
      

 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAS 

CURSO DE PUBLICIDADE 

 

 

 

Luís Eduardo Bragança Crisóstomo 

 

 

 

ASCENSÃO E QUEDA DE UM HERÓI NA MÍDIA: CASO BRUNO 

 

Projeto de Trabalho Final de Graduação II 

 

 

 

 

                             Orientadora: Professora Dra. Ana Luiza Coiro Moraes 

 

 

 Santa Maria 



2 

 

Luís Eduardo Bragança Crisóstomo 

 

 

 

ASCENSÃO E QUEDA DE UM HERÓI NA MÍDIA: CASO BRUNO 

 

 

 
Projeto de trabalho final de graduação (TFG) apresentado 

ao Curso de Publicidade e Propaganda, Área de Ciências 

Sociais, do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA, 
como requisito parcial para aprovação na disciplina TFG II. 

 

 

 

Orientadora: Professora. Dra. Ana Luiza Coiro Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria 

     2011 

 

 



3 

 

     Sumário 

 
 

 Resumo 04 

1 INTRODUÇÃO 05 

2 REFERENCIAL TEÓRIO 10 

2.1 CULTURA DAS MÍDIAS 10 

2.2 Mito 12 

2.3 Herói 14 

2.4 Herói esportivo 16 

3 METODOLOGIA 20 

4 A TRAJETÓRIA DE UM HERÓI CHAMADO BRUNO - ANÁLISE 23 

4.1.1 O chamado 23 

4.1.2 A recusa do chamado 24 

4.1.3 O auxílio sobrenatural 24 

4.1.4 A passagem pelo primeiro limiar 25 

4.1.5  O ventre da baleia 25 

4.2 A INICIAÇÃO 26 

4.2.1 O caminho de provas 26 

4.2.2 O encontro com a deusa 26 

4.2.3 A mulher como tentação 27 

4.2.4 A sintonia com o pai 27 

4.2.5 Apoteose 28 

4.2.6 A benção última 28 

4.3 O RETORNO 29 

4.3.1 A recusa do retorno 29 

4.3.2 Fuga mágica 29 

4.3.3 O resgate com auxílio externo 30 

4.3.4 Liberdade para viver 30 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 31 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33 

 ANEXO 36 

 Anexo a 36 

 Anexo b 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



4 

 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a ascensão e queda de um herói: caso Bruno. 

Bruno era um grande profissional até que, em determinado momento de sua carreira foi 

acusado de assassinato de uma suposta amante, causando a regressão de sua condição como 

ídolo para pessoa comum. 

 Os caminhos que os heróis percorrem despertam curiosidade no ser humano, como ele 

conseguiu transpor determinados problemas, o modo como ele lidou com tudo que poderia ser 

contra sua trajetória, fazem com que queiramos sempre buscar mais sobre esse herói.  

Visto isso, o trabalho final de graduação apresenta como a mídia trabalhou a imagem 

de Bruno, desde quando apareceu para o futebol até o momento que foi acusado de 

assassinato. 

 

 

Palavras-Chave: Cultura das mídias. Mito. Herói. Trajetória de um herói. 

 

 

 

Abstract 

 

This paper aims to study the rise and fall of a hero: if Bruno. Bruno was a great 

professional until, at some point in his career was accused of murder of an alleged 

lover, causing regression of their status as an idol for the average person. 

The paths that traverse the heroes awaken curiosity in humans, how he managed to 

transpose certain problems, how he dealt with everything that could be on his path, 

always make us want to get more about this hero. 

As such, the final work graduation worked as the media presents the image of Bruno, 

since he showed up for football so far has been charged with murder. 

 

 

Keywords: Culture of media.  Myth. Hero. Trajectory of a hero. 
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1 INTRODUÇÃO 

            

 As conquistas de nossos ídolos despertam a nossa curiosidade. A forma como 

determinada celebridade chegou ao topo, as dificuldades que apareceram no caminho, os 

lances de sorte, as marcas de seu talento tudo isso é tratado de forma mítica na mídia, muitas 

vezes com muito drama. Mas, o modo como essas histórias são transmitidas demonstra que o 

ídolo utiliza, além de sorte, as qualidades que possui. 

 No futebol não é diferente, atletas são alçados à condição de celebridades midiáticas. 

Assim se deu com Bruno, goleiro do Flamengo, cujas qualidades como jogador o elevaram à 

condição de herói. 

Da ascensão a queda de um ídolo, através de uma pesquisa nos meios de comunicação, 

este trabalho percorre os passos de Bruno, goleiro do Clube de Regatas do Flamengo, desde o 

seu nascimento até a prisão, acusado como mandante de um assassinato. 

A presente pesquisa tem como questão: como a mídia trabalhou e divulgou a imagem 

do jogador Bruno antes e depois da prisão? E visando responder a problemática levantada, o 

trabalho estabelece seus objetivos gerais e específicos. Trata-se de pesquisar a história do 

goleiro Bruno, do nascimento à derrocada de um ídolo, conforme sua apresentação nas 

narrativas midiáticas, e assim, traçar a biografia do goleiro, refletindo sobre a sua condição de 

produto da cultura midiática, como definem Kellner e Santaella. E analisar o caso Bruno com 

ênfase nas construções discursivo-midiáticas que noticiaram o crime, a luz da trajetória do 

herói, segundo Joseph Campbell. 

Bruno Fernandes das Dores de Souza, o goleiro Bruno, nasceu em 23 de dezembro de 

1984 em Ribeirão das Neves – Minas Gerais. Foi criado pelos avós, pois os pais o abandonaram 

dois dias depois de seu nascimento. Só aos 18 anos, quando já jogava futebol, Bruno conheceu o 

pai, Maurílio, que veio a falecer logo depois. A mãe também o procurou, 20 anos após deixá-lo. 

(LANCENET
1
). 

Bruno teve uma passagem relâmpago pelo Cruzeiro em 2004, outro clube de Minas. Não 

conseguiu se estabilizar por desentendimentos com um companheiro e de uma possível agressão a 

esse colega de profissão (ISTOÉ
2
). 

Revelado pelo Atlético Mineiro, Bruno somente fez sua estréia, durante o Campeonato 

Brasileiro de 2005, graças a uma interessante associação de fatos: a suspensão de Danrlei, o 

goleiro titular, somada à ausência de Diego, o goleiro reserva, que havia sido convocado para 

                                                   
1
 Disponível em www.lancenet.com.br, acesso em 20.10.2010. 

2
 Disponível na revista ISTOÉ, visto em 18.04.2011 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_Atl%C3%A9tico_Mineiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estreia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol_de_2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol_de_2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol_de_2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/Danrlei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diego_Alves_Carreira
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a Seleção Brasileira de Futebol Sub-20
3
. Mas suas confusões continuavam. nesse mesmo ano 

Bruno foi detido por se envolver em uma briga com torcedores em Ribeirão das Neves, região 

metropolitana de Belo Horizonte. Meses depois, foi detido por participar de um racha, corrida 

de carros. Teve como condenação o pagamento de 30 cestas básicas (ISTOÉ
4
). 

A partir daí, foi eleito pela Revista Placar o Melhor Goleiro do Campeonato 

Brasileiro. Desse modo atraiu a atenção de outros times,e foi contratado pelo Sport Club 

Corinthians Paulista, em 2006. Porém, ao chegar ao Corinthians, por desentendimentos com a 

diretoria, nem chegou a vestir a camisa do time (LANCENET
5
). 

Após alguns meses, sem estar empregado em nenhum time, a MSI (Media Sports 

Investment), dona de seu passe, o oferece ao Flamengo. Ao chegar ao clube, o outro goleiro, 

Diego, sofre uma lesão que o impede de jogar e Bruno assume a posição. Em razão de boas 

atuações, Bruno assume a posição no restante do ano de 2006 (GLOBO ESPORTE
6
). O 

histórico o perseguia. Ainda em 2006, Bruno foi processado pelo juiz de futebol Marco 

Antonio Gomes, com quem teve um desentendimento ainda quando atuava pelo Atlético 

Mineiro. Foi julgado à revelia e condenado a pagar R$ 20 mil de indenização (ISTOÉ
7
). 

Durante todo o ano de 2007 ele manteve a titularidade, alternando entre boas e más 

atuações. Ganhar a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca estão entre os feitos louváveis 

que contaram com a participação de Bruno, por outro lado, em um jogo contra o Sport Clube 

Internacional, o goleiro levou dois gols que poderia ter defendido. 

Mas a sorte estava a seu lado, na partida final do Campeonato Carioca de 2007 contra 

o Botafogo, o goleiro, na decisão por pênaltis
8
, defende duas cobranças. A partir deste 

momento ele se tornou ídolo da torcida rubro-negra. 

Com as boas atuações, o goleiro foi muito valorizado, o que acarretou em a MSI tentar 

a todo custo a transferência de Bruno para o mercado esportivo europeu (GLOBO 

ESPORTE
9
). Na época houve atritos entre MSI e Flamengo, com relação aos valores que 

seriam cobrados, de tal forma que o goleiro foi barrado no time principal. O goleiro só voltou 

a vestir a camisa número 1
10

 após a decisão de continuar no Flamengo. Para evitar os 

                                                   
3
 Categoria onde joga quem tem idade de até 20 anos. 

4
 Disponível na revista ISTOÉ, visto em 18.04.2011 

5
 Disponível em www.lancenet.com.br, acesso em 18.03.2011 

6
 Disponível em www.globoesporte.globo.com, acesso em 24.03.2011 

7
 Disponível na revista ISTOÉ, visto em 18.04.2011 

8
 Modo pelo qual decide o campeão, em caso de empate no tempo normal de jogo e na prorrogação. 

9
 Disponível em www.globoesporte.globo.com, acesso em 24.03.2011 

10
 Camisa usada pelos goleiros, onde 1 é o primeiro jogador a compor um time. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol_Sub-20
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Corinthians_Paulista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Media_Sports_Investment
http://pt.wikipedia.org/wiki/Media_Sports_Investment
http://pt.wikipedia.org/wiki/Media_Sports_Investment
http://www.lancenet.com.br/
http://www.globoesporte.globo.com/
http://www.globoesporte.globo.com/
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problemas ocorridos em 2007, à tentativa da venda do passe do jogador, a diretoria do 

Flamengo decide comprar 90% dos direitos do passe
11

 do goleiro. 

Assim, Bruno se torna dentro de campo um exemplo a ser seguido. Já fora dos campos, a 

história é totalmente diferente. Em 2008, a mulher de Bruno chegou a pedir divórcio por causa de 

uma festa que o goleiro fez em seu sítio, em Ribeirão das Neves. Na ocasião, duas garotas de 

programa acusaram um dos convidados, um jogador do Flamengo, de agressão (ClicRBS
12

). 

