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Resumo 

 

As redes sociais potencializam a cultura narcisista e promovem a celebração de 

personagens que buscam ser o centro das atenções. As celebridades usam esse espaço para 

tornar público o amor próprio e a admiração por si. O objetivo deste artigo foi analisar as 

características narcisistas presentes na página do Facebook do atleta Cristiano Ronaldo, 

eleito pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) como o melhor jogador de futebol do 

mundo. Realizou-se revisão bibliográfica baseada em artigos, dissertações, livros e sites 

relacionados ao narcisismo, à carreira e história do atleta. Em seguida, foram analisadas as 

postagens de textos, fotos e vídeos feitas pelo próprio jogador no período de janeiro a 

dezembro de 2014. Observou-se que a maioria das publicações feita pelo atleta retratava 

comportamentos considerados narcísicos, ou seja, de valorização de si e de busca de sua 

autopromoção. 

 

 

Palavras-chave: Narcisismo; Facebook; Ronaldo. 

 

 

Introdução 

Narciso é um personagem da mitologia grega que se apaixonou por seu reflexo na 

água do rio e admirava sua própria beleza. Esse amor-próprio, o desejo por si, se tornou 

exacerbado e egocêntrico a ponto de ser condenado à morte. O termo narcisismo, oriundo 

desse mito, começou a ser usado pela psicanálise em 1914, quando Freud o definiu como 

sendo um elemento constitutivo do amor-próprio e da auto-estima, com o intuito de 

autopreservação do sujeito. Esse termo tornou-se conhecido pelo seu caráter patológico 

observado a partir dos estudos relacionados à neurose, perversão e psicose (ARAÚJO, 

2010). 

Nesse sentido, Lemos (2008), baseando-se em Freud, aponta que o narcisismo 

pode ser classificado como primário, onde o amor-próprio é prioritário e precede o amor ao 

outro; ou secundário, que designa um retorno para a própria pessoa do amor retirado dos 

objetos. Nessa perspectiva, os narcisistas são sujeitos que se preocupam com o modo como 

se apresentam aos outros, são egoístas e concentrados nos seus próprios interesses e 

possuem uma ambição de êxito ao se auto-referenciarem de forma excessiva. 
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Em se tratando desse aspecto, Couto (2008) esclarece que para Freud (1923), o 

aparelho psíquico do ser humano é construído pelo Id, o Ego e o Superego. Nesse sentido, o 

Ego é intermediário entre o desejo e a realidade e estrutura-se como uma etapa de adaptação 

evolutiva do sujeito, “trabalha pelo princípio da realidade, transforma em ação a vontade do 

Id; é o pólo defensível da personalidade; é o setor mais organizado e atual da personalidade 

e é o intermediário entre os processos internos e a realidade” (COUTO, 2008). 

Na escolha narcísica, o objeto investido será, em última instância, sempre o eu. 

Entretanto, também é narcísico o investimento nos objetos que valorizam o eu, seja 

pelos atributos que possuem, seja porque recebe em troca admiração, seja porque 

sendo inferiores ao eu o engrandecem (COUTO, 2008). 

Assim, o amor narcísico é comparado a um espelho, onde o objeto de maior valor 

sempre será o eu, ou seja, onde reflete a imagem daquele que não é capaz de amar senão a 

si mesmo, ou ao outro enquanto duplo de si mesmo (COUTO, 2008). 

Esse apego à própria imagem idealizada pelo narcísico, enquanto objeto de desejo, 

baseado na psicanálise freudiana, segundo Godoi (2006), é visível na contemporaneidade, 

pois “as sociedades continuam a produzir sujeitos obcecados pela própria imagem”. 

(GODOI, 2006). Nesse sentido, na sociedade contemporânea, o que importa para a 

satisfação do ego é o aparecer, ou seja, ser visto. O autor ainda acrescenta no seu 

pensamento sobre essa temática que o aparecer é o que controla a vida cotidiana dos 

sujeitos que tentam, acima de tudo, parecer ser mais do que realmente são. 

Para Silva (2003), essa é uma sociedade onde se vive numa forma de sociabilidade 

marcada pela performance e pela produção de impressões, ou seja, estar na imagem é o 

sentido do existir. 

É como se a todo o momento o indivíduo estivesse atuando em um papel que não 

corresponde ao seu eu real, mas sim aquele que é idealizado, essa questão da 

performance, do eu construído para agradar as outras pessoas, no entanto, essa 

vontade de agradar, nada mais é do que a busca por ser admirado. E paralelamente a 

isso, há um crescente desinteresse no outro e maior investimento no eu, cujas 

consequências são o enfraquecimento das relações, fazendo com que elas sejam 

mais efêmeras e inconstantes (SILVA, 2003). 

Nessa perspectiva, na contemporaneidade a mídia tem um importante papel na 

difusão desses padrões, oferecendo uma imagem ideal do que se pretende construir sobre si 

(CORDEIRO; FORTUNATO, 2012). Na ótima desses autores, essa difusão, cada vez mais 

exacerbada, tornou-se mais instantânea com o surgimento da internet, sobretudo, com as 

redes sociais de relacionamento, que possibilitaram a celebração e autopromoção do sujeito. 

