


as palavras do an-
tropólogo america-
no Joseph Camp-
bell (1904-1984), 
um papa em mito-
logia que assina 
"As Máscaras de 

Deus" - espécie de bíblia do assunto 
"o mito é a própria experiência de estar 
vivo". Na segunda-feira 14, às 13h, o 
País assistiu, ao vivo, ao emocionado 
adeus de um dos maiores atores dessa 
arte: Ronaldo Luís Nazário de Lima. O 
carioca do subúrbio de Bento Ribeiro 
que venceu na vida calçando chuteiras e 
virou o Fenômeno retirava-se dos gra-
mados naquele momento como a mate-
rialização em carne e 
osso do que Campbell 
escrevera. Dono de 
um esplendor técnico 
que fez dele o maior 
artilheiro da história 
das Copas, bicampeão 
mundial (1994 e 2002) 
e por três vezes o me-
lhor futebolista do 
planeta, Ronaldo é, 
como diz o filósofo 
alemão Friedrich Nietzsche, de-
masiadamente humano. A ceri-
mônia repleta de lágrimas da 
semana passada, em São Paulo, 
foi apenas um capítulo a mais 
numa trajetória feita de erros e 
acertos, dramas e consagrações 
públicas, que construíram o mito 
do herói na adversidade. 

Em 34 anos, 18 de carreira, 
encerrada no Corinthians, o Fe-
nômeno foi o garoto que desem-
barcou na Europa aos 18 anos, 
saindo de um subúrbio, e enfren-
tou uma terra desconhecida. Foi rei em 
Barcelona, onde anotou 48 gols em 51 
jogos pelo clube catalão e ganhou três 
títulos em dois anos. Passeou pelo infer-
no ao desmaiar antes da final da Copa 
de 1998 e entrar em campo e ver a Fran-
ça levar a taça. Na decisão do Mundial 
seguinte, em 2002, fez os dois gols na 
vitória do Brasil sobre a Alemanha e 
provou que não estava morto para o 

futebol, como muitos acreditavam, após 
o rompimento do tendão patelar do 
joelho direito em campo, um ano antes 
- uma cena de dor (leia matéria sobre o 
tema na pág. 76) divulgada à exaustão e 
que impressiona até hoje. Viveu, em 
2005, o sonho de casar em um castelo 
com a modelo Daniella Cicarelli. Menos 
de três meses depois, descasou. De volta 
ao Brasil, foi flagrado com travestis, re-
conheceu um filho, Alex, 5 anos, fora do 
casamento, escancarou uma barriga 
indigna para um esportista e, mesmo 
assim, venceu dois campeonatos. 

"O que caracteriza o Ronaldo como 
um mito, o do herói, é a sua condição 
humana de sujeito falível e a sua capa-

cidade de realizar feitos incomuns", 
explica a psicóloga do esporte Katia 
Rubio, da Universidade de São Paulo 
(USP), cuja tese de doutorado trata do 
imaginário esportivo contemporâneo 
- o atleta e o mito do herói. Em outras 
palavras, o ex-atacante brasileiro tem 
lugar cativo no imaginário popular por 
estar distante do público nas questões 
que envolvem a sua habilidade ímpar 

no futebol, mas bem próximo dele por 
conta da sua trajetória de sofrimento. 
"A vitória sobre si próprio é a grande 
propulsora do herói de todos os tem-
pos", dizia Campbell. 

Ronaldo só não é um deus porque é 
imortal. A finitude e principalmente o 
penta de 2002 que ele conquistou na 
Copa na qual foi o artilheiro o fizeram 
saltar da condição de fenômeno dos 
gramados para a de mito da superação. 
Sua imagem é tão forte que, mesmo re-
cém-aposentado dos gramados, segue 
craque no olimpo dos negócios. Presiden 
te-executivo da 9ine, empresa de marke-
ting esportivo, com seu carisma e pres-
tígio, irá oferecer estratégias de publici-

dade, propaganda, pes-
quisa e relações públicas 
com foco na Copa de 
2014 e na Olimpíada de 
2016. Também irá ad-
ministrar a carreira de 
esportistas - o campeão 
de vale-tudo Anderson 
Silva é um de seus clien-
tes. "O Ronaldo tem as 
três características de 
um bom presidente: 
carisma, network e ges-
tão", pontua o "publici-
tário Sérgio Amado, 
presidente da agência 
Ogilvy no Brasil, sócia 
no empreendimento. 