Continuando com a má reputação fora de campo, o goleiro e seus amigos foram acusados de 

espancar um jovem no estacionamento de um shopping center no Rio de Janeiro. O rapaz teria 

xingado Bruno quando ele se recusou a posar para uma fotografia (ISTOÉ
13

). 

Em março de 2009, Bruno discute com o atual treinador do flamengo, Jorge Luis Andrade 

da Silva, por conta de algumas marcações que o treinador fazia durante o treinamento. Disse 

Bruno: ―Você como treinador não ganhou nada!‖ (LANCENET
14

), afirmando também que se o 

problema fosse ele, Bruno, sairia do clube. A torcida rubro-negra volta-se contra o goleiro e o vaia 

durante os jogos. 

A decisão da permanência no Rio de Janeiro fez bem ao jogador, tanto que em 2009 a 

história se repetiu, ele defendeu um pênalti no tempo normal e dois na disputa de pênaltis, 

contra o mesmo Botafogo. Após o título carioca, em 2009 levantou também a taça do 

Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo sagrou-se campeão jogando a última partida 

contra o Grêmio Football Porto Alegrense (ClicRBS
15

). 

No início de 2010, em março, ainda criou polêmica ao defender o amigo Adriano, acusado 

na época de agredir a namorada. ―Qual de vocês que é casado que nunca brigou com a mulher? 

Que não discutiu, que até não saiu na mão com a mulher? Não tem jeito. Em briga de marido e 

mulher, ninguém mete a colher‖ (LANCENET
16

), disse na ocasião. Houve uma repreensão por 

parte da diretoria do clube, obrigando o goleiro a se retratar publicamente sobre o comentário feito. 

Em abril de 2010, discute e troca empurrões com um companheiro de profissão, 

Petkovic, jogador sérvio que por muito tempo atua no Brasil. Segundo Bruno, a discussão foi 

porque o seu companheiro não demonstrou esforço durante a derrota para o Universidade de 

Chile, da cidade de Santiago pela última rodada do Grupo 8 da Libertadores da América. O 

                                                   
11

 Valor estipulado em dinheiro para a cessão de um esportista profissional de um clube a outro. 
12

 Disponível em www.clicrbs.com.br, acesso em 19.03.2011 
13

 Disponível na revista ISTOÉ, visto em 18.04.2011 
14

 Disponível em www.lancenet.com.br, acesso em 21.10.2010 
15

 Disponível em www.clicrbs.com.br, acesso em 30.10.2010 
16

 Disponível em www.lancenet.com.br, acesso em 21.10.2010 

http://www.clicrbs.com.br/
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Flamengo conseguiu a classificação para a próxima fase da competição (GAZETA 

ONLINE
17

). 

No mês de maio, ao chegar às quartas-de-final da Libertadores, o Flamengo foi 

derrotado em casa, No estádio Maracanã, pelo placar de Universidade do Chile 3 X 2 

Flamengo. Os gols feitos pelo time adversário surgiram de falhas do goleiro, ocasionando 

assim a revolta da torcida. Após essa derrota Bruno disse que não se importava nem um pouco 

com o que a nação rubro-negra pensava a seu respeito (O GLOBO
18

). 

Foi nesse ritmo de amor e ódio com a torcida que ocorreu o pior acontecimento da 

carreira de Bruno. Ainda em 2009 ele havia mantido um relacionamento com Eliza Samúdio, 

que engravidou e afirmou que Bruno era o pai da criança. Após várias tentativas, Eliza não 

conseguiu convencer Bruno a reconhecer paternidade. Mas foi no ano de 2010, que o caso 

teve maior repercussão. 

Eliza Samúdio e seu filho, de quatro meses, desapareceram no dia 5 de junho. 

Segundo a Polícia Civil, a criança se encontrava com familiares de Bruno, em Esmeraldas, na 

grande Belo Horizonte. Posteriormente, o goleiro pediu para sua atual mulher, Dayane Souza, 

levar o filho para o Bairro Liberdade, onde ela entregou a criança para uma terceira pessoa 

(ZERO HORA
19

). 

As buscas então se voltaram para Eliza Samúdio. Os policiais trabalhavam com a 

possibilidade de a jovem ter sido vítima de homicídio. As investigações começaram após a 

denúncia de que uma mulher teria sido espancada e morta, no sítio do goleiro, em Esmeraldas, 

Minas Gerais. A polícia trabalha com pistas, mas ainda não sabe onde ela, ou seu corpo possa 

estar (ZERO HORA
20

). 

Mesmo com esses acontecimentos, a assessoria de Bruno diz que ele segue treinando 

normalmente e que, naquele momento, não iria se pronunciar sobre o caso. 

O filho do goleiro foi encontrado com alguns amigos de Bruno e de Dayane, em uma 

favela no bairro Liberdade, em Contagem no dia 26 de junho. Segundo Dayane, Bruno teria 

pedido a ela que cuidasse da criança porque a mãe havia abandonado o bebê. A criança foi 

encaminhada para o Conselho Tutelar da cidade, até a chegada do avô materno, que morava 

                                                   
17

 Disponível em www.gazetaonline.globo.com17.03.2011 
18

 Disponível em www.oglobo.com, acesso em 05.10.2010 
19

 Disponível em www.zerohora.clicrbs.com.br 23.03.2011 
20

 Disponível em www.zerohora.clicrbs.com.br 23.03.2011 

http://www.gazetaonline.globo.com/
http://www.oglobo.com/
http://www.zerohora.clicrbs.com.br/
http://www.zerohora.clicrbs.com.br/
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em Florianópolis para buscá-lo. Após o avô ter seu neto, foi à delegacia prestar depoimento 

no dia 27 de junho (ZERO HORA
21

). 

 O advogado do goleiro Bruno, diretor jurídico do Flamengo, Michel Assef Filho, 

deixou claro que o goleiro ainda não havia sido intimado e que por esse motivo não deveria se 

manifestar. Disse ainda que Bruno estaria a disposição da polícia e que o Flamengo liberou o 

atleta caso ele precisasse depor em Minas Gerais (TERRA
22

). 

 O sobrinho de Bruno, encontrado escondido na casa do jogador, afirmou para a polícia 

que Eliza estava morta. Com isso, Bruno juntamente com mais sete pessoas são indiciadas e 

presas para prestar depoimento. O menor relatou que Eliza teria sido morta, esquartejada e 

entregue aos cães no sítio de Bola, Marcos Aparecido dos Santos, ex-policial militar. Após 

esse relato, os cães foram levados para o centro de zoonoses em Belo Horizonte onde 

passaram por exames. Alguns dias depois quatro desses cães morreram por motivos não 

diagnosticados e os outros cães foram sacrificados porque foi constatado que tinham se 

alimentado de carne humana (ZERO HORA
23

). 

 Ainda quando da conclusão deste relato, em junho de 2011, quase cinco meses após o 

crime, não se tem notícias do corpo de Eliza. Em uma das últimas audiências Bruno e Luiz 

Henrique Romão, mais conhecido como Macarrão, disseram que Eliza estava viva e que 

deveria se apresentar à polícia. Enquanto não se sabe o resultado dessa investigação Bruno 

continua preso e participando de seguidas acareações para ajudar a desvendar esse crime 

(GLOBO
24

). 

Considerando que há uma cultura da mídia e que quando as pessoas aprendem a 

visualizar o modo como ela transmite suas representações capazes de manter uma distância 

crítica em relação às obras da cultura da mídia, assim elas podem adquirir o poder sobre a 

cultura onde vivem como aponta Kellner (2003). Ou ―das mídias‖, como aponta Santaella 

(2003) é válido colher relatos midiáticos no sentido de traçar uma analogia com o mito do 

herói, de acordo com Campbell (1990) e Rubio (2001). 

                                                   
21

 Disponível em www.zerohora.clicrbs.com.br 23.03.2011 
22

 Disponível em www.terra.com.br, acesso em 22.09.2010 
23

 Disponível em www.zerohora.com.br, acesso em 24.03.2011 
24

Disponível em www.globo.com, acesso em 10.11.2010 

http://www.zerohora.clicrbs.com.br/
http://www.terra.com.br/
http://www.zerohora.com.br/
http://www.globo.com/
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como o tema escolhido visa trabalhar com a imagem de uma pessoa pública, um 

esportista, um herói para milhões de pessoas, as categorias teóricas abordadas serão Cultura 

da Mídia, Mito, Herói, Herói Esportivo e a Aventura do Herói, baseados em Rubio e 

Campbell. 

 

2.1 CULTURA DA MÍDIA 

  

Há uma cultura que é cultivada pela mídia, em que imagens, sons e espetáculos 

ajudam a maquiar a vida cotidiana, tomando conta do tempo de lazer, modificando opiniões e 

comportamentos da sociedade.  

 A cultura da mídia se mistura com a cultura de massas. A cultura de massas foi um 

legado da era industrial, quando operários uniformizados trabalhavam em um curto espaço de 

tempo para entregar os produtos fabricados, rapidamente. Com a criação do jornal, o telégrafo 

e a fotografia, a cultura de massas foi tomando forma. Santaella (2003) comenta que até 

meados do século XIX, dois tipos de cultura tomavam forma nas sociedades ocidentais: a 

cultura erudita das elites e a cultura popular. A cultura de massas, de acordo com esta autora, 

só veio a se consolidar após o surgimento do cinema, com a TV.  

 Santaella (2003, p. 57) diz que ―a produção da cultura se subdivide em três níveis: 

conservação, circulação e difusão e o da recepção ou consumo de seus produtos‖. O jornal, a 

revista, o rádio e a TV, produzem cultura. O futebol segue o mesmo parâmetro, produz 

cultura, e as mídias expõe publicamente heróis e ícones criados dentro dos gramados.  

Para Santaella (2003) ―a cultura midiática se revela assim como uma dinâmica de 

aceleração do tráfego, das trocas e das misturas entre as múltiplas formas, estratos, tempos e 

espaços da cultura‖. Essa cultura é denominada e até mesmo vista como figura exemplar da 

cultura pós-moderna. 

 Com o crescimento de diversos meios de comunicação, desde os impressos até os 

digitais, a mídia passou a ser um marco importantíssimo na sociedade. Através dela os 

acontecimentos eram mostrados e narrados para todas as pessoas do globo terrestre. Santaella 

(2003) comenta que antes dessa evolução, o processo era mais lento e que a criação dos 

computadores, possibilitou a transmissão de informação sem precisar carregar as mesmas, 

tudo sendo transmitido sem fio. 
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 Essa facilidade de acesso de todos, em todos os lugares, é responsável pela criação de 

celebridades, mas, muitas vezes funciona como uma destruidora da imagem. Kellner (2001) 

comenta que as figuras criadas pela mídia são importantes, pois elas constituem a imagem por 

meio da qual os indivíduos vêem o mundo e interpretam os processos, os eventos e as 

personalidades mundiais. 

