
 64 

ANÁLISE DAS IMAGENS DA MORTE DE AYRTON SENNA NA 
REVISTA VEJA EM 1994. 

 

Autor: Alex Eloy Nogueira 

Prof. Dr. Jorge Luiz Romanello (Orientador) 
 

 

 

 

RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise das imagens (através 

dos apontamentos de Boris Kossoy) presentes na revista Veja a respeito 

da morte do piloto brasileiro de Formula 1, Ayrton Senna, em 1994. 
Procuramos através desta pesquisa, uma compreensão a respeito do 

papel que estas imagens tiveram na construção da imagem de um 
personagem considerado para muitos como um herói nacional (segundo 

os apontamentos de Paulo Miceli), que tem seus “rituais” de (re) 
memoração. Levando se em conta como que se processam as criações e 

recriações dos “Heróis”, a elaboração de um espetáculo de grandiosidade 
que contribui, e muito, para transmitir um “ar” de grandiosidade e 

“epicidade” na morte do “herói”, (como no caso de Senna) partindo das 
concepções de autores como, Umberto Eco. Assim como iniciar uma 

análise a cerca das relações da imprensa esportiva no tocante a cobertura 
da carreira de Ayrton Senna que é um caso exemplar da estreita relação 

entre a mídia esportiva e sua necessidade de heróis.  
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O TEMA  

 

Em pleno ano de 2010, passados dezesseis anos de sua morte, 

vemos uma grande quantidade de homenagens e referências ao piloto 

brasileiro Ayrton Senna nas mais diversas mídias: escrita, visual, digital, 

etc. Isso gera alguns questionamentos a cerca da construção dessa 

imagem (a de um herói nacional com seus cerimoniais e rituais de 

rememoração tão presentes até nos nossos dias), assim como ocorre com 

outras figuras como Lady Diana, Getulio Vargas. Pensando nisso e diante 

da impossibilidade de se trabalhar com todas as fontes possíveis a 

respeito de tal tema, ocorreu à iniciativa de se trabalhar com a revista 

Veja, ou mais precisamente com as imagens a respeito de sua morte e de 

seu velório presentes nessas publicações, para se compreender as 

contribuições dessas imagens na construção de um símbolo nacional, de 

um mártir, de um (para muitos) “super herói”. 

 

Há de se destacar papel da mídia nessas construções como no 

caso do funeral de Ayrton Senna (que foi transformado em uma grade 

espetáculo de show e imagens). As mais diversas mídias na atualidade 

ocupam uma função fundamental para a construção memorização e 

(re)memorização dos “heróis”, já que com esses meios de comunicação (a 

onde a presente revista se também se enquadra) a “criação” dos 

acontecimentos e a informação chegam a um número incontável de 

lugares, famílias e lares, “praticamente” não conhecendo fronteiras. 

 

AS FONTES  

 

As fontes, que estão sendo utilizadas nessa pesquisa, consideram 

se que são de fácil acesso por estarem disponíveis tanto na internet (no 

site da editora Abril) quanto em um centro de documentação do porte do 

CDPH, (Centro de Documentação e Pesquisa Histórica) da própria UEL.  
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Nas fontes em questão, as edições da revista Veja, que tratam 

sobre o fato ocorrido em maio 1994, à morte e velório do piloto brasileiro 

Ayrton Senna, se procura analisar tanto os aspectos ligados as imagens ali 

presentes, como também a respeito da relevância desse tema. Há de se 

destacar que as edições deste ano referentes à temática abordada estão 

em excelente estado de preservação contendo um razoável número de 

fotos (que entre os recursos visuais presentes nessas publicações, 

acabaram sendo os que receberam uma maior atenção) o que está 

levando a um trabalhoso processo de seleção de quais destas imagens 

ainda se utilizará no desenvolvimento desta pesquisa em curso.  

 

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DAS IMAGENS.  

 

Um dos processos fundamentais para a elaboração e 

desenvolvimento desse trabalho foi o levantamento quantitativo das 

fontes, no caso já destacado a revista Veja em 1994.  