Até o Mundial de 
2014, mesmo sem fazer 

tabelinha com a bola, o Fenômeno será 
embaixador da AmBev. Parcerias com a 
Nike - ele foi o primeiro atleta nacional 
da história a assinar um contrato vitalí-
cio, ainda adolescente, com uma empre-
sa esportiva e transformou-se em um 
produto tão importante que hoje a com-
panhia ostenta uma estátua sua na sede, 
nos Estados Unidos - e com a Claro 
seguem ativas. Somente dessas três mar-
cas, ele embolsará R$ 6,6 milhões por 
ano. Neste campo, o ex-jogador se dis-
tingue de seus pares porque, apesar de 
ter levado uma vida de atleta intensa, 
atuando apenas por grandes clubes, não 
tirou os olhos do futuro. É dono de uma 





fortuna de R$ 417 milhões, distribuída 
entre imóveis, investimentos em ações e 
sociedades em empresas. Em alguns 
casos, faz negócios com soluções origi-
nais. Para a Universidade Estácio de Sá, 
do Rio Janeiro, aluga um edifício de seis 
andares e, em contrapartida, recebe um 
percentual sobre cada matrícula efetua-
da. "Sou um homem de negócios desde 
os 15 anos", disse ele à ISTOÉ na quarta-
feira 16 (leia entrevista na pág. 71). 

Até o retomo dele ao futebol brasileiro 
representou uma revolução no esporte 
nacional. "A contratação do Ronaldo 
pelo Corinthians foi um recado para 
todo o mercado de que esse tipo de 
parceria entre jogador, time e empresas 
é possível", afirma Armênio Neto, ge-
rente de marketing do Santos Futebol 
Clube. "Foi uma sacada genial que mu-
dou a maneira de fechar contratos e de 
tornar possível a repatriação e á manu-
tenção de jogadores de renome no 
Brasil. Nós nos inspiramos nesse mode-

lo para trazer o Robinho e segurar o 
Neymar." O maior goleador de Mun-
diais foi o primeiro jogador a receber 
um percentual da cota paga por patro-
cinadores a um time. Com essa inicia-
tiva, o Corinthians triplicou seu fatura-
mento, que saltou para R$ 50,1 milhões 
ao ano. Para Rodrigo Gaemmal, diretor 
da Elos Cross Marketing, agência espe-
cializada em marketing esportivo, desde 
a chegada do craque ao clube paulista o 
marketing esportivo no País vive uma 
outra era. "É a nova bolha. Assim como 
a bolha da internet, agora há a bolha do 
marketing esportivo", afirma ele. 

Quando o ex-ata-
cante chegou ao Corin-
thians, onde encerrou o 
ciclo recebendo R$ 1,5 
milhão por mês, entre 
salário e patrocínio, o 
torcedor, no fundo, não 
estava preocupado se 
aquele Fenômeno dos 
gramados iria brilhar 
como outrora. Era a 
glória de estar próximo 
de um herói de carne e 

osso que estava em jogo e empolgava. 
Na Argentina, acontece algo parecido 
com o mito Diego Maradona. O ex-
camisa 10 portenho pintou e bordou 
fora das quatro linhas - foi viciado em 
cocaína e atirou em repórteres, só para 
citar dois fatos marcantes -, mas é mais 
adorado cada vez que tropeça na vida. 
A diferença entre esses dois mitos do 
esporte está no fato de o Fenômeno 
parecer pecar sem maldade. Aos aspec-
tos negativos contrapõe a defesa de 
causas honrosas. Ocupar o cargo de 