 Para ele, a dicotomia estabelecida pela Escola de Frankfurt, entre cultura inferior e 

superior, tem problemas e deveria que ser modificada por um modelo que aplique todos os 

métodos críticos a todas as produções culturais (KELLNER, 2001). 

Kellner (2001) considera o rádio, a televisão, o cinema e outros meios de comunicação 

como fornecedores de modelos de homens e mulheres ideais, podendo ser bem sucedidos ou 

fracassados, poderosos ou impotentes.  

 
Essa cultura de mídia fornece, para muitos, uma vasta gama de 

possibilidades, ou seja, todos podem se identificar com as classes sociais, 

etnias e raça, nacionalidade e sexo. Ajuda a modelar a visão prevalecente do 

mundo e os valores mais profundos: define o que é considerado bom ou mau, 

positivo ou negativo, moral ou imoral (KELLNER, 2001, p.9). 

 

Imagens e narrativas transmitidas pela mídia criam os símbolos, os mitos e as 

características para constituir uma cultura comum para diversos indivíduos, em diversas 

regiões do mundo. A mídia cria uma identidade, fazendo com que esses indivíduos sigam essa 

forma de viver ou estilo de viver, causando uma nova cultura global. As figuras 

Sistemas de rádio e reprodução de som, filmes, meios impressos e principalmente 

televisão. Trate-se de uma cultura que explora a audição e a visão. E em qualquer lugar do 

mundo haverá um rádio, um jornal ou uma televisão. 

 

Os vários meios de comunicação – rádio, cinema, televisão, música e 

imprensa, como revistas jornais e história em quadrinhos – privilegiam ora os 

meios visuais, ora os meios auditivos, ou então misturam os dois sentidos, 

jogando com uma vasta gama de emoções, sentimentos e idéias. A cultura da 

mídia é industrial; organiza-se com base no modelo de produção de massa e é 

produzido para a massa de acordo com os tipos (gêneros), segundo fórmulas, 

códigos e normas convencionais (KELLNER, 2001, p.9). 

 

Kellner (2001) diz que ela é uma cultura comercial, e seus produtos são como 

mercadorias buscando por compradores, que no caso seriam as grandes empresas, que visam 

unicamente o acúmulo de capital. 

Essa mídia busca apenas audiência e, por isso, os assuntos que são passados para as 

pessoas são temas atuais. Assim, entretendo todos os indivíduos possíveis. Essa cultura 
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contemporânea, onde a mídia domina os meios de informação, é um modo de ensinar como 

devemos nos comportar, em que acreditar, o que sentir, o que vai nos amedrontar ou 

encorajar. 

A mídia cria mitos e heróis, como também os derruba facilmente. Com o crescimento 

tecnológico e a difusão imediata de informações, a facilidade de saber coisas que antes não 

apareciam em lugar nenhum aumentou bruscamente. Por ser uma era tecnológica, qualquer 

ato errado, perante a nossa cultura, é rapidamente divulgado para o mundo. Tendo um celular 

com câmera essa possibilidade se expande mais ainda. Redes sociais, sites de notícias, 

fofocas, rádio, televisão, tudo que pode nos atingir se transforma em meio de criar uma boa 

imagem ou destruir essa mesma imagem. 

Kellner (2001) comenta ainda que a publicidade colabora para a criação de mitos, que 

os anúncios publicitários fornecem um modelo de identidade e enaltecem a visão de indivíduo 

perfeito. Não importa o lugar ou a época, a identidade na sociedade contemporânea é uma 

resultante do que a mídia fornece, com suas imagens, estilo de vida e ideais. Forma-se a 

identidade vendo o que mais agrada nesses mitos ou ícones da sociedade. 

 

2.2 MITO 

 

Nas sociedades arcaicas o mito era concebido e reconhecido como uma história 

verdadeira, preciosa por ser considerada sagrada e, ao mesmo tempo, exemplar e significativa. 

Por isso, o mito passou a ser estudados por historiadores, etnólogos das religiões como 

tradição sagrada, revelação primordial e modelo exemplar. 

Campbell (1988) considera o mito como parte integrante e indissociável da existência 

humana. Para ele, os mitos têm sido a inspiração de todos os demais produtos das atividades 

do corpo e da mente humana. 

Considerar o mito elemento integrante e indissociável da cultura permite que as 

manifestações e organizações sociais estejam repletas de sentido. Durand diz que ―o mito se 

configura como um relato, que dispõe de cena, personagens, situações, cenários, geralmente 

não naturais‖ (DURAND APUD RUBIO, 2001, p.79). 

Refletir sobre a função do mito na sociedade não implica apenas explicar uma história, 

é também, uma maneira de compreender melhor nossos antepassados. Santos apud Rubio 

(2001, p.79) afirma que ―o mytho, como símbolo em movimento através da narrativa, 

continua sendo a nossa forma primordial de conhecimento do mundo e de nós mesmos‖. A 
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existência se dá por meio da vivência, do mito pessoal e coletivo, uma vez que esses mitos 

exprimem valores e constituem os fatores biológicos do ser no mundo. ―Essa conexão permite 

compreender a dinâmica individual atrelada à dinâmica social, coletiva, tanto que nos refere a 

atos altruístas e construtivos, bem como a atos ignóbeis e destrutivos‖ (RUBIO, 2001, p.80). 

A autora considera ainda que, todas essas propriedades herdadas, de instinto e 

impulso, que têm como resultante uma ação de acordo com a necessidade, não seriam ações 

conscientes, mas sim inconscientes. Este inconsciente é denominado de coletivo, pois não é 

apenas constituído por algo individual, mas sim por conteúdos universais que aparecem 

regularmente. O inconsciente pessoal e seus conteúdos são parte do indivíduo, como a 

personalidade, e poderiam ser conscientes. Já o coletivo constitui uma condição onipresente, 

que não se pode mudar, sendo igual em toda parte. Daí o motivo de ser constituído por 

arquétipos e instintos. 

Os arquétipos derivam de observações de que os mitos e os contos da literatura 

aparecem por toda a parte, não são apenas manifestações locais, pois se repetem em inúmeras 

e diferentes comunidades podendo manifestar-se de forma espontânea sempre. Apesar disso 

os arquétipos não têm conteúdo, ou seja, só formam conteúdo quando se tornam conscientes e 

são agregados pelo material da experiência consciente (RUBIO, 2001). 

O instinto é constituído por impulsos fisiológicos e percebido pelos sentidos, 

diferentemente do arquétipo, que é a manifestação de fantasias por meio de imagens 

simbólicas. 

Campbell (1988) considera que os arquétipos descobertos e assimilados são aqueles 

que inspiram imagens básicas da mitologia. Esses seres de sonhos não podem nem devem ser 

confundidos com as figuras simbólicas, que foram modificadas individualmente. Campbell 

diz ainda que ―o sonho é o mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado‖. Nos 

sonhos, as formas são distorcidas em razão dos problemas particulares do sonhador, e, no 

mito, os problemas e soluções são válidos para toda a humanidade (CAMPBELL, 1988, p.27). 

Para este autor, tudo que nos cerca surge do mito, a religião, a filosofia, a descobertas 

da ciência e da tecnologia, e até os próprios sonhos (CAMPBELL, 1988). Por seu turno, os 

mitos se personificam em heróis através de atos que os mantêm vivos na história do homem. 
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2.3 HERÓI 

  

O herói sempre desperta a curiosidade dos seres humanos, através de seus feitos e 

conquistas. As forças e fraquezas do herói são expostas, de modo que as pessoas se sintam 

instigadas para saber mais sobre o que essa figura arquetípica passou em sua jornada. 

Campbell apud Rubio (2001, p.87) explica que ―herói é o nome dado por Homero aos 

homens que possuem coragem e méritos superiores, favoritos entre os deuses; para Hesíodo 

são filhos da união entre um deus e um mortal ou de uma deusa com um mortal. Na mitologia 

grega, das uniões que Zeus teve com mulheres nasceram Héracles e Perseu‖. 

Na mitologia, os heróis são aqueles seres que protegem cidades e que geralmente 

possuem parentes ilustres, tendo pai ou mãe de natureza divina. Seu nascimento é precedido 

por oráculos e pode trazer um bom presságio ou premonições negativas, condenando-o à 

solidão e/ou abandono. 

A distância entre deus e herói permite que o homem se coloque mais próximo do 

herói, por conta da genealogia semi-humana, já que os deuses são figuras ilustres e 

inatingíveis. A diferença entre homens e heróis está na história, enquanto o homem 

simplesmente morre e ali termina seu legado, o herói é perpetuado eternamente por 

determinado ato ou por façanhas que o acompanham no decorrer da vida. 

 

A experiência original é aquela que ainda não foi interpretada para você; 

assim, você tem que construir sua vida por você mesmo. Você pode encará-

la, ou não, e não precisa afastar-se demais do caminho conhecido para se ver 

em situações muito difíceis. A coragem de enfrentar julgamentos e trazer 

todo um novo conjunto de possibilidades para o campo da experiência 

interpretável, para serem experimentadas por outras pessoas é essa a façanha 

do herói (CAMPBELL, 1990, p. 53). 

 

O herói é aquele que vive sua vida sem pensar em vingança, rancor ou frustrações 

pessoais. Não apenas na mitologia grega existem heróis, ali ele é mais comum. Essas histórias 

variam de acordo com a cultura que está sendo estudada, ou seja, de acordo com as 

sociedades. Os heróis ganham nova forma com Moisés, que vai até a montanha e volta com as 

tábuas da lei de Deus. Desse modo, o herói está presente em todas as mitologias, nos 

momentos históricos pelos quais a humanidade passou, representando diversos papéis sociais. 

Campbell (2007, p. 26) considera o herói ―o homem da submissão auto conquistada‖, ou seja, 

submissão ao dilema que é comum a todo ser humano, que constitui a virtude primária e a 

façanha do herói. Por isso, o herói tem o papel de se desligar da cena mundana e iniciar uma 

jornada para dentro do seu ser, do que ele realmente acredita e dos motivos porque luta. 
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O culto do herói se dá em função das virtudes que ele carrega consigo, e é a vitória 

sobre seus medos e inimigos interiores que motiva o herói. 

Para Campbell, os problemas da humanidade de hoje são o contrário dos problemas 

das épocas em que havia mitologias. 

 

Naqueles períodos, todo o sentido residia no grupo, nas grandes formas 

anônimas, e não havia nenhum sentido no indivíduo com a capacidade de se 

expressar; hoje não há nenhum sentido no grupo — nenhum sentido no 

mundo: tudo está no indivíduo. Mas, hoje, o sentido é totalmente 
inconsciente. Não se sabe o alvo para o qual se caminha. Não se sabe o que 

move as pessoas. Todas as linhas de comunicação entre as zonas consciente e 

inconsciente da psique humana foram cortadas e fomos divididos em dois. 

[...] 

