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1. Introdução 

 Os heróis estão ao nosso redor. Seja nas competições esportivas, nos shows de 

rock, nas séries de televisão, nos filmes ou nas histórias em quadrinhos, com eles nos 

deparamos  frequentemente. Nas grandes metrópoles da atualidade, marcadas pela 

fragmentação e pela convivência de grupos sociais os mais diversos, heróis e estrelas 

podem ser entendidos como formas de integração e unificação simbólicas desta 

diversidade. Mitos modernos, concentram em si significações atribuídas pelas 

comunidades que os idolatram (Eco, 1979). 

 Os heróis podem ser divididos em dois grupos: os de origem ficcional - como por 

exemplo os personagens de histórias em quadrinhos e de algumas produções 

cinematográficas - e aqueles surgidos no seio da comunidade, em torno dos quais se cria 

um “personagem” - como por exemplo os heróis dos mundos do esporte e da arte. 

 A existência destes heróis provenientes da própria comunidade encontra nos 

meios de comunicação de massa uma condição sine qua non. A mídia tem 

frequentemente cumprido o papel de “editar” a saga destes heróis, enfocando e 
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ressaltando certos momentos e atitudes e/ou ocultando e omitindo outros. A proposta 

deste ensaio é analisar a forma como o cinema tratou a trajetória de vida de dois heróis da 

sociedade moderna: o jogador de beisebol Babe Ruth e a cantora pop Tina Turner. 

 

2. Os filmes: The Babe e Tina (What’s Love Got to Do With It) 

 2. a - A história de Babe Ruth 

 George Herman Ruth nasceu em 1895 e morreu em 1948. Rejeitado pela família, 

devido a seu temperamento indomável, é internado aos sete anos contra a sua vontade em 

um orfanato. Lá, a rejeição prossegue: gordo e rebelde, Babe é constantemente 

hostilizado e punido. Um dia, durante exercícios de beisebol no pátio do orfanato, Babe, 

irritado com as zombarias, rebate para longe a primeira bola que lhe é lançada. A série de 

bolas que rebate aí é a primeira manifestação do talento que o tiraria, muitos anos depois, 

do orfanato. 

 Resgatado do orfanato por um descobridor de talentos e feito estrela do beisebol, 

Babe, deslumbrado, entrega-se a excessos de inúmeras ordens: bebida, mulheres, gastos, 

rompantes afetivos e, principalmente, home runs2. Seus recordes sucessivos garantem-lhe 

o perdão de todos por suas extravagâncias. Babe conhece a glória, e em seu auge acaba 

por efetuar um verdadeiro milagre: bate dois home runs em um só jogo, cumprindo a 

promessa feita a um pequeno fã moribundo que visitara em um hospital. Babe casa-se, 

mas sua vida desregrada acaba por fazer fracassar seu casamento. 

                                                                                                                                                                             
resultados parciais do Projeto Integrado de Pesquisa “Idolatria e Fenômenos de Massa na Sociedade 
Brasileira” desenvolvido pelos autores com financiamento do CNPq. 
2 Principal jogada do beisebol, o home run ocorre quando o rebatedor lança a bola fora do alcance do time 
adversário, ganhando assim tempo para percorrer de uma só vez o trajeto de volta à base inicial, e  
marcando pontos para seu time. 
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 Sua carreira conhece altos e baixos, mas a cada prognóstico sombrio sobre o fim 

de sua carreira Babe responde com novos recordes. Casa-se novamente; sua segunda 

esposa parece ser a única capaz de compreender suas dificuldades e de ajudá-lo. Já em 

fins de carreira, sonha em ser técnico de seu time, pleito constantemente negado pelo 

dono de seu clube. Recebe afinal uma oferta para trabalhar como técnico de um time das 

ligas inferiores. Humilhado, Babe recusa. O filme termina com um jogo em que Babe, 

após discutir com o técnico, retira-se arrasado para o vestiário. Ao entrar no túnel, depara-

se com um rapaz: é o menino que visitara no hospital, e que conseguira recuperar-se. O 

rapaz vem agradecer-lhe e, paradoxalmente, redimi-lo: enquanto Babe caminha 

cabisbaixo pelo túnel para o vestiário, o rapaz reitera-lhe “You are the greatest!”(Você é o 

maior!”). 

 

 2. b - A história de Tina Turner 

 Tina Turner nasceu Anna Mae Bullock. Quando criança, cantava em um coral da 

Igreja Batista em Brownsville, uma cidade pequena do Tennessee. Desde cedo Anna 

demonstrava ter um talento especial, destacando-se do coral não só por seu timbre de voz 

como também pela forma “profana” de interpretar as canções - batendo palmas e 

remexendo o corpo -, o que levava a professora a repreendê-la constantemente.  