embaixador da boa vontade da ONU, 
por exemplo, contribuiu para que sua 
imagem de pessoa extraordinária ga-
nhasse mais velocidade. Em parceria 
com a entidade a partir de 1999, o bra-
sileiro reforçou a sua porção humanitá-
ria global ao visitar campos de concen-
tração em Israel e na Palestina, ao estar 
em uma missão de paz em Kosovo e 
disputar, no Haiti, um amistoso contra 
a seleção local em um evento conhecido 
como o Jogo da Paz. Naquele dia de 
calor escaldante, em 2004, a capital 
Porto Príncipe parou para ver o Fenô-
meno desfilar e acenar em cima de 
tanques de guerra, ao lado de Ronaldi-
nho Gaúcho, Roberto Carlos, Julio 
Cesar, entre outros, acompanhado de 
uma multidão que corria emocionada 
e feliz atrás do comboio. 

Em todas essas situações o sorriso 
pueril do carioca de Bento Ribeiro ca-
tivava. Também por esse traço físico e 
pelo jeito carinhoso de se expressar, o 
Fenômeno sempre foi colocado no 
colo pelos brasileiros. É um filho que o 
povão gosta de ter por perto. Até mes-
mo por conquistar belas mulheres, 
como a ex-futebolista Milene Domin-
gues, com quem teve Ronald, 10 anos, 
a ex-namorada e modelo Raica Olivei-
ra e a atual esposa, Bia Antony, mãe de 
outras duas filhas do craque - Maria 
Sophia, 2 anos, e Maria Alice, 10 meses. 

E assim o faz, em grande parte, porque 
o Fenômeno é um herói que demonstra ter 
anseios e defeitos humanos iguais aos de 
boa parcela da população. Mais: não se 
escuda no personagem jogador, não usa 
a terceira pessoa quando fala de si pró-
prio. Ele é o mito que, na hora do adeus 
ao futebol, vai se despedir dos colegas 
de clube, dá satisfação a todos, diz que 
está sofrendo. "Fui muito transparente 
em tudo o que aconteceu na minha vida. 
Seja sobre os fatos positivos, seja sobre 
os negativos eu sempre mostrei real-
mente quem eu sou, sempre encarei 

tudo o que aconteceu comigo, sempre 
tive as minhas responsabilidades", diz o 
Fenômeno. Essa astucia, além da força 
física, o notabiliza. "O Ronaldo vai ser 
como o Pelé, um garoto-propaganda do 
bem a vida toda. É uma marca que in-
depende do que ele faz ou deixa de fazer. 
Nada o abala", diz o ex-jogador Tostão. 

Para Katia, a pesquisadora de espor-
te e mitologia, a condição de fora do 
comum assumida pelo Fenômeno em 
vida é diferente, também, da de outros 
dois grandes personagens que ocupam 
o imaginário do brasileiro. "O Ayrton 



Senna é um herói construído na vitória, 
vai ser sempre perfeito porque morreu 
no campo de batalha. Já o Pelé é mito 
pelo que fez dentro de campo. Fora 
dele, é visto como aquele que não assu-
me as mazelas da vida, como, por exem-
plo, o fato de não reconhecer a paterni-
dade de uma filha fora do casamento", 
explica ela. Ronaldo, pelo contrário, 
encanta, erra, acerta e se supera, torna-se 
um ser superior na adversidade. A fatí-

dica derrota para a França, em 1998, 
poderia ter selado o fim de sua carreira. 
O camisa 9 era o ator principal daquela 
Seleção comandada por Zagalo. Estava 
no auge da forma física. Pisou em terri-
tório francês com dois títulos de melhor 
do mundo a tiracolo. Tinha 21 anos, era 
já o super-herói. Mas ele ruiu. Roberto 