A tarefa do herói, a ser empreendida hoje, não é a mesma do século de 

Galileu. Onde então havia trevas, hoje há luz; mas é igualmente verdadeiro 

que, onde havia luz, hoje há trevas. A moderna tarefa do herói deve 

configurar-se como uma busca destinada a trazer outra vez à luz a Atlântida 

perdida da alma coordenada (CAMPBELL, 1988, p.372-373). 

 

O herói moderno precisa atender ao chamado sem ter preocupação com o orgulho ou 

medo. Não é a sociedade que salva o herói, é o herói que orienta e salva a sociedade. Assim, 

temos mais uma vez que o mito se transforma de acordo com as mudanças da sociedade e 

cultura. 

Segundo Campbell (1990) o herói possui um modelo único que, no entanto está 

subdividido em dois tipos: o herói físico e o herói mítico. O herói físico é aquele que diante 

das adversidades, monstros, por exemplo, se utiliza de armas para sobrepujar o adversário; já 

o herói místico opta por outro caminho, um caminho para dentro de si mesmo, suas armas não 

matam, mas o defendem dos inimigos que encontra em sua jornada. 

Os desafios do herói são os mesmo que as pessoas enfrentam em suas trajetórias. Os 

desafios físicos, aqueles que nos são apresentados como legítimos desafios à capacidade 

corporal, e os desafios de foro íntimo, isto é, sentimentos, medos e paixões que internamente 

precisam ser superados.  

Em cada ciclo da história de um indivíduo ele enfrentará problemas que são típicos 

tanto do herói mítico quanto o do herói físico, tudo em prol do crescimento do ser. Assim a 

imagem do herói evolui de acordo com o estágio de evolução da personalidade humana. 
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2.4 HERÓI ESPORTIVO 

 

Na sociedade moderna, a criação de heróis em grande parte tem recaído sobre o 

esporte, no qual estão os lugares mais destacados. O esporte contemporâneo sofreu muita 

influência das transformações culturais que ocorreram no mundo, absorvendo diversas 

características da sociedade industrial moderna. 

A criação de heróis no esporte não remete só ao esporte em si, mas a tudo que está ao 

seu redor, como disciplina e conscientização. De acordo com Tubino, citado por Rubio (2001, 

p. 96) ―o esporte é dividido em esporte performance, esporte participação e esporte 

educação‖. Na performance busca-se o rendimento, em uma estrutura semelhante a uma 

empresa, que precisa sempre evoluir para conquistar. No esporte participação é visado o bem- 

estar de quem pratica o esporte voluntariamente, querendo manter a saúde. O esporte propicia 

a educação para a vida, a preparação das pessoas para praticar cidadania e para o lazer. 

Se o esporte educação e o esporte participação se calçam na preocupação com as 

questões sociais e educativas, o esporte performance caminha para um lado totalmente 

oposto, visando cada vez mais o lucro. 

A loucura ou o desespero de torcidas, ou até mesmo de nações, não são as únicas 

motivadoras do esporte, a paixão e a capacidade de cultuar ídolos ajudam a mover esse 

ambiente tão diversificado. 

Um fenômeno de massa não se sustenta sem a presença de estrelas, heróis ou ídolos, 

que levam os públicos a se identificar com o esporte. Tudo o que um desportista passou para 

―chegar lá‖, transpondo obstáculos que pareciam intransponíveis, favorece a construção do 

herói. 

Este herói muitas vezes é identificado como uma figura intocável. Ele se esforçou, 

sofreu e passou por situações que o diferenciam das pessoas comuns, o que leva ao usufruto 

de privilégios aos quais as pessoas comuns não têm acesso. Mas, por outro lado, essa 

condição o afasta do dia-a-dia das pessoas comuns, e o faz viver quase em uma situação de 

isolamento. 

Na Antiguidade, o atleta tinha sua preparação como elemento de educação e prevendo 

sua formação como cidadão, cujos desdobramentos eram a preparação para a guerra e a 

proteção à cidade, juntando assim o esportista e o guerreiro em um só corpo. O esportista 

atual, de alto rendimento, está ligado ao espetáculo e ao lazer, sendo capaz de levar multidões 

a estádios e ginásios. E, em momentos de dor, causar comoção coletiva. Submetido a uma 
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rotina desgastante de treinos e jogos, o atleta pode acabar sendo afetado pela falta do convívio 

com sua família. Sua posição não possibilita falar de suas fraquezas, seus medos e angústias. 

Diferentemente dos deuses, o herói humano não habita o Olimpo, um lugar onde tudo é 

perfeito, ele vive entre nós e sofre como uma pessoa normal, os problemas do atleta acabam 

afetando sua vida de cidadão e vice-versa. 

Atletas que conseguiram por mais de uma vez quebrar recordes não ficam só nas 

pautas jornalísticas, eles tomam a condição de mito. Segundo Rubio (2001, p. 98) o mito se 

diferencia da estrela, porque a estrela se destaca com uma boa performance, simpatia ou boa 

aparência, coisas que logo somem e não tomam proporções maiores. 

Os mitos representados nos esportes são de natureza heróica, pois os feitos realizados 

são quase de características sobre-humanas. Para grande parte das pessoas isso, juntamente 

com uma vida totalmente dedicada ao esporte e sem deslizes, faz com que a admiração só 

aumente. O único momento que um mortal pode assemelhar-se a um deus é quando realiza 

um grande feito. Esses momentos são uma mistura de astúcia, coragem, força, 

proporcionando uma força interior a este mortal que, assim, ultrapassa os limites próprios para 

realizar determinado ato. 

Nos dias de hoje, essas figuras são os atletas de alto rendimento, que se tornam heróis 

no que fazem. Nas quadras, campos, piscinas e pistas, batalhas são travadas, visando sempre a 

vitória, os deuses não estão mais no Olimpo e sim entre nós, no dia a dia. ―Não é apenas a 

disputa que faz o atleta identificar-se com o herói‖ (RUBIO, 2001, p 99). 

 
O caminho para o desenvolvimento dessa identidade envolve etapas comuns 

ao mito: há a chamada para a prática esportiva, que em muitos casos significa 

deixar a casa dos pais e enfrentar um mundo desconhecido [...]. Sua chegada 

ao clube representa a iniciação, um caminho de provas que envolvem 

persistência, determinação, paciência e um pouco de sorte. A coroação dessa 

etapa é a participação na Seleção Nacional, seja qual for a modalidade, lugar 

reservado aos verdadeiros heróis, onde há o desfrute dessa condição. E, 

finalmente, há o retorno, muitas vezes negado, por devolver o herói à sua 

condição de mortal, e na tentativa de refutar essa condição são tentadas fugas 

mágicas (RUBIO, 2001, p 99). 

 

O atleta heroico se identifica com o guerreiro, que apesar de forte e corajoso também 

possui medos, por isso não é estranho que sua vida por vezes seja trágica. Neste caso, o herói 

incorre na hybris, que é ―o sentimento de exagerada autoconfiança, orgulho ou paixão que 

incita os heróis da tragédia grega a se revoltarem contra as ordens divinas‖ (MOISÉS, 1974, 

p.278). O possuidor de uma hybris, explica Vasconcellos (1987, p.102) ―geralmente avança 

além do que seria prudente ou aconselhável para a maioria das nossas leis‖. 
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O ser a que nos referimos, indivíduo raro, se apossa dessa condição uma vez que uma 

pequena parte da população é capaz de praticar esportes com objetivo de competição e poucos 

são os que conseguem atingir níveis que justifiquem a denominação de ídolo. O preparo físico 

e mental, a dedicação e a superação de limites transformaram o atleta em símbolo, um 

exemplo a ser seguido. Ele tem a adoração e o respeito de sua torcida, e o medo e o ódio dos 

adversários. 

O esporte fascina, não se trata apenas manter o corpo saudável, mas sim uma 

oportunidade das pessoas refletirem sobre valores e relações sociais. O esporte não é mais 

visto como decorrência de questões políticas, econômicas e sociais, mas como uma atividade 

central da sociedade de hoje, com um conjunto próprio de valores a serem observados e 

pesquisados. 

O amor e ódio, a vida coletiva, tudo isso leva a uma mudança de direção. O esporte 

vem como um aliado na mudança de comportamento das pessoas e a principal responsável 

por essa mudança é a mídia, que globalizou os esportes e as suas competições como tantos 

outros eventos. A mídia atrai o público com mensagens e valores de um modo objetivo, mas 

metafórico. Whannel apud Rubio (2001, p. 101) diz que ―a mídia narra os eventos esportivos 

transformando-os em estórias, com estrelas, personagens, heróis e vilões‖. As questões 

patrióticas são subjacentes a este processo, através da utilização de jargões como ―nossos 

atletas‖ cria-se uma identidade com um povo ou uma nação. 

Os meios de comunicação são os grandes influenciadores do aspecto passional que 

envolve os espetáculos esportivos. Sob o ponto de vista esportivo, um atleta que por questões 

disciplinares, enfatizadas pelas coberturas midiáticas, é afastado do time ou o técnico que não 

rende o que era esperado e é dispensado de suas funções. O futebol no Brasil é um dos temas 

mais abordados pela mídia, o que faz com que as torcidas muitas vezes acabem sendo 

influenciadas pelo que lêem em jornais, revistas e internet. Disso decorre inclusive a pressão 

nos clubes, o que pode acarretar em mudanças de cargos e até demissões, tanto de jogadores 

quanto técnicos. 

O esporte foi transformado em espetáculo pelos meios de comunicação, remetendo a 

imagem de viver bem, estar bem consigo mesmo e ser vitorioso. Isso faz com que a mídia , 

seja considerada a ponta de lança no processo de globalizar a atividade física. Visto como 

mais um produto de consumo o esporte, precisa criar personagens para vender o espetáculo.  

Na condição mítica, o herói se dedica a salvação da humanidade, aos outros. Na 

mitologia criada pela mídia só há realização para o indivíduo, representado através de signos 
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de ostentação como carros importados, casas exuberantes, relógios de valores equivalentes ao 

de um apartamento e diversos outros bens. 

Antes de conquistarem o mundo e serem reconhecidos em todo o planeta, os atletas-

heróis (Pelé, Ayrton Senna, Zico e outros) foram em suas cidades, bairros, motivos de 

exemplo e motivação para as pessoas que sonhavam ser atletas, símbolos, heróis. Todos os 

heróis do esporte cumpriram sua trajetória, carregando consigo as origens de sua vida, 

chegando ao topo da carreira e sendo reconhecidos mundialmente. Mas, seria difícil afirmar 

que sem a ajuda da mídia teriam alcançado a posição de heróis. 

Atletas como Leônidas da Silva e Fausto dos Santos são de um período quando o 

maior meio de divulgação era o rádio, onde o locutor narrava de um modo tão emocionante o 

que acontecia em campo que, ao fechar os olhos, o ouvinte sentia-se dentro do estádio. A 

locução era tão ―real‖ quanto as atuais imagens de alta definição, e pela voz de Geraldo José 

de Almeida, dentre outros locutores, jogadores se tornaram mitos, permanecendo na memória 

do esporte e transcendendo o seu tempo, transformando-se em protagonistas da história do 

futebol. 