Para Bello e Rocha (2012), “a dinâmica que se instaura entre o eu e o outro nas 

redes sociais é narcisista porque ambos vislumbram a própria imagem, projetada em um 
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ambiente de alta visibilidade mediática”. O autor comenta que mesmo com a auto-

suficiência e onipotência presentes nos narcisos, considerados sujeitos capazes de encantar 

e administrar impressões, eles necessitam do olhar do outro. Ou seja, precisam de elogio, 

gratificação e aprovação daquilo que expõem sobre si publicamente. 

Primo (2009) trata dessa temática e esclarece que “a internet potencializa o que 

chamam de epidemia narcísica”. Na ótica do autor, a internet se tornou uma ferramenta que 

possibilita a criação de personagens e de publicações pessoais que valorizam a figura do eu, 

gerando um apego do próprio individuo a si e do outro que o legitima.  

A Web permite que se assuma uma persona aparentemente mais atrativa do que se 

realmente é. Além disso, como os perfis online são construídos a partir de textos 

autobiográficos e fotos, esses materiais são selecionados cuidadosamente, buscando 

valorizar os melhores aspectos. Em terceiro lugar, essas pessoas podem encontrar 

audiências numerosas na rede, que satisfaçam o desejo por atenção (PRIMO 2009). 

Dessa forma, entende-se que a internet, em especial as redes sociais, é um lugar de 

auto-afirmação, de exibição e disputa de egos. Ou seja, a tecnologia, via internet, facilita as 

relações entre as pessoas, ao mesmo tempo em que potencializa egos, diferenças, um olhar 

mais para si mesmo (BARBOSA, 2008). 

Na era das mídias digitais, o Facebook aparece como uma das ferramentas das 

redes sociais que proporciona esse ambiente de sociabilidade, de troca e de construção da 

imagem desejada e pretendida pelo narcisismo (NABUCO, 2013). Nabuco relata que uma 

pesquisa publicada no Computers in Human Behavior revelou que o uso excessivo das 

redes sociais, como o Twitter e o Facebook, apontam traços de narcisismo pessoal. 

“Pessoas que pontuaram mais em escalas que mediam o narcisismo foram aquelas que mais 

postavam ao longo do dia” (NABUCO, 2013). 

A facilidade em se conectar, postar conteúdos no Facebook e enviar fotografias, 

possibilita esse comportamento narcísico, principalmente por se tratar de uma ferramenta 

que estabelece diálogos e é possível demonstrar como o sujeito quer ser visto por si e pelos 

outros. Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi analisar o comportamento narcisista 

exposto pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo, por meio de mensagens de textos, fotos 

e vídeos publicados em sua página do Facebook.  

A escolha do personagem Cristiano Ronaldo se deu em função da sua performance 

conquistada por meio do futebol e a visibilidade que tem nas redes sociais, sobretudo no 

Facebook, tendo mais de 100 milhões de seguidores. No futebol, o jogador é dono de vários 

recorde como a marca de 69 gols feitos em 59 jogos oficiais realizados no ano de 2014; foi 

eleito pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), por três vezes, como o melhor 
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jogador do mundo; foi campeão europeu e mundial pelo Real Madrid, seu atual clube. Além 

disso, Cristiano Ronaldo apresenta características de um jogador vaidoso que valoriza a 

estética, a forma física e o culto a si próprio. Assim, diante do exposto, considerou-se 

relevante analisar o seu comportamento no Facebook, plataforma que viabiliza espaço e 

ambiente propício ao narcisismo. 

 

Metodologia 

O presente trabalho teve como base metodológica uma pesquisa bibliográfica feita 

por meio de publicações em livros, sites, artigos e dissertações, direcionadas à temática do 

estudo como narcisismo, internet e redes sociais de relacionamento. Este estudo é 

exploratório descritivo, qualitativo, baseado na análise de conteúdo categorial da página do 

Facebook do jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Foram analisados os textos, fotos e 

vídeos postados pelo atleta durante o período de dois de janeiro de 2014 a 27 de dezembro 

do mesmo ano. Com esse recorte definido, a pesquisa tornou-se mais relevante, pois 

surgiram várias questões relacionadas ao narcisismo, tema central proposto nesse artigo. 

Inicialmente, foram contabilizadas todas as postagens feitas para em seguida categorizá-las 

de acordo com o conteúdo que as mesmas expressavam. Posteriormente, analisou-se as que 

apresentavam característica de comportamento narcísico exposto pelo atleta. A escolha do 

Facebook se deu por ser uma ferramenta que permite interação entre os usuários – no caso 

específico de Cristiano Ronaldo e seus seguidores – e ao mesmo por possibilitar uma 

construção própria do sujeito baseado na supervalorização e exibição do eu, apontadas entre 

principais características narcisistas. 

 

Análises e Discussões 

As redes sociais se tornaram “um meio cada vez mais eficiente para as pessoas se 

exibirem e, para tanto, um elemento adquire importância: o selfie” (SOBRINHO, 2014). A 

definição de selfie, conforme Cordova e Jesus (2015, p. 7-8):  

Trata-