
 

 

 

Fetichismo  

(trechos escolhidos) 

  

Era uma vez um menino excepcionalmente talentoso para o futebol. Ele teve uma rápida 

ascensão, de craque do seu time para craque da seleção brasileira, daí para herói nacional, de 

herói a símbolo sexual e de símbolo sexual a garoto propaganda de todos os produtos 

imagináveis, associados ou não ao esporte. Sua consagração veio quando em plena Copa do 

Mudo de 1998, foi transformado em estande de vendas da Nike. O país passou a comentar, 

fascinado, menos a qualidade do seu futebol do que o valor de seu contrato milionário com a 

multinacional.  

 A recuperação física e psicológica de Ronaldo, ex-Ronaldinho, na Copa de 2002, deve 

ter ajudado muita gente a se esquecer do drama vivido pelo jogador na decisão de 1998 contra 

a França, quando entrou em campo – por espírito de sacrifício ou obrigação contratual?  - 

totalmente fora de condições para jogar. 

 Vista por outro ângulo, essa história poderia ser contata assim: era uma vez um 

jogador de futebol que foi transformado em imagem. Essa imagem emitiu para o mundo todo 

fulgurações de fetiche, mas o jogador desapareceu atrás dela. No jogo decisivo da Copa de 

1998, sobrecarregado com o peso do logotipo milionário em sua camiseta, da namorada loira 

para inglês ver, das esperanças de restaurar a autoestima de um país inteiro, Ronaldinho não 

conseguiu evitar que sua humanidade de manifestasse. Convulsão ou síndrome do pânico, 

overdose de remédios para recuperar uma contusão muscular ou overdose de angústia, 

depressão ou dor de cotovelo, o fato é que o jogador não sustentou o peso da imagem e 

fracassou escandalosamente no gramado. Uma outra imagem então, não de herói, mas de 

clown, atrapalhado com as próprias pernas, foi transmitidas para o mundo todo, entrando via 

satélite em milhões de sala de milhões de fãs confusos. 

 Tudo o que pensei depois daquela derrota do Brasil para a França naquele domingo 

foi: como é que o Ronaldinho vai se recuperar? Pergunta que contém duas questões. Uma: 

como é que o jogador vai recuperar sua autoconfiança depois desse fracasso e voltar a jogar 

um futebol tão bom quanto antes? A outra: como é que a mídia vai conseguir recuperar a 

imagem dele para o mundo, para que sua figura pública volte render o que rendia antes da 

Copa? Não por acaso as duas questões se superpõem. No caso daquele Ronaldinho, como no 

do outro, que veio substituí-lo logo em seguida, trazendo o mesmo nome, como duas 

mercadorias idênticas que se sucedem na saída de uma linha de montagem, é quase 

impossível se estabelecer uma separação clara entre pessoa e imagem. 



 O problema não é exclusividade dos Ronaldos. Assim como eles e outros esportistas 

excepcionais muitas outras figuras públicas vivem o drama da captura do sujeito pela imagem. 

Alguns como a Xuxa, e sua gravidez espetacular, conseguem viver o drama pelo lado cômico 

(mesmo quando não se dão conta da comédia), beirando o ridículo. (...). 

 Ao drama individual destas personagens públicas exibidas/exploradas até o caroço 

pela mídia impressa e eletrônica, corresponde a outro drama, este vivido em massa pelos 

consumidores de imagens contemporâneos. Em plena cultura do individualismo, da 

independência pessoal e da liberdade (como valores dominantes), vive-se uma espécie de 

mais-alienação, de rendição absoluta ao brilho não exatamente dos objetos, mas da imagem 

dos objetos. 

 (KEHL, Maria Rita. Videologias. São Paulo: Boitempo: 2010: 62-65). 

 