 

Penetrar no imaginário esportivo desse final de século é, de certa forma, 

buscar compreender por onde passa o parâmetro de projeção e de criação de 

identidade de uma parcela de adolescentes e jovens adultos na sociedade 

contemporânea. Isso porque os feitos esportivos não estão apenas 

relacionados à apresentação de comportamentos, mas também ao 

preenchimento de um vácuo de feitos de destaque (RUBIO, 2001, p. 105). 

 

Para tanto é imprescindível saber mais sobre o fenômeno do esporte atual e como os 

atletas se transformaram em heróis. Por isso, este trabalho desenvolve uma breve história da 

ascensão e queda de um herói: o goleiro Bruno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
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A metodologia de pesquisa, de acordo com Minayo (2003, p. 16-18) é o caminho do 

pensamento a ser seguido em um trabalho, compondo-se basicamente pelo conjunto de 

técnicas adotadas para construir uma realidade. A pesquisa qualitativa, explica Demo (2009, 

p. 152) ―quer fazer jus à complexidade da realidade‖, mas atua em um nível de realidade que 

não pode ser quantificado, pois tem interesse ―em apanhar também o lado subjetivo dos 

fenômenos‖, e trabalha com o universo de crenças, valores, significados e das relações que 

não podem ser reduzidas à operacionalização de variáveis. Este tipo de pesquisa envolve a 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos. Godoy (1995, p.58) 

―considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave‖ 

da pesquisa qualitativa, que, além disso: 

 

Possui caráter descritivo; o processo é o foco principal de abordagem e não o 

resultado ou o produto; a análise dos dados foi realizada de forma intuitiva e 

indutivamente pelo pesquisador; não requereu o uso de técnicas e métodos 

estatísticos; e, por fim, teve como preocupação maior a interpretação de 
fenômenos e a atribuição de resultados (GODOY, 1995, p.58).  

 

A pesquisa de caráter exploratório envolve levantamento bibliográfico, e tem a 

finalidade básica de desenvolver, esclarecer ou mesmo modificar conceitos e idéias para a 

formulação de abordagens posteriores. Esse tipo de estudo visa proporcionar um maior 

conhecimento para o pesquisador acerca de seu tema, de maneira que ele possa formular 

problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos 

posteriores (GIL, 1999, p. 43).  

A pesquisa bibliográfica, inerente a todo trabalho acadêmico, também é conhecida 

como revisão de literatura. Trata-se do levantamento da bibliografia sobre o tema da pesquisa, 

da identificação do problema e objetivos do estudo, passando pela fundamentação teórica e 

conceitual, a metodologia utilizada e ainda, a análise de dados. No âmbito deste TFG II, a 

pesquisa bibliográfica foi feita visando interpretar e explicar o fenômeno observado, como 

institui Stumpf (2009), recolhendo, para tanto, textos que tratam da cultura da mídia e da 

trajetória do herói, especificando o herói esportivo. 

A análise documental, feita do dia 22/03/2011 até 27/06/2011, é um recurso que 

―costuma ser utilizado no resgate da história de meios de comunicação, personagens ou 

períodos‖ (MOREIRA, 2005, p.270). Neste trabalho, as fontes de análise documental 

buscavam verificar o teor do conteúdo selecionado para análise, mais particularmente as 

notícias encontradas na mídia sobre o caso do goleiro Bruno. Tratam-se de fontes secundárias 
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impressas como jornais, revistas, boletins, almanaques, catálogos e eletrônicas, gravações 

digitais de som e vídeos e internet. 

Wimmer e Dominick apud Duarte e Barros (2005, p. 272), dizem que: 

 

A análise secundária é uma alternativa de pesquisa que soluciona vários 

problemas. Praticamente não envolve despesa no uso de dados disponíveis. 

[...] As únicas despesas creditadas à análise secundária são as relativas à 

duplicação de material – algumas instituições cedem os dados sem custos – e 

tempo conectado ao computador (DUARTE e BARROS, 2005, p. 272). 

  

 O estudo de caso é utilizado com frequência em teses e dissertações, por ser o método 

mais fácil de introduzir o pesquisador iniciante nas técnicas de pesquisa, integrando um 

conjunto de ferramentas para levantamento e analise de informações. Yin citado por Duarte e 

Barros (2005, p. 215) diz que ―o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 

utilizadas‖. É mais útil quando se precisam responder questões do tipo ―como‖ e ―por que‖, 

pelo motivo de que, o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o assunto 

está no presente, em fatos contemporâneos. A utilização desse método pretende examinar 

acontecimentos contemporâneos. Yin apud Duarte e Barros (2005) comenta que o estudo de 

caso tem uma grande capacidade para trabalhar com uma variedade muito grande de 

evidências. 

 Para Yin (2001, p.41) o projeto de pesquisa ―é a sequência lógica que conecta os 

dados empíricos às questões de pesquisa iniciais do estudo e, em última análise, às suas 

conclusões‖. Seria um conjunto de ações de questões a serem respondidas e um conjunto de 

conclusões a serem obtidas. Essa categoria usa da documentação para o embasamento do 

trabalho, documentos, cartas, memorandos, agendas, atas de reunião, recortes de jornais e 

artigos publicados na mídia. O uso dessas informações é essencial para confirmar e valorizar 

as evidências encontradas em outras fontes. 

 O aprofundamento do método de estudo de caso faz conhecer um traço distintivo 

inerente à sua aplicação, ou seja, uma capacidade de compartilhar conhecimentos.  

 

 

 

 

 

Ao retratar a realidade de forma completa e profunda, o pesquisador destaca a 
multiplicidade de dimensões presentes em uma determinada situação, 

enfatizando a sua complexidade natural e revelando as possíveis inter-
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relações de seus componentes. [...] os detalhes de um objeto o tornam único, 

pois suas imperfeições, na verdade, traduzem sua história (DUARTE E 

BARROS, 2005, p. 233). 

 

 A realidade pode ser vista de modos diferentes por casa pessoa, não havendo uma 

versão única que seja denominada como verdadeira, desse modo o estudo de caso permite ao 

investigador identificar diversos elementos que compõem uma determinada situação ou 

problema, deixando para que os leitores tirem suas próprias conclusões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A TRAJETÓRIA DE UM HERÓI CHAMADO BRUNO - ANÁLISE 
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 Neste Trabalho Final de Graduação apresentam-se os passos da trajetória do herói, 

segundo Campbell, aplicando os fundamentos desta categoria analítica ao caso do goleiro 

Bruno. Para tanto utiliza-se como base as diversas narrativas construídas na mídia que têm 

como personagem o atleta. Exemplo disso é o box encontrado no site ClicRBS, onde 

aparecem todos os envolvidos no crime do qual Bruno foi acusado, com fotografias desses 

personagens. Ao selecionar determinado personagem, abre-se uma janela onde, ao clicar, são 

vistos detalhes sobre o personagem e sua possível participação no caso. 

A maioria das histórias leva o personagem principal para fora do seu cotidiano, em 

direção a um mundo especial, novo e estranho. Baseado nesses acontecimentos o herói é 

escolhido pelo destino, destacando-se entre as pessoas comuns. Foi este caso de Bruno, mas 

diferente de muitos atletas, o goleiro do Flamengo destacou-se não apenas em razão de seu 

desempenho como jogador, mas, também pelo envolvimento com o crime do qual é acusado. 

É a esta trajetória cujos passos são indicados por Campbell (1988) que, a seguir, o trabalho 

dirige sua análise. 

 

4.1.1 O CHAMADO 

 

Ao herói é apresentado um chamado à aventura, um desafio de grande risco. Uma vez 

apresentado este chamado, o herói não pode mais permanecer indefinidamente em seu mundo 

comum. Surgiu ou foi escolhido pelo destino para ser o salvador de uma sociedade. 

 

O herói pode agir com vontade própria na realização da aventura, como fez 

Teseu ao chegar à cidade do seu pai, Atenas, e ouvir a horrível história do 

Minotauro; da mesma forma pode ser levado ou enviado para longe por 

algum agente benigno ou maligno, como ocorreu com Ulysses, levado 

Mediterrâneo afora pelos ventos de um deus enfurecido, Poseidon 

(CAMPBELL, 1988, p. 66). 

 

A aventura pode começar com um erro, ou o herói pode estar simplesmente 

caminhando quando de repente, o seu olhar é desviado para algo que o leva para longe dos 

caminhos do homem comum. 

O chamado de Bruno se deu quando, aos 20 anos, os goleiros do time em que atuava, 

um lesionado e outro convocado para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-20, não poderiam 

atuar, e com isso Bruno assumiu a posição.  
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As boas atuações lhe renderam o prêmio de Melhor Goleiro do Campeonato 

Brasileiro, de acordo com a Revista Placar (2005). Desse modo Bruno atrai a atenção de 

outros clubes e da mídia. 

  

4.1.2 A RECUSA AO CHAMADO 

 

 Na vida real, com muita frequência, encontramos o caso em que o chamado não obtém 

resposta, pois a atenção é sempre desviada para algum outro interesse. Essa recusa ao 

chamado acontece quando o sujeito perde o poder de afirmação e acaba se transformando em 

uma vítima a ser salva. 

 Esse amortecimento, recolhimento do ser só causa mais problemas para o herói e 

acaba aproximando-o de sua não aceitação como um ser diferenciado. 

 Cambell (1988) diz que a recusa ao chamado é uma recusa aos próprios interesses do 

herói. Quando o herói recusa, é necessário que em algum momento surja alguma influência 

para que ele vença esse medo. Pode ser um encorajamento do mentor; uma nova mudança na 

ordem natural das coisas. 

No caso de Bruno, a recusa do herói pode ser identificada quando ao sair do Atlético 

Mineiro e chegar ao Sport Clube Corinthians Paulista em 2006, ele se desentendeu com a 

diretoria e não atuou pelo time.  

Após alguns meses, sem estar empregado em nenhum time, Bruno foi oferecido ao 

Clube de Regatas Flamengo. 

 

4.1.3 O AUXÍLIO SOBRENATURAL 

 

 Para aqueles que não negaram o chamado acontece o encontro com uma figura 

protetora, que fornece ao herói amuletos que o protegerão dos seres titânicos que estão prestes 

a aparecer em seu caminho. 

 Nas fábulas, normalmente esta figura é representada por um ancião ou uma anciã. Ou 

como uma fada madrinha, que nos momentos de grande dúvida, aparece para clarear as idéias 

do herói. Mas nem sempre esses protetores são vistos na forma feminina. Segundo Campbell 

(1988, p. 77) ―nos contos de fadas pode se tratar de algum ser que habite a floresta, algum 

mágico, eremita, pastor ou ferreiro, que aparece para oferecer os amuletos e o conselho de que 

o herói precisará‖. 
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Esses guias estarão sempre com o herói, aparecendo em sonhos ou diretamente, com 

bons conselhos que devem ser analisados e seguidos. 