 Ainda criança, Anna é abandonada pela mãe, que parte com sua irmã mais velha, 

deixando-a aos cuidados da avó. Aos dezesseis anos, após a morte desta, Anna vai ao 

encontro da mãe e da irmã. Ao chegar em St. Louis (cidade grande e moderna para seus 

parâmetros), Anna vai com a irmã ao Club Manhattan, um bar local onde Ike Turner 

apresentava-se com sua banda. Ike é conhecido como descobridor de talentos. Anna se 
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encanta com o bar e com a banda de Ike. Na noite seguinte, sua irmã insiste para que 

Anna cante com a banda, seguindo o exemplo de outras frequentadoras. Ela encanta os 

presentes, e o próprio Ike diz ao microfone: “Essa mulher sabe como cantar”. 

 No dia seguinte, Ike a convida para participar da banda, e vai até a mãe de Anna 

pedir-lhe permissão para incluí-la na banda. Após hesitar, a mãe de Anna cede aos 

argumentos de Ike, que alega oferecer a música um futuro mais promissor do que a 

profissão de enfermeira (projeto da mãe de Anna). Tem início sua carreira como cantora. 

 No início, tudo é uma grande novidade para a ingênua e interiorana Anna. Os 

bastidores da banda, as viagens, o palco, etc. Anna é rebatizada por Ike como “Tina 

Turner”. Eles se casam e têm filhos. A banda começa a fazer sucesso. Tina, aos poucos, 

começa a sobressair-se e a ofuscar Ike, que sente-se cada vez mais enciumado. O sucesso, 

contudo, não traz para Tina a recompensa financeira, uma vez que Ike controla todos os 

ganhos. 

 A relação com Ike deteriora-se gradualmente. Ike começa a utilizar drogas, e 

torna-se cada vez mais violento com Tina. Ela faz alguns esforços para afastar-se dele 

(recorrendo inclusive a uma tentativa de suicídio), todos infrutíferos. Após uma briga 

particularmente violenta, em que pela primeira vez reage fisicamente, Tina foge e resolve 

separar-se de Ike. No processo de divórcio, abre mão de todos os bens do casal, exigindo 

apenas a manutenção de seu nome artístico. Com a ajuda de um novo empresário, resolve 

cantar rock’n’roll, desistindo das melancólicas canções românticas compostas por Ike. O 

filme termina com a estréia de Tina em seu novo estilo, despontando para o sucesso que a 

consagraria como uma das maiores cantoras pop do mundo. 
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3. Os mitos: algumas recorrências 

 3.1 - O tema da singularidade 

 Em sua estrutura narrativa, os filmes que contam as vidas de Babe Ruth e Tina 

Turner apresentam algumas semelhanças. A primeira delas diz respeito a um “prólogo” 

no qual surge uma característica comum: ambos seriam portadores de um talento inato, 

um “dom”, muitas vezes incompreendido ou surpreendente. É assim que Tina, criança, 

insiste em destacar-se do coral em que canta, desrespeitando as ordens da regente, que 

termina por expulsá-la do coro. E é assim que Babe, criança, rebate as inúmeras bolas 

arremessadas pelo padre, contra todos os prognósticos que tinham-no como incapaz de 

jogar beisebol. 

 O talento aparece assim como um dom inato. Ambos possuem-no desde crianças, 

e destacam-se por isso. Esta concepção do talento como dom inato, de natureza 

inexplicável, faz com que possamos aproximá-lo das categorias do tipo “mana” descritas 

por Mauss (1974). “Mana” é justamente a característica das coisas indizíveis, atributo 

daquilo que é mágico. 

 Os meios artísticos e esportivos parecem constituir-se em espaços férteis na 

produção de categorias do tipo “mana”, que giram em torno justamente das concepções 

de talento. Coelho (1989), em trabalho sobre os estudantes de teatro do Rio de Janeiro, 

mostra como as definições de talento deste universo aproximam-no justamente de 

categorias do tipo “mana”, tais como “energia”, “brilho”, “peso” e outras. Esta concepção 

de talento encontra eco no meio dos  jogadores de futebol, no qual o talento aparece 

descrito de modo semelhante, conforme mostra o estudo de Benzaquen de Araújo (1980). 
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 Mas “mana” é também, ainda no dizer de Mauss, atributo de individualidade3. E 

parece ser esta a função deste traço comum a Babe e Tina: retratá-los como indivíduos 

únicos, singulares porque dotados de talento.4 Costa (1984), examinando a mitologia das 

cantoras de rádio brasileiras, encontra também esta representação do talento como 

inerente ao indivíduo, e assinala, significativamente, que na mídia especializada é comum 

encontrar depoimentos que fazem remontar a presença deste “talento” à infância da 

estrela; esta precocidade exerceria, entre outras, a função de “naturalizar a vocação” (p. 