Carlos o viu convulsionando no quarto 
no dia da final. Nascia aí a história de 
que ele sucumbira à pressão. E poderia, 
dali para a frente, carregar a pecha de 
amarelão no esporte. Só que, mais uma 
vez, se reinventou e mostrou que muitas 
glórias ainda estavam por vir. Na vida 
pessoal, tirou de letra o episódio de re-
conhecimento do filho fora do casamen-
to, situação com que tantos jogadores 
lidam mal. Aceitou-o mesmo antes do 
resultado do exame de DNA, incorpo-
rou-o à sua família e à sua rotina de tal 
forma que o menino foi a estrela da ce-
rimônia de adeus do craque. 

Para alcançar essa condição de mito do 
esporte, de herói do futebol, não basta ser 
campeão e fazer golaços de derrubar o 
queixo. Isso muitos jogadores conse-
guem. Se estivesse vivo, Campbell, o 
papa da mitologia, quem sabe um dia 
diria que o bom jogador é aquele que 
não compromete o time; o craque, o que 
decide; o gênio, o que antevê as jogadas 
e o mito, aquele que tem essas três habi-
lidades como nenhum outro e é imper-
feito como todos nós; é o Fenômeno. • 

Colaboraram: Claudia Jordão, Luciani Comes e 

Paula Rocha 



coxa, desta vez na esquerda. De volta 
para casa, o jogador que disputou qua-
tro Copas e marcou mais de 450 gols 
resolveu pôr um ponto final no currí-
culo. Havia sido vencido pelas dores. 
Anunciou o fato, oficialmente, cinco 
dias depois, na segunda-feira 14, em 
uma coletiva de imprensa diante de 300 
pessoas. "Tenho tido nos últimos dois 
anos uma seqüência muito grande de 
lesões que vão de uma perna a outra, de 
um músculo a outro. E essas dores fize-
ram eu antecipar o fim da minha car-
reira. Perdi para meu corpo", decretou. 
Ao todo, Ronaldo relata ter passado por 
oito cirurgias que lhe custaram três anos 
e meio de afastamento dos gramados. 

Com 34 anos, 18 de futebol, Ronaldo, 
um fora de série também na arte de 
superar contusões (leia ao lado), sentia-
se limitado, não só para o desempenho 
de sua profissão. "Eu sinto dores para 
subir uma escada - e não tenho elevador 
em casa", revelou. A dor é o mecanismo 
de defesa que protege o organismo de 
passar dos limites em uma atividade fí-



ser epidêmico", diz Cohen, chefe da 
medicina esportiva da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 

Para o ortopedista, os at letas são ví-
timas de um sistema nada saudável e 
cada vez mais competitivo. Ele ressalta, 
porém, a falta de uma maior consciência 
entre os envolvidos no esporte, princi-
palmente técnicos e os próprios atletas. 
A ex-jogadora de vôlei Ana Moser de-
fende uma rotina de métodos de treina-
mento que conservem a saúde dos es-
portistas. "Infelizmente, na maioria dos 
casos, quem comanda não tem compro-
misso com o atleta, mas com o desem-
penho do atleta", diz ela. Por outro lado, 
a ex-atacante assume sua parcela de 
culpa. "A gente vai até o fim, não desis-
te. Eu fui até o fim, até não conseguir 
dar um passo." Única brasileira a cons-
tar na galeria dos maiores nomes de 
todos os tempos do vôlei feminino, Ana 
Moser foi medalha de bronze na Olim-
píada de 1996 e encerrou a carreira três 
anos depois, aos 31 anos. Aos 42, admi-
te que não consegue nem fazer corridas 
recreativas, apenas ginástica funcional, 
pilates e exercícios dentro da água para 
amenizar a dor espalhada pelos ombros, 
pelo pescoço e quadril. 