Na vida profissional de Bruno a ―fada madrinha‖ foi o seu amigo de infância, Luiz 

Henrique Romão, ―Macarrão‖. Ele estava ao lado de Bruno desde o começo de sua carreira 

futebolística, acompanhando-o sempre. Os dois eram amigos de infância, e Bruno se sentia 

responsável por Macarrão e vice-versa. 

Macarrão, funcionando como uma figura protetora, ao saber que Eliza Samúdio estava 

grávida e que o filho supostamente era de Bruno, resolveu proteger o amigo, mesmo que 

incorrendo em um crime. Neste momento, o problema do herói ―desaparece‖. 

 

4.1.4 A PASSAGEM PELO PRIMEIRO LIMIAR 

 

Finalmente o herói se compromete com sua aventura e entra plenamente no mundo 

especial ao efetuar a travessia do primeiro limiar. Dispõe-se a enfrentar o desafio do chamado 

à aventura. Este é o momento em que a história ―decola‖ e a aventura realmente tem início. 

A partir deste ponto o herói não tem mais como voltar atrás. Tendo as personificações 

de seu destino ao seu lado, o herói segue sua aventura até o ―guardião do limiar‖. Defensores 

que guardam o mundo em todas as direções. 

O primeiro limiar de Bruno pode ser considerado quando ele assume a posição de 

goleiro do Flamengo e demonstra uma incrível habilidade como tal. A partir daí, seus feitos 

como atleta ganham as páginas de jornais, revistas e sites dedicados ao esporte. Bruno começa 

a corresponder ao ideal de jogador herói. 

 

4.1.5 O VENTRE DA BALEIA 

 

 Campbell (2007), comenta que essa passagem se trata da auto depreciação do herói, 

quando ao atravessar o primeiro limiar, ele se joga no desconhecido, dando a impressão que 

morreu. Essa viagem ao desconhecido serve como uma força extra para o herói, assim ele 

consegue enfrentar o silencio que o perturba o tornando mais forte e, futuramente, o fazendo 

renascer. ―O simples fato de todos poderem passar fisicamente pelos guardiões, não invalida 

sua importância, pois se o intruso for incapaz de compreender o santuário, então permaneceu 

efetivamente do lado de fora‖ (CAMPBELL, 2007, p.93). 



26 

 

Bruno ao se tornar muito famoso teve frases e acontecimentos que o fizeram a se 

sentir deslocado, ou até mesmo, incompreendido, mas dentro de seus limites conseguiu 

superar e manter, pelo menos por uns tempos, a imagem de jogador e não de ―baderneiro‖. 

Como por exemplo, no episódio em que, ao apoiar o amigo Adriano, citou a seguinte frase 

―quem nunca saiu no tapa com a mulher‖. 

 O herói precisa entender porque existe, e a partir deste entendimento, que ele seguirá 

seu caminho através das lutas que terá pela frente. 

 

4.2 A INICIAÇÃO 

 

4.2.1 O CAMINHO DE PROVAS 

 

 Tendo atravessado o primeiro limiar, o herói caminhará por um mundo com sucessivas 

provas a sua capacidade. Mas ele não estará sozinho, juntamente com a figura que 

corresponde a fada madrinha dos contos infantis, que é Macarrão, e os conselhos deste, 

conseguirá ser vitorioso nesta caminhada. 

 Campbell (2007, p. 110) diz que, ―a provação é um aprofundamento do problema do 

primeiro limiar e a questão ainda está em jogo, pode o ego entregar-se a morte?‖. 

 Essa partida para a terra das provações representa o início verdadeiro da história, onde 

haverá perigos e momentos de iluminação. 

 Desde que saiu de sua comunidade, o goleiro contou sempre com seu amigo de 

infância, o Macarrão. Era ele que dava todo apoio que Bruno precisava. Conselhos, conversas, 

se algo perturbava Bruno era seu amigo, ancião, que o ajudava a resolver. Ao ter Macarrão ao 

seu lado, a escolha estava feita e este o acompanharia até que a morte os separasse, ou a 

prisão. 

 

4.2.2 O ENCONTRO COM A DEUSA 

 

 Segundo Campbell (2007) a última aventura costuma ser representada de modo que, 

quando as barreiras e os oponentes foram vencidos, o herói se encontra com a Rainha-Deusa 

do Mundo. 

A mulher representa na linguagem pictórica da mitologia, a totalidade do que 

pode ser conhecido. O herói é aquele que aprende. À medida que ele progride 
na lente iniciação que é a vida, a forma da deusa passa, aos seus olhos, por 
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uma série de transfigurações: ela jamais pode ser maior que ele [...] A mulher 

é o guia para o sublime auge da aventura sensual (CAMPBELL, 2007, p.117) 

 

 A mulher é vista como o centro do homem, o equilíbrio. É aquele ser que faz o homem 

se centrar no que deve fazer ou não, ela protege e guia em todos os momentos. 

 Bruno era casado com, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, acusada de subtração de 

incapaz, em outras palavras, ele entregou o bebê que Bruno teve com outra mulher a 

desconhecidos.  

 

4.2.3 A MULHER COMO TENTAÇÃO 

 

 Para Campbell (2007, p. 121) ―o casamento místico com a rainha-deusa do mundo 

representa o domínio total da vida por parte do herói, pois a mulher é vida e o herói, seu 

conhecedor e mestre‖. Os testes dos quais o herói saiu vitorioso tornam-se forças elementares 

para o crescimento de sua consciência.  

 

 Todo o fracasso em lidar com uma situação de vida deve traduzir-se, no final, 

como restrição á consciência. As guerras e as explosões emocionais são 

paliativos da ignorância; os arrependimentos, iluminações que vêm tarde 

demais [...] Cabe ao individuo, tão somente, descobrir sua própria posição 

com referência a essa fórmula humana geral e então deixar que ela o ajude a 

ultrapassar as barreiras que lhe restringem o movimento (CAMPBELL, 2007, 

p. 121). 

  

Bruno nunca foi um ―santo‖, apesar de ajudar muito a sua comunidade, ele tinha 

alguns problemas com a rápida ascensão. Ele é casado com uma mulher que deveria ser-lhe 

suficiente, mas não lhe era fiel, participava de festas e eventos nos quais se envolvia com 

outras mulheres. Em um desses eventos ele conheceu Eliza Samúdio. Teve um filho com essa 

mulher e a partir daí a carreira do goleiro foi regredindo. Quando não quis assumir legalmente 

o filho, após diversas tentativas da amante, o assunto foi noticiado na imprensa e logo após 

isso, Eliza desaparece sem deixar vestígios. 

 

4.2.4 A SINTONIA COM O PAI 

 

 Na interpretação de Campbell para este passo da trajetória, o pai é aquela pessoa que 

sempre acompanha e serve de exemplo a seu filho. No caso de Bruno, que foi abandonado 

pelo pai biológico, a figura paterna também é assumida, muitas vezes, por Macarrão. Ele é o 

guia, que assume a figura protetora também no papel de pai. 
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 Campbell (2007, p.128) menciona que ―o aspecto ogro do pai é um reflexo do próprio 

ego da vítima‖.  

 

[...] derivado da maravilhosa lembrança da proteção materna quer foi deixada 

para trás, mas só depois de ter sido projetada, bem como o fato de a idolatria 

fixadora daquela inexistência pedagógica constituir por si própria a falta, no 

sentido de pecado, que nos mantém paralisados e que impede a alma 

potencialmente adulta de alcançar uma visão mais equilibrada e realista do 
pai, e em consequência do mundo (CAMPBELL, 2007, p.128). 

 

Ao conseguir se libertar dessa provação, o herói deve se apoiar na figura masculina do 

auxiliar, aquele que está sempre ao seu lado, e que o protegerá ao longo do caminho. Se a 

confiança não estiver na face do pai, a mesma deve ser buscada em outro lugar e com essa 

confiança o herói suporta a crise. 

 Luis Henrique Ferreira Romão, mais conhecido como Macarrão, foi essa figura para 

Bruno. O goleiro foi abandonado pelos pais. Quando Bruno tinha 18 anos ele finalmente 

conheceu seu pai, que infelizmente veio a falecer tempos depois. Como foi criado pelos avós, 

ele não tinha em quem se espelhar, o mais próximo era Macarrão, então Bruno fez deste, seu 

mentor ou protetor.  

 

4.2.5 APOTEOSE 

 

 Ao ultrapassar os limites da consciência humana, deixando a ignorância, a diferença 

entre amor e ódio e alcançando a sua divinização. ―Quando o envoltório da consciência tiver 

sido aniquilado, ele se torna livre de todo temor, além do alcance da mudança‖ (CAMPBELL, 

2007, p.145). Todos os indivíduos possuem um potencial libertador, e todos podem alcançar.  

 Comparando tal passo da trajetória do herói com a história do goleiro percebe-se que, 

com a chegada da fama, da condição de herói de um time, ele transpassou o envoltório, 

tornando-se assim, para si mesmo, intocável. Mas, injustamente condição de se achar 

intocável que derrubou quando este heroi estava no topo de sua carreira. 

 

4.2.6 A BENÇÃO ÚLTIMA 

 

 Neste momento é quando o herói confronta, finalmente, o último desafio. Usufruindo 

de todo conhecimento adquirido no decorrer da jornada. Tudo que foi feito mostrará se ele irá 

ter sucesso ou fracasso. 
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A facilidade que a aventura é realizada aqui significa que o herói é um 

homem superior, um rei nato, Essa facilidade distingue numerosos contos de 

fadas, bem como todas as lendas das façanhas de deuses encarnados. Onde o 

herói comum teria um teste diante de si, o eleito não encontra nenhum 

empecilho e não comete erros (CAMPBELL, 2007, p.163). 

 Nessa fase é obtido o poder de renovação. Bruno lutou contra todas as adversidades 

que lhe foram impostas, alguma venceu com facilidade e outra nem tanto. Ele chegou ao 

status de ídolo de um clube de futebol, graças a seu trabalho dentro de campo e não fora dele.  

 

4.3 O RETORNO 

 

Campbell (2007) apresenta três possibilidades de caminho para o herói nesse estágio 

sua jornada, que dependerá de suas ações de decisões na etapa anterior, A Benção Última. 

 

4.3.1 A RECUSA DO RETORNO 

 

Segundo Campbell (2007, p. 195) ―terminada a busca do herói, por meio da 

penetração da fonte, ou por graça de alguma personificação masculina ou feminina, humana 

ou animal o aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu transmutado da vida‖. Cabe ao 

herói trazer de volta ao mundo os símbolos da sabedoria que foram adquiridos por ele durante 

sua jornada, com o retorno destes símbolos a benção pode servir para renovar a comunidade 

ou nação. 