 

No ponto reverente a aparição de Ayrton Senna nessa revista 

percebe-se que esta é uma figura “quase” ausente nas paginas dessa 

revista durante o período que vai de janeiro a maio de 1994. Nas dezoito 

edições da revista que antecedem a morte de Senna, aparecem somente 

duas imagens a cerca desse piloto, nas edições 1333 e 1338, em geral 

propagandas, que utilizavam sua imagem.  

 

Nas edições posteriores a sua morte observa se algo similar as 

aparições de Ayrton também diminuem, este aparece somente nas 

edições 1340, com três imagens relacionadas ainda a homenagens de 

patrocinadores ao piloto brasileiro, e nas edições 1341 e 1343, mais uma 

vez em propagandas de outras revistas da editora abril (que também 

publica a revista Veja) que lançaram matérias especiais sobre a vida e 

obra de Senna (no caso as revistas Caras e Quatro Rodas).  
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Por sua vez a edição 1339 de 11 de maio de 1994, primeira 

edição da revista após a morte do brasileiro no grande prêmio de Imola de 

Formula 1, contém uma “overdose” de conteúdo dedicado a Senna. Nessa 

publicação das 134 paginas, 37 paginas, ou seja, 27,61% do total da 

revista tem algum conteúdo dedicado à morte de Ayrton Senna (algo que 

não ocorre com nenhuma outra edição nesse período). Com referencia as 

imagens, entre fotografias, charges, entre outras, 34 são ligadas a esse 

tema. Ao se fazer uma comparação com outras edições desse mesmo ano 

como a edição 1338, que teve como reportagens principais o papel de 

Nelson Mandela na África do Sul e o consumo de „„crack” na cidade de São 

Paulo, visualiza-se que tiveram respectivamente oito e dez paginas 

dedicadas a cada uma destas matérias.  

 

Há de se destacar também que a morte de Ayrton Senna foi 

contemplada com uma edição “extra especial”, totalmente dedicada ao 

ocorrido. Lançada em 3 de maio, dois dias após sua morte em 1 de maio 

de 1994. Esta edição extra, foi à quarta na historia dessa revista 

(anteriormente haviam sido feitas edições especiais que foram as 

seguintes uma sobre a indicação de Ernesto Geisel para que assumisse o 

planalto, a morte de Juscelino Kubitschek, e a renuncia de Fernando Collor 

de Mello).  

 

Esta edição extra que foi publicada e distribuída em caráter de 

praticamente “extrema urgência” esgotou-se em pouco tempo, todos os 

300, 000 exemplares impressos foram vendidos. Assim de certa forma 

“comprova” um “sucesso” dessa publicação e de sua cobertura do fatídico 

fato ocorrido nas pistas italianas em 1994.  
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METODOLOGIA  

 

Com referencia aos pressupostos teóricos metodológicos 

utilizados para se analisar tal tema aqui apresentado (assim como as 

fontes já enunciadas, no caso as fotografias), procurou se partir de 

autores que trabalhem temáticas referentes à construção do herói 

nacional, a morte dos “heróis”, sobre análise de fotografias e a respeito da 

construção dos grandes cerimoniais (em que se transformam até mesmo 

os funerais dessa grande “celebridades” entre ela Ayrton Senna).  

 

Assim a análise das imagens fotográficas presentes nessas 

revistas sobre o “personagem” a ser examinado, parti-se das perspectivas 

apresentadas por Boris Kossoy na sua obra na sua obra Fotografia e 

História de 2001, em que trabalha a idéia de que toda a fotografia é um 

resíduo do passado, uma fonte histórica aberta a múltiplas significações. 

 

Este pesquisador da imagem fotográfica como fonte histórica e 

recurso didático em sala de aula (em outros trabalhos), aponta em sua 

obra “Fotografia e História” reflexões a respeito da origem (história da 

fotografia) e métodos para se fazer sua análise. Assim Kossoy apresenta 

seus objetivos a respeito da fotografia, do método e da análise do objeto 

fotográfico:  

 

[...] creio, uma explicação precisa e 
abrangente dos critérios operacionais de 

investigação e análise das fontes fotográfica, 
bem como maior aprofundamento das 

questões relativas á sua interpretação 
enquanto documentos históricos portadores de 

múltiplas significações [...] (KOSSOY, 2001, p. 
18).  