187), deste modo individualizando a estrela. 

 A singularidade, contudo, aparece ainda associada a um outro fator: a “sorte”, 

presente no “acaso” que faz com que ambos encontrem “descobridores” que os alçam ao 

estrelato5: Ike no caso de Tina, o “olheiro” no caso de Babe. Não é à toa que “sorte” e 

“acaso”, categorias também da ordem do inexplicável, podem ser alinhadas junto ao 

“amor”, ao “carisma” e ao “talento” no rol das categorias “mana” presentes na sociedade 

ocidental moderna. A combinação do talento inato e precoce com a sorte no encontro com 

o descobridor assinala assim, de modo peremptório, a singularidade das estrelas nesta 

mitologia que as envolve. 

 

 3.2 - O tema da privacidade 

                                                           
3 Benzaquen de Araújo e Viveiros de Castro (1977), examinando a representação moderna do amor e sua 
associação ao individualismo, afirmam que “A ‘personalidade’ parece ser o lugar do mana em nossa 
sociedade. (...) Muito a propósito, o mana ocidental marca a diferença entre os indivíduos.” (p. 165, n. 30) 
4 A noção de “carisma”, tal como proposta por Weber (1978), vem reforçar esta interpretação. Permeando o 
mundo do star system (esportivo e artístico), o carisma é também algo da ordem do indizível, qualidade 
mágica atribuída a alguém. O próprio Weber faz explicitamente menção à possibilidade de se entender o 
carisma como uma categoria do tipo “mana” (pp. 1133-34). 
5 Esta figura do “descobridor” está presente também no universo do rádio descrito por Costa (1984). 
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 Este personagem singular, contudo, embora retratado como único, não é indiviso. 

Ao contrário, sua existência parece dilacerada entre a vida pública e a privada, e este 

indivíduo singular encontra-se assim marcado pelo drama de ser dois. As trajetórias de 

Babe e Tina enfatizam claramente esta dualidade, com as dificuldades da vida privada 

fazendo incessante contraponto com o sucesso obtido profissionalmente. 

 Esta condição é dramatizada na maneira como lidam com seus nomes de batismo 

ou pseudônimos. Em ambos os filmes, há passagens que falam desta dualidade. Em The 

Babe, há um momento em que a segunda esposa de Babe, vendo-o comer um chocolate 

da marca “Babe Ruth”, indaga-lhe sobre eventuais direitos autorais que estaria recebendo; 

Babe, ingênuo, responde que não se importa com o uso de seu nome. 

 Em Tina, a questão do nome aparece já ao final, quando de seu divórcio. Ansiosa 

em obtê-lo de qualquer modo, Tina não hesita em abrir mão de todos os bens para 

acelerar o processo, exigindo apenas a manutenção de seu nome artístico. Em que pesem 

as diferenças de atitude entre os dois personagens, ambos os episódios assinalam 

justamente a dualidade da vida do ídolo: Babe não se reconhece naquela “marca”, 

enquanto Tina sabe que aquela “marca” - ainda que não sendo seu nome de batismo - é 

seu bem mais precioso.6 

 Ambos os filmes são pontuados por episódios dramáticos envolvendo a vida 

particular do ídolo, em especial suas dificuldades conjugais. Este “preço” pago pela fama 

- e que lhe confere um caráter fáustico - dá o tom destas narrativas, parecendo 

                                                           
6 É interessante observar a diferença de atitude entre Tina e Babe. Tina demonstra uma postura profissional 
moderna, tendo deixado para trás a ingenuidade da cidade do interior, ao passo que Babe Ruth se insere no 
rol dos astros amadores, explorados por uma indústria que se situa acima e além de seus interesses. Figuras 
de momentos históricos distintos, Babe e Tina ilustram bem duas consciências profissionais diferentes; no 
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desempenhar uma função essencial para a identificação do público com seus ídolos.7 O 

sofrimento humaniza-os, aproxima-os das pessoas comuns, ligando então uma chave para 

a identificação popular: os problemas conjugais, em sua puerilidade, parecem constituir-

se no lado “Clark Kent” destes super-homens e super-mulheres, naquele lado ordinário e 

mundano que alimenta em cada um o sonho de que um dia a vertente de “super-herói” se 

manifeste.8 

 

 3.3 - O tema da adversidade 

  O preço pago pela fama na vida particular desempenha ainda uma outra 

função nesta mitologia das estrelas e dos heróis: trata-se do seu calvário particular, das 

adversidades que deverão ser superadas para que se alcance a glória, no melhor estilo dos 

heróis das mitologias clássicas. 