Campbell (2007) comenta que é o caso de muitos santos que depois do êxtase celestial 

recusam-se a voltar ou não conseguem traduzir a experiência vivida, ou dos heróis míticos 

que permanecem para sempre na Ilha Encantada. 

Quando Eliza Samúdio se encontra desaparecida, Bruno diz em entrevistas que não 

teve nada a ver com o sumiço da mulher. Luiz Henrique Ferreira Romão, diz o mesmo, que 

não sabem o que aconteceu com ela. 

Este momento é quando Bruno recusa o retorno às suas origens marginais, onde ele, 

quando criança, convivia com isso na favela onde morava. 

 

4.3.2 A FUGA MÁGICA 

 

 Segundo Campbell (2007), se o herói obtiver a benção da deusa ou do deus, sendo 

encarregado de voltar ao mundo com o elixir da restauração da sociedade, o estágio final de 

sua aventura será apoiado por todos os poderes de seu patrono sobrenatural.  
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 ―Por outro lado, se o troféu tiver sido obtido com a oposição do seu guardião, ou se o 

desejo do herói no sentido de retornar para o mundo não tiver agradado aos deuses ou 

demônios, o ultimo estagio do ciclo mitológico será uma viva, e com frequência cômica, 

perseguição‖ (CAMPBELL, 2007, p. 198). 

 A benção só é adquirida quando apoiada pelo ancião. Bruno conseguiu a benção do 

ancião, Luiz Henrique Ferreira Romão, quando ao pensarem na melhor maneira de fazer com 

que Eliza Samúdio se calasse, era a fazendo desaparecer. 

 Mas quando a benção não é apoiada pelos deuses, a vida se tornar uma perseguição. 

No caso de Bruno, a sua perseguição foi por ter sido acusado pelo assassinato de Eliza 

Samúdio. 

 

4.3.3 O RESGATE COM AUXÍLIO EXTERNO 

 

O resgate acontece quando o herói retorna, com a benção da deusa ou do deus e o 

apoio do auxiliar sobrenatural, para trazer os símbolos da sabedoria que podem servir à 

renovação da comunidade. 

―O mundo tem de ir ao seu encontro para recuperá-lo‖ (CAMPBELL, 2007, p. 206). 

Bruno está se regenerando, porque resgate que o mundo lhe proporcionou, foi a prisão. Essa 

prisão fará o mesmo repensar sobre o que foi certo ou errado em uma vida que, para muitos, 

seria uma vida pecadora e para outros, uma vida de alegrias e diversão. 

 

4.3.4 LIBERDADE PARA VIVER 

 

Campbell (2007) diz que ―o herói é o patrono das coisas que estão se tornando, e não 

das coisas que se tornaram, pois ele é‖. Esse herói não teme nada do que aconteceu , ou ainda, 

do que está para acontecer. 

Este é o momento em que o herói encontra a paz tanto desejada. No caso de Bruno, a 

sua paz está na prisão, onde ele não precisa ter contato com a comunidade ou a sociedade. Ali, 

naquele lugar, todos têm algo em comum, problemas que para serem corrigidos, precisam 

passar por um momento de reflexão sobre o que fizeram no passado. Seria também como uma 

punição para quem trouxe infelicidades para outras pessoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho construiu-se visando observar a capacidade da mídia de criar um herói, 

noticiando em seus veículos e meios de comunicação os principais acontecimentos que 

envolvem sua trajetória, a partir do momento que ele aceita quem é e parte para as realizações 

heróicas. 

 Essa capacidade de criação de herói é algo que desperta a curiosidade, como por 

exemplo, no caso Bruno, o herói apresentado no trabalho. Bruno era apenas um jovem que viu 

no futebol um modo de melhorar de vida, de ser alguém. Lutou, passou por dificuldades, até 

que em determinado momento sua capacidade foi reconhecida. Ao admitir esse dom, ele 

aceita o chamado da jornada para ser um herói, como diz Campbell (1988). 

 Passando pelo chamado, podemos ainda citar o encontro do heroi com a deusa, que é o 

momento em que Bruno conhece a ―mulher de sua vida‖ e casa-se com ela. Em uma união 

que, pelo que seria publicado mais tarde, não era embasada na confiança. Bruno por vezes 

participava de festas com garotas de programa. Sabendo deste desvio de conduta de Bruno, 

chega-se ao ponto principal da trajetória deste heroi, que corresponde ao que Campbell (2007) 

descreve como ―a mulher como tentação‖. 

Nessa seção do trabalho foi apresentada a pouca capacidade de autocontrole do 

homem diante de uma mulher, o que no caso de Bruno correspondeu ao estopim que deu 

início à sua derrocada, pois é neste momento que sua história vai retrocedendo, sua 

popularidade vai caindo e seu status de herói é ameaçado. Ao se envolver com Eliza Samúdio, 

ela ficou grávida e pediu a Bruno que reconhecesse a paternidade, assim daria à criança os 

direitos que lhe cabiam. Mas não foi isso o que aconteceu. Bruno não queria assumir o filho e, 

por diversas vezes tentou convencer Eliza Samúdio a fazer um aborto. Não tendo êxito em 

suas investidas, Luiz Henrique Romão, mais conhecido como Macarrão, amigo de infância de 

Bruno, some com Eliza Samúdio. Macarrão, que era o ―braço direito‖, protetor e guia de 

Bruno, agiu para proteger o amigo do que poderia acontecer, sendo que, sem pensar nas 

consequências, encaminhou a carreira do goleiro para a extinção. 

 Todos esses acontecimentos foram relatados pela mídia, desde o aparecimento do 

jogador até a prisão do mesmo. Isso indica a que há uma ―cultura da mídia‖, como observa 

Kellner (2001), que pode criar um mito, engendrar um heroi. 

Por isso, este trabalho propositadamente acompanhou a trajetória de Bruno como ela 

foi publicada na mídia, isto é, com a intenção de responder à sua questão de pesquisa — 
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Como a mídia trabalhou e divulgou a imagem do jogador Bruno antes e depois da prisão? — 

apresentou nas páginas de jornais, revistas e sites especializados em futebol os passos da 

trajetória de um heroi esportivo: de sua ascensão como goleiro talentoso à derrocada, quando 

é acusado de um crime. Assim, este trabalho foi finalizado com dedicação e aprendizado, 

atento ao fato de que quando as pessoas desvendam as representações midiáticas, elas são 

capazes de promover um questionamento mais geral sobre a cultura em que estão inseridas. 
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ANEXO B – Resumo e Cronologia do caso retirado de ZEROHORA.CLICRBS.COM.BR - 
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsI

D=a2963161.xml 
 
Caso Bruno: A cronologia do desaparecimento de Eliza Samudio 

Goleiro Bruno e outras seis pessoas tiveram a prisão temporária decretada 

Atualizada em 19/07/2010 às 18h34min 

 
O depoimento prestado por um adolescente de 17 anos na terça-feira transformou o goleiro 

do Flamengo, Bruno, em um dos principais suspeitos da morte de Eliza Samudio. A prisão 

temporária do atleta foi pedida à Justiça à noite e decretada no início da manhã.  

 

Após horas de busca, o atleta do Flamengo se entregou à Polícia no final da tarde de 

quarta-feira. Segundo Felipe Ettore, titular da Divisão de Homicídios do Rio, o atleta, seu 

amigo, Macarrão, e o menor apreendido na noite de terça-feira serão indiciados por sequestro 

e homicídio. Bruno seria o mandante. Macarrão e o menor os responsáveis por executar os 

crimes. 

 

Cerco ao jogador 
 

Policiais tentaram capturar o jogador em sua residência, na zona oeste do Rio de Janeiro, 

mas não o encontraram. Segundo informações de moradores do condomínio, ele teria saído de 

casa durante a madrugada. 

 

O goleiro teve a condição de foragido divulgada pelo chefe do Departamento de Investigações 

da Polícia Civil em Minas Gerais, delegado Edson Moreira. O policial justificou que a 

detenção do jogador, acusado de envolvimento no desaparecimento da ex-amante Eliza 

Samudio, é necessária para "evitar que provas desapareçam". 

 

— As pessoas chegam ao ponto de aliciar um menor para dar uma versão com uma mecânica 

incompatível e assumir a autoria do crime. O que me estranha é que, justamente quando faço 

contato com os advogados para intimar o Bruno, esse menor aparece — explicou. 

 

Irritado, o policial disse estranhar que o pedido de prisão temporária do atleta tenha sido 

divulgado pela imprensa: 

 

— Em 30 anos de polícia, é a primeira vez que vejo isso. Por enquanto, o Bruno está foragido 

— finalizou. 

 

Detidos 

 

Sete pessoas tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Além de Bruno e Macarrão, 

os detidos são: Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, mulher de Bruno, Wemerson 

Marques, conhecido como "Coxinha", Elenilson Vítor da Silva, administrador do sítio do 

jogador, Cleiton Gonçalves Silva, motorista do atleta, e Flávio Caetano de Araújo. O 

adolescente que confessou ter agredido Eliza foi apreendido. 

 

Reveja a cronologia do caso: 

 

http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2963161.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2963161.xml
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25 de junho:  

 

— O filho de quatro meses que Eliza alegava ser de Bruno foi encontrado na casa de uma 

amiga de Dayanne Souza, mulher do goleiro, em Contagem (MG)  

 

27 de junho:  

 

— Após o recebimento de uma denúncia anônima, a Polícia Civil de Minas Gerais e o 

Corpo de Bombeiros fizeram buscas ao redor do sítio do goleiro Bruno.  O caseiro 

impediu a entrada da equipe na propriedade. Em entrevista ao Fantástico, a delegada 

responsável pelo caso disse que Bruno era considerado suspeito de envolvimento no 

desaparecimento. 

 

28 de junho:  

 

— A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá confirma que, em outubro do ano 

passado, Eliza prestou queixa contra o goleiro por sequestro, ameaça e agressão. Ela 

afirmou que teria sido obrigada por Bruno e mais dois amigos dele a ingerir remédios 

abortivos.  

 

— Bruno foi afastado das atividades do Flamengo. O afastamento do atleta foi anunciado 

pela presidente do clube, Patrícia Amorim. Ela afirmou que, após o julgamento da Justiça, o 

Flamengo tomaria as medidas cabíveis.  

 

— A Justiça de Minas Gerais autorizou as buscas, permitindo que a Polícia entrasse no 

sítio do goleiro. À noite o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou nota informando 

que nenhum corpo foi encontrado nas buscas realizadas em duas cisternas no sítio. Apenas 

objetos que indicam a presença de mulheres e de criança dentro da casa no sítio foram 

encontrados. 

 

  

 

29 de junho:  

 

— A Polícia Civil confirma que encontrou vestígios de sangue no carro e no sítio do 

goleiro Bruno e em objetos encontrados na casa. O carro foi apreendido por conta do 

licenciamento vencido. De acordo com o delegado, vários objetos, incluindo peças femininas, 

estavam no interior do carro.  