  
 

Kossoy traz em seu trabalho que a fotografia (“fruto” do século 

XIX) teve um grande impacto cultural junto à sociedade, entretanto foi 
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alvo de preconceitos no tocante a sua utilização como fonte no trabalho 

histórico. Por isso este autor procura, no decorrer de sua narrativa, tentar 

compreender sua gênese e trajetória, sua condição de objeto de 

investigação histórica, a sua “essência” de fragmento e registro 

documental, que expressa uma realidade “própria” junto às concepções de 

seu tempo, de seu criador, junto as suas ambigüidades: 

 

O presente autor procura em sua obra definir 
vertentes de identificação históricas a cerca da 

análise das imagens iconográficas, ou seja, o 
emprego da fotografia histórica na 

interpretação do passado. Desta maneira este 

propõe “um modelo metodológico de 
investigação e análise crítica das fontes 

fotográficas”. (KOSSOY, 2001, p. 20). 
 

  
Assim mais uma vez Kossoy aponta sobre a fotografia e sua 

análise “seus significados mais profundos [...], não raro, se encontram 

além da verdade iconográfica.” (KOSSOY, 2001, p. 22).  

 

No tocante a construção do “herói” nacional se partiu dos 

apontamentos de Paulo Miceli na sua obra: O mito do herói nacional, de 

1994, que tem por objetivo desenvolver uma visão critica através da 

discussão, análise e reformulação constante dos temas históricos, 

estimulando também a participação de todos no processo de elaboração 

do saber histórico. Assim como a desmistificação de alguns dos mais 

famosos heróis nacionais os considerando como seres humanos e não 

como seres especiais ou superiores.  

 

Este determinado autor levanta importantes questões (em sua 

obra “O Mito do Herói Nacional”) a serem feitas por quem pretende 

estudar, analisar os heróis. Entre elas, como e por quem esse certo 

personagem é considerado herói, por que ele merece essa “classificação”, 

quais variações de significado e importância os heróis assumem em 
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situações históricas determinadas, o que os heróis queriam exatamente, 

etc. Estas questões se apresentam como elementos fundamentais para se 

fazer essa, análise, mas apesar de serem de tamanha importância ainda 

necessitam de outras questões em que o sujeito pesquisador do papel do 

herói precisa (e muito) se atentar.  

 

O pesquisador desse determinado objeto deve se preocupar, com 

os tempos e os valores do historiador, ou seja, seus valores, seus 

conceitos, suas hipóteses, sua “ideologia”, assim ele deve promover um 

debate entre sua mentalidade e seus valores desta forma atentado que 

seus valores (“típicos” do tempo em que este vive), já que estes são 

diferentes dos valores da época, do contexto do período em que viveu o 

personagem estudado, ou se processou a dinâmica da transformação de 

uma figura em um “herói”.  

 

Assim outro ponto levantado por este autor é a respeito de assim 

como também as condições em que se processam as criações e recriações 

dos “Heróis”, pois como aparece em diversas passagens de seu trabalho 

os heróis podem ser produzidos e desfeitos, desta forma o “herói” pode 

ser substituído, nas dinâmicas de transformação dos valores, dos 

interesses no decorrer do tempo, por outro que melhor represente (ou 

simbolize) os desejos, idealizações, seja fator de identidade e as 

aspirações de um grupo.  

 

Portanto como nos aponta Miceli em uma das passagens a cerca 

dos seus “conselhos” a respeito de como se trabalhar e analisar o herói: 

 
 

[...] é preciso que se fale de cada herói em 
particular. “Não se pode torná-los como uma 

espécie rigorosamente caracterizada de 
pessoas, pois são estruturas históricas 

especificas e fazem duras esta mi(s) tificação”. 
(MICELI, 1994, p. 13). 
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Ainda sobre esse ponto levantado Miceli conclui a respeito dos 

riscos que se corre ao se trabalhar com a construção do mito dos “Heróis”, 

riscos de se ferir sentimentos, de gerar ódios, revoltas e (por que não 

colocar sua própria integridade em risco) já que, ao se “mexer” com tais 

figuras acaba se tocando em feridas e despertando paixões, desta 

maneira “mexe-se” muitas vezes com o “ídolo” de diversos grupos, ou 

pessoas, o que pode gerar um desejo de vingança, assim como nos 

aponta Miceli em outra passagem: 