A ginasta Daiane dos Santos, 28 
anos, com histórico de lesões nas cane-
las, joelhos e tornozelo, tem até um 
ranking próprio de dor. "Existe aquela 
controlável, com a qual você consegue 
competir; a absurda, mas que mesmo 
assim você consegue; e a excessiva, que 
te impede", explica. A atleta, que pre-
tende se aposentar após os Jogos Olím-
picos de Londres, em 2012, também 



fala do esgotamento mental. "Quando 
você vem de um nível freqüente de le-
sões, isso te afeta psicologicamente. 
Cura na perna, aparece no braço. Cura 
no braço, aparece na coxa. Aí eu acho 
que é o corpo dando um sinal de que 
algo está errado", afirma. Os momentos 
que antecederam a aposentadoria do 
Fenômeno mostram que ele não quis 
passar por outra recuperação. "Se a 
gente somar o número de horas que o 
Ronaldo passou fazendo fisioterapia é 
quase igual ao tempo que ele ficou em 
campo", compara Katia Rubio, profes-
sora da Escola de Educação Física e 
Esporte da Universidade de São Paulo 
(USP). "No esporte, a dor responde 
por um processo quase darwi-
niano. Os que chegam ao pa-
tamar do alto rendimento são 
os que a suportam mais", completa ela, 
psicóloga do esporte. 

Fisiologista do Esporte Clube Pi-
nheiros, Turíbio Leite de Barros Neto 

afirma que o atleta aprende a conviver 
com a dor por conta de um processo 
de adaptação dos receptores de sensi-
bilidade. E submetendo o corpo a um 
mesmo desconforto várias vezes que 
pessoas como o Fenômeno toleram o 
incômodo. E como mergulhar o pé em 
uma bacia com água quente. Em um 
primeiro momento, você o retira rapi-
damente. Mas, ao repetir o movimento, 
vai se acostumando. "Mecanismos co-
mo esse tornam o receptor sensorial 
para a sensibilidade mais adaptável ao 
estímulo que causa o desconforto, a 
dor", explica Neto, professor de medi-
cina esportiva da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). 

É somente quando a intensidade da 
dor ultrapassa o limiar de adaptação a 
ela que o atleta joga a toalha. O tenista 
Gustavo Kuerten, que atingiu o status 
de ídolo da nação antes somente visto, 
fora do futebol, pelo piloto Ayrton 

Senna, terminou o ano de 2001 na vice-
liderança do ranking mundial mesmo 
competindo com terríveis dores no 
quadril. Na temporada seguinte, ele 
encarou a primeira de duas cirurgias 
no local. Em 2008, aos 31 anos, o tri-
campeão de Roland Garros se deu por 
vencido após 13 anos em atividade. 
"Não é que eu não queira jogar mais... 
Desculpa, é que eu não consigo mais", 
disse ele, aos prantos, em sua despedi-
da das quadras, no Brasil Open, na 
Bahia. Três anos depois, Guga diz que 
um esportista de alto rendimento não 
é vencido pela dor, mas pelo déficit de 
performance provocado por uma lesão. 
"Eu tinha uma dificuldade muito maior 
em gerar um índice de eficiência no 
meu corpo e lidava com a dor tranqui-
lamente", analisa. 

Admitir ter perdido para a dor que 
consumia seu corpo fez o Fenômeno se 
sentir "em uma UTI, em estado terminal". 
"Foi como morrer pela primeira vez", 
disse ele. Os atletas sentem-se dessa 
forma, explica Katia, porque sabem que 
se aposentar significa pôr fim à identi-
dade de esportista e criar uma outra, que 
o fará conviver com o fato de ser mais 
um no meio da multidão. "É muito 
duro, de uma hora para a outra, se ver 
dessa forma. Por isso, eles retardam 
essa transição mesmo com dor", diz a 
psicóloga do esporte. Ronaldo fez o 
contrário. Soube parar na hora que 
julgou adequada, mesmo sofrendo com 
a despedida. Afinal, mito é mito. 

Text Box
Fonte: Istoé, São Paulo, ano 35, n. 2154, p. 68-78, 23 fev. 2011.