 

— O amigo do goleiro Bruno, Cleiton da Silva Gonçalves, de 22 anos, que teria sido visto 

dirigindo o carro do atleta, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios de Contagem 

(MG).  

 

http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2952755.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2952755.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2952755.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2952755.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2952755.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2952842.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2952904.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2952977.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Esportes&newsID=a2954053.htm
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2954270.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2954310.xml
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— O pai de Eliza, Luiz Samudio, revela que a jovem teria contado que foi convidada pelo 

jogador a ir a Minas Gerais, após receber a promessa de que ele assumiria a criança. 

Samudio desembarcou com o neto em Foz do Iguaçu. 

 

 
 

— A direção do Flamengo teve que cobrir ofensas contra o goleiro escritas no muro do 

clube. 

 

 
 

30 de junho:  

 

— A família de Eliza decidiu oferecer recompensa a quem auxiliar a polícia com 

informações que a ajudem localizá-la. A informação exclusiva, obtida por Zero Hora, partiu 

do advogado da família de Eliza, Jader Marques.  

 

— Delegado responsável pelo caso anuncia quebra do sigilo telefônico do goleiro e de 

outros envolvidos no desaparecimento. Posteriormente, o sigilo telefônico de Eliza é 

quebrado.  
 

— O caseiro do condomínio onde fica o sítio do goleiro Bruno em Minas Gerais prestou 

depoimento na Delegacia Central de Belo Horizonte. Elenilson Vitor da Silva, de 26 anos, 

informou que houve um furto ao sítio do jogador na noite anterior.  

 

 
 

 

1º de julho:  

 

— Bruno afirmou que Eliza deixou o filho de quatro meses com o amigo do atleta, conhecido 

http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2954606.xml
http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local=1&section=Geral&newsID=a2954606.xml
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como Macarrão, para resolver questões pessoais. Bruno disse aos jornalistas que estava 

muito chateado e que queria que Eliza aparecesse logo. 

 

 
 

— A Polícia Civil confirma que o teste toxicológico na urina de Eliza detectou um 

grupamento de substâncias consideradas abortivas . A Polícia Civil encaminhou o material 

para o laboratório da UFRJ, a fim de confirmar 100% a análise e excluir qualquer outra 

possibilidade. Na foto, o delegado responsável pelo caso, Edson Moreira. 

 

 
 

2 de julho:  

 

— Uma amiga de Eliza disse que a jovem estava bem e feliz na ocasião em que 

mantiveram contato pela última vez.  Eliza teria dito que estava em Minas Gerais. Depois 

da ligação, realizada entre 7 e 9 de junho, a jovem não foi mais localizada.  

 

4 de julho: 

 

— Uma reportagem mostrada pelo programa Fantástico, informou que testemunhas ouvidas 

pela polícia afirmam ter visto o goleiro Bruno com Eliza Samudio e o filho dela no sítio 

do jogador em Minas Gerais no começo de junho, dias antes de a modelo desaparecer.  

 

5 de julho:  

 

— Polícia anuncia que um dos próximos passos da investigação é a análise dos 

computadores pessoais e as últimas mensagens eletrônicas trocadas entre a jovem e 

familiares. Foi confirmado também que um par de sandálias pretas e óculos escuros que 

estavam no veículo foram reconhecidos como pertencentes à jovem por uma testemunha. 

Peças de roupas apreendidas também já teriam sido reconhecidas como de Eliza, segundo a 

polícia.  

 

— Policiais e equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pelo corpo de Eliza na 

Lagoa Suja, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais vasculharam o local 

após uma denúncia anônima, que dizia que o corpo da jovem teria sido jogado no local 

amarrado a pedras e estaria no fundo da lagoa. As buscas continuaram no dia seguinte.  
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6 de julho 
 

— Um homem informa à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, que um adolescente de 17 anos 

sabia do caso e que a jovem havia sido morta e desossada. A polícia encontrou o jovem na 

casa de Bruno. Em depoimento, ele confessou ter participado do sequestro de Eliza e disse ter 

dado uma coronhada na cabeça dela. Ele confirmou a morte da jovem.  A versão é 

contraditória a outros depoimentos, como o da amiga de Eliza que disse ter falado com ela 

quando a jovem estava em Minas Gerais. 

 

— O amigo do jovem afirmou que o corpo de Eliza foi entregue a um traficante para que 

ele se livrasse do corpo. O adolescente saiu da delegacia depois de sete horas de depoimento, 

coberto por um casaco.  

 

7 de julho 

 

— Durante a madrugada, um promotor carioca pede a prisão temporária do jogador, 

acusado de ser o responsável pelo desaparecimento de Eliza. 

 

— A Polícia se antecipa à decisão da Justiça e agentes entram no condomínio onde mora o 

jogador, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, no aguardo do decreto de prisão. 

 

 
 

— A mulher do goleiro é presa em Minas Gerais. Além dela, outras cinco pessoas são 

detidas. 

 

— A Justiça decreta a prisão temporária do goleiro, que não é encontrado em casa. 

 

— Bruno é declarado foragido pela Polícia Civil. São realizadas buscas em uma casa onde 

estaria o corpo de Eliza.  
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— Bruno e Macarrão se entregam à polícia e são denunciados pelo Ministério Público do 

Rio pelo sequestro de Eliza em 2009. 

 

— Uma reportagem do Jornal Nacional destacou na noite desta quarta-feira o que teria 

acontecido com Eliza Samudio. Bruno pediu que amigos "resolvessem problema" com 

Eliza, diz adolescente. 

 

8 de julho 
 

— O advogado do goleiro Bruno, Michel Assef Filho, deixa o caso alegando 

incompatibilidade com a função que exerce no departamento Jurídico do Flamengo. 

 

— Bruno e o amigo Macarrão passam a noite em uma cela improvisada na divisão de 

Homicídios do Rio de Janeiro. 

 

— Delegado Edson Moreira afirma que jogador é um monstro, detalha a execução de Eliza 

e garante que ex-policial matou a vítima. 

 

 
 

— Jogador e amigo são levados ao presídio Bangu IIenquanto aguardam transferência para 

Minas Gerais.  

 

9 de julho 

 

— A polícia retomou as buscas a Eliza, mas não encontraram nada no sítio na região 

metropolitana de Belo Horizonte.  

 

— Os últimos três foragidos foram encontrados e presos: Flávio Caetano de Araújo, 

suspeito de ter levado o filho de Eliza para o sítio de Bruno, Wemerson Marques, o Coxinha, 

amigo de Bruno que teria ajudado Dayanne Souza a esconder o bebê de Eliza, e Elenilson 

Vitor da Silva, administrador do sítio de Bruno. 

 

— A Polícia de Minas também divulgou imagens de Bruno, Bola e Macarrão (foto abaixo) 

com números de registro na Secretaria de Administração Penitenciária. 
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10 de julho 
 

— Após prestarem depoimentos, Flávio Caetano de Araújo, Wemerson Marques e Elenilson 

Vitor da Silva foram transferidos para presídio em MG. 

 

— Advogado de Bruno diz que começará investigação paralela sobre o caso. Ércio 

Quaresma afirmou que contratará médicos legistas e peritos para emitir pareceres sobre os 

laudos e documentos do caso. 

 

— A polícia mineira divulga informação de que o local em que peritos buscam por Eliza 

Samudio seria uma área de execuções.  

 

11 de julho 
 

— A polícia divulga fotos de uma tatuagem de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão. É 

uma homenagem ao ex-goleiro do Flamengo gravada nas costas. A tatuagem é uma 

inscrição com os dizeres "Bruno e Maka. A amizade nem mesmo a força do tempo irá 

destruir, amor verdadeiro".  

 

 
 

— A polícia mineira declara que o caso está praticamente resolvido. 

 

12 de julho 

 

Goleiro Bruno tem mal-estar e quase desmaia na prisão. O jogador sentiu dor de cabeça 

e tontura e quase desmaiou. Os advogados aconselham suspeitos do sequestro de Eliza a 

não falarem em depoimento. O adolescente que originou uma reviravolta no caso presta 

outro depoimento, e complica ainda mais goleiro Bruno. 

 

13 de julho 
 

Polícia leva primo de Bruno do Rio para MG. O adolescente de 17 anos deixou o Centro de 

Triagem no Rio de Janeiro e seguiu escoltado por policiais para Minas Gerais (MG). A 
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Justiça mineira determina internação de adolescente. 

 

14 de julho 
 

Na busca por vestígios dos restos mortais de Eliza Samudio, a Polícia Civil mineira requisitou 

os trabalhos de um veterinário. Eles estudam como farão a perícia nos cães. O adolescente, 

primo de Bruno, é o primeiro denunciado por envolvimento no desaparecimento de Eliza. 

No sítio do goleiro, a polícia encontra vestígios que podem esclarecer desaparecimento de 

Eliza no sítio de Bruno. São paredes ocas e um cheiro forte na casa de Bola. No final da 

tarde, Bruno e outros três envolvidos no desaparecimento de Eliza têm sigilo telefônico 

quebrado. 

 

15 de julho 

 

Um pedido de habeas corpus no nome do goleiro Bruno Fernandes foi registrado no site 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no município de Contagem. É autorizada quebra de 

sigilo telefônico de envolvidos no caso Bruno. O inquérito aponta que o goleiro foi a MG 

no dia em que Eliza teria sido morta. 

 

16 de julho 
  

"O Estado vai pagar os danos ao Bruno", diz advogado. Foram remarcados 

os depoimentos das supostas amante e noiva do goleiro Bruno, Fernanda Gomes Castro e 

Ingrid Oliveira, respectivamente. Em coletiva, a delegada responsável pelo caso afirma que 

adolescente mentiu sobre cor de pele de executor de Eliza. 

 

18 de julho 

 

Uma gravação feita durante uma conversa informal em um voo de transferência do Rio para 

Minas Gerais revela a versão do goleiro Bruno para o sumiço da ex-amante Eliza 

Samudio. Ele põe a culpa no amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, pelo 

desaparecimento. O vídeo, que não tem valor legal, foi gravado antes de o atleta receber a 

orientação de se silenciar sobre o episódio. 

 

— Não sei o que deu na cabeça dele (Macarrão). Hoje, diante de todos os fatos que existem, é 

difícil acreditar nele. Estou chocado. 

 

19 de julho. 

O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado Marco Antonio Monteiro, anunciou 

o afastamento da delegada Alessandra Wilker do inquérito sobre o desaparecimento de 

Eliza.  

 

A decisão foi tomada após a divulgação de um vídeo na TV Globo em que o goleiro Bruno 

diz desconfiar que seu amigo Macarrão estaria envolvido no sumiço. O inquérito será 

presidido pelo delegado Edson Moreira, chefe do Departamento de Investigações. 
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