 
Tratar de heróis, como se vê, não é coisa fácil, 

pois [...] corre-se o risco de ferir sentimentos, 
provocar revolta, repressão e até vingança, 

ainda mais quando o que se põe em cena é 
uma categoria especial [...] os heróis 

nacionais [...]. Quantas vezes semelhante 
ramerrão já não foi enfiado pelos ouvidos [...] 

de quem ousou questionar seus méritos [...] 
vasculhar seus vícios [...] delírios; enfim 

gentificar o que a historiografia celebrativa e a 

política interesseira transformaram em pedra e 
bronze” [...]. (MICELI, 1994, p. 13).  

 
 

SENNA E O JORNALISMO ESPORTIVO. 

 
A mídia tem fundamental na construção da imagem do herói, um 

dos momentos mais marcantes para se obter tal construção é justamente 

a da “hora da morte” sendo mais especifico o seu velório, cortejo fúnebre 

em que seus “fiéis seguidores podem acompanhá-lo” e a mídia tem uma 

grande “oportunidade de construir todo um ambiente, clima para 

favorecer o espetáculo que se tornam esses eventos. 

 

O autor Umberto Eco que aponta em sua obra: Viajem na 

Irrealidade Cotidiana, pontos importantes a cerca das relações entre a 

mídia esportiva no tocante a cobertura da carreira de Ayrton Senna que é 
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um caso exemplar da estreita relação entre a mídia esportiva e sua 

necessidade de heróis.  

 

Eco traz que a construção simbólica, do personagem, (esta) 

ligada a uma encenação em que todo o evento foi transformado em 

discurso base, a onde a televisão tem reduzido o seu poder de 

interpretação, assim um evento já nasce falso e as pessoas se preparam 

para assistir (aqui no caso mais especifico da televisão) um criação, como 

se fosse em um estúdio, só que em dimensões muito  maiores, a onde 

câmeras, flashes “capturavam” filmam e focalizam o que é importante 

para os temas que já haviam sido escolhidos previamente. Em suma isso 

significa que todos os eventos (e no caso os funerais dos grandes heróis) 

são grandes espetáculos organizados e promovidos pelas mídias, que 

registram e captam o que lhes interessa. 

 

Ainda referente as relações entre mídia e a cobertura da carreira 

(vida, obra e morte) de determinadas personalidades há de se destacar os 

apontamentos de José Carlos Arouchi a respeito dessa sensível questão.  

          

Empresas e veículos de comunicação que 
trabalham nos segmentos informativos, de 

entretenimento ou de publicidade têm grande 
interesse pela cobertura de funerais, tanto 

quanto as empresas funerárias. Nenhuma 
mídia se arrisca a deixar de cobrir os últimos 

momentos da celebridade sob pena de se 
tornar um desafeto. Ninguém quer ir à 

contramão. [...], em resumo, que ‟se todos 
estão falando e mostrando, eu também tenho 

que mostrar‟. Era uma das teses da 

comunicação de massa, que agora é 
transposta para as redes sociais e os nichos da 

internet. A morte de algum famoso incendeia 
as redações e os arquivos de imagens da 

mídia. A corrida para o levantamento da vida e 
obra - às vezes muito ampla e registrada ou 

extremamente restrita e discreta - põe à prova 
o sistema de arquivamento. (AROUCHI, 2009 

,) 
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RONDEAU, Pascal, (Sem título). Revista 

Veja, São Paulo: Abril, ano 27, n. 18 A, 3 

maio .1994. capa. 1 fotografia, color.  

 

DALGLISH, Geoss, (sem titulo). Revista 

Veja, São Paulo: Abril, ano 27, n. 18 A, 3 

maio. 1994. p. 6/7. 1 fotografia, color.  
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