
Tópicos Especiais em Comunicação II – 2ª Prova (Devolução: dia 21 de fevereiro) 

Professor Ronaldo Helal 

Instrutores: Fausto Amaro e Francisco Brinati 

Responda apenas duas das questões abaixo: 

1. Apresente com clareza as principais questões levantadas no artigo “A Indústria Cultural e as Biografias 

de Estrelas: as estórias de Tina Turner e Babe Ruth” e discuta criticamente os recursos acionados pela 

mídia na “construção” da figura pública dos ídolos. Quais temas são recorrentes nestas narrativas? 

Explique-os com clareza. (5 pontos). 

2. Faça uma análise crítica dos artigos “Mídia, Construção da Derrota e o Mito do Herói” e “Mídia e 

idolatria: o caso Ronaldinho”, apresentando com clareza as principais questões dos textos. Qual a 

relação entre jornalismo esportivo e a construção de ídolos futebolísticos? Quais os recursos acionados 

pela imprensa para a construção da figura pública do atleta Ronaldo? (Valor: 5 pontos).  

3. O livro do jornalista Mário Filho O Negro no Futebol Brasileiro suscitou um debate acadêmico sobre 

sua relevância como instrumento histórico. Apresente e discuta criticamente os textos “História e a 

Invenção de Tradições no Futebol Brasileiro” de Antônio Jorge Soares e “Sociologia, História e 

Romance na Construção da Identidade Nacional Através do Futebol” de Ronaldo Helal e Cesar 

Gordon. Quais são os argumentos apresentados por Soares e quais os apresentados por Helal e 

Gordon? (5 Pontos) 

4. O que fazem argentinos e brasileiros quando “olham” para o futebol do “vizinho”? Qual o papel e o 

comportamento da imprensa especializada no acirramento da rivalidade entre os dois países? Responda 

estas questões tendo como base o artigo “Jornalismo e Futebol: argentinos e brasileiros ou do ‘odiar 

amar’ e do ‘amar odiar’ de Helal e Lovisolo”. (5 Pontos) 

5. Invictus e Heleno são filmes que enfocam temas relacionados à relação entre esporte, identidade 

nacional e idolatria. Nos artigos “Construindo a Nação Arco Íris: esporte e identidade nacional em 

Invictus“ e “‘Heleno, o “Diamante Branco’: o que o herói pode nos dizer de sua cultura?” esses temas 

são apresentados e discutidos em sua inter-relação. Exponha com clareza a temática discutida em cada 

artigo e suas respectivas discussões. Você pode ressaltar os pontos de aproximação e distanciamento 

entre os artigos, se desejar. (5 Pontos) 

Boa Prova! 

Observações Importantes: 

a)  Qualquer citação tem que estar entre aspas e com a referência completa da fonte, mesmo que extraída de 

anotações de sala de aula. 

b)  Como é uma prova para se feita em casa, não terá segunda chamada. 


