 

Editorial Presença. 



85  

KELLNER, D. (1995). Media Culture: Cultural studies, identity and politics 

between the modern and the postmodern. London: Routledge. 

KETELLE, JM. E ROEGIERS, X. (1993). Metodologia da Recolha de Dados : 

Fundamentos dos métodos de observações, de Questionários, de Entrevistas e 

de Estudo de Documentos. Lisboa: Instituto Piaget 

LAKATOS, E. e MARCONI, M. (1990). Técnicas de Pesquisa. São Paulo: 

Editora Atlas.  

LINES, G. (2001). Villains, fools or heroes? Sport stars a role models for young 

people in Leisure Studies (Vol 20). pp 285–303.  

LIPOVETSKY, G. (1983). A Era do Vazio. Lisboa: Relógio D’Água. 

LUSCHEN, G. E WEIS, K. (1976). Sociologia del Deporte. Valladolid: Editorial 

Mignon. 

MAFFESOLI, M. (2000). O Eterno Instante: o retorno do trágico nas sociedades 

pós-modernas. Lisboa: Instituto Piaget. 

MAGNANE, G.(1969). Sociologia de Esporte. São Paulo: Editora Perspectiva 

McPHERSON, B.; CURTIS, J.; LOY, J. (1989). The Social Significance of 

Sport: An Introduction to the Sociology of Sport.  Illinois: Human Kinetics.  

MURAD, M. (2006). O Futebol e a Sociologia in, Ana Pereira, António Costa e 

Rui Garcia (org), O Desporto Entre Lugares: O Lugar das Ciências Humanas 

para a Compreensão do Desporto. Porto: Faculdade de Desporto- 

Universidade do Porto. pp 73-99. 

PAIS, A. (2007). O Herói Desportivo: do Alto Rendimento à Escola. Dissertação 

de Mestrado. Porto: FADE-UP. 

PATO, A. (2006). Deporte y Filosofia in, Ana Pereira, António Costa e Rui 

Garcia (org), O Desporto Entre Lugares: O Lugar das Ciências Humanas para a 

Compreensão do Desporto. Porto: Faculdade de Desporto- Universidade do 

Porto 

RIEFFEL, R. (2003). Sociologia dos Media, Porto. Porto Editora. 

RUBIO, K. (2001). O Imaginário Esportivo Contemporâneo: O Atleta e o Mito do 

Herói. São Paulo, Casa do Psicólogo.  

SANTOS, A. (2003). Desporto, Nação e Identidade in Desporto para Além do 



86  

Óbvio, Lisboa. Instituto do Desporto de Portugal. 

SANTOS, B. (1994). Pela Mão de Alice: O Social e o Politico na Pós-

Modernidade. Porto, Edições Afrontamento. 

SERPA, S. (2004). Futebol: Os Novos Ícones in Júlio Garganta, José Oliveira, 

Maurício Murad (Eds), Futebol de Muitas Cores e Sabores (1ª ed.). Porto: 

Campo Das Letras 

SILVA, A. (2002). Dinâmicas Sociais do Nosso Tempo, Porto: Reitoria da 

Universidade do Porto. 

STRATE, L. (1985). Heroes, Fame and the Media in Et cetera (vol. 42). pp 47-

53 

TOLEDO, L. (2004). Pele: Os Mil Corpos de Um Rei Ícones in Júlio Garganta, 

José Oliveira, Maurício Murad (Eds), Futebol de Muitas Cores e Sabores (1ª 

ed.). Porto: Campo Das Letras. 

TOURAINE, A. (1992). A Crítica da Modernidade. Lisboa: Instituto Piaget. 

VALA, J. (1999). A Análise de Conteúdo. In Augusto Santos Silva e José 

Madureira Pinto (org). Metodologia das Ciências Sociais (7ªed). Porto: Edições 

Afrontamento. 

VANDE BERG, L. R. (1998). The Sports Hero meets Mediated Celebrityhood, 

in Wenner, L. (ed.) Media Sport, Routledge: London. pp. 134–153. 

VARGAS, A. (1995). Desporto Fenômeno Social. Rio de Janeiro: Editora Sprint. 

AA.VV. (2002). Dicionário de Sociologia. Rui Maia (coord.). Porto: Porto 

Editora. 

VILLAS BOAS, A. (2006). A Cultura Visual Desportiva. Matosinhos: Edição do 

Autor. 

WEBER, M. (2004). A ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras. 

WEISS, O. (1996). Media Sports as a social Substitution Pseudosocial 

Relations With Sports Figures – International Review for Sociology of Sport (vol. 

31-1). pp 109-118. 

WENNER, L. (1989). Media, Sports, and Society: The Research Agenda in 

Lawrence A. Wenner (ed.). Media, Sports and Society. California: Sage 

Publications. pp 13-48 



87  

 