  De saída, temos uma situação de extremo abandono: Babe é colocado em 

um orfanato por seu pai, e Tina é deixada pela mãe com sua avó. Esta situação inicial de 

abandono é contudo superada; já adultos, Babe deixa o orfanato e Tina reúne-se à sua 

mãe. Na saga dos heróis, este abandono inicial pode ser entendido como uma primeira 

provação; os seres especiais e predestinados devem superar obstáculos que para muitos 

seriam intransponíveis, conseguindo assim avançar rumo ao estrelato e à fama. 

 Uma segunda provação surge mais adiante, em outro momento de suas biografias: 

as dificuldades conjugais. Em que pesem as diferentes roupagens sob as quais aparecem - 

                                                                                                                                                                             
mundo do futebol brasileiro, as trajetórias de Pelé e Garrincha são exemplos destes dois tipos de 
consciência. 
7 Para uma análise sobre o êxtase e a agonia de heróis do futebol, ver Helal e Murad (1995). 
8 Para uma análise do personagem “Superman” como arquétipo popular e da importância de “Clark Kent” 
como chave para a identificação popular com o personagem, ver Eco (1979). 
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no caso de Tina, os ciúmes e a inveja de Ike pelo sucesso que ela alcança, no caso de 

Babe, seus excessos e desregramentos - o tema das dificuldades conjugais aparece nas 

duas biografias aqui tratadas. É como se as histórias de vida de heróis e estrelas nos 

assinalassem que o preço do sucesso na vida pública é a dor na vida particular, as 

dificuldades privadas surgindo assim como um contraponto necessário do estrelato. 

 Assim, o talento natural e inato, somado às dificuldades encontradas pelos ídolos 

em suas trajetórias rumo ao sucesso, serve para torná-los ainda mais míticos e especiais. 

Campbell (1990: 12) coloca que: 

“A façanha convencional do herói começa com alguém a quem foi 
usurpada alguma coisa, ou que sente estar faltando algo entre as 
experiências normais franqueadas ou permitidas aos membros da 
sociedade. Essa pessoa então parte numa série de aventuras que 
ultrapassam o usual, quer para recuperar o que tinha sido perdido, quer 
para descobrir algum elixir doador da vida.” 

 

    Neste sentido, Babe e Tina, em suas trajetórias de superação de 

adversidades em busca do êxito pessoal, estariam refazendo, em linhas gerais, o percurso 

que caracteriza os heróis clássicos, e a “edição cinematográfica” de suas biografias seria 

assim um caminho moderno de criação de heróis. 

  

4 - Considerações Finais 

 A temática do estrelato é uma constante na comunicação de massa. Inúmeros são 

os filmes que falam de ídolos e fãs, sob diversos pontos de vista9. As biografias de 

pessoas famosas, com maior ou menor fidelidade à “vida real”, são mais um produto 

desta série. 
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 A semelhança entre as biografias cinematográficas de Babe Ruth e Tina Turner 

pode ser entendida à luz das relações entre a indústria cultural e os mitos. Espaço 

contemporâneo produtor de mitos, a indústria cultural nos conta histórias que nos falam 

de nossas próprias tensões, dramas e ambigüidades - razão de ser dos mitos, na 

formulação  clássica de Lévi-Strauss (1975). Ao escolher estas histórias de vida para 

contar (entre tantas outras possíveis), o cinema “edita-as”, selecionando alguns episódios, 

eliminando outros, enfatizando alguns, menosprezando outros. Deste modo, acaba por 

produzir sempre uma mesma história fundamental, que nos fala de singularidade, 

privacidade e superação da adversidade.  

 A figura do herói é representativa de questões fundamentais da coletividade. 

Através dela, uma cultura se expressa e se revela. Babe Ruth e Tina Turner são heróis 

contemporâneos. Suas respectivas biografias, conforme edição da mídia, podem ser 

entendidas como paradigmas dos anseios da sociedade moderna. Anônimos e pobres, 

ambos se tornaram famosos e ricos. Assim, simbolizando o sucesso pessoal através do 

talento e da superação de obstáculos “intransponíveis”, a trajetória de vida destes astros 

de universos distintos oferece à coletividade uma narrativa sobre um mito fundamental da 

sociedade de massas, variações sobre um mesmo tema: a afirmação do indivíduo em sua 

singularidade. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
9 Para uma análise de um conjunto de filmes que abordam o tema da fama enquanto “mitos modernos”, ver 
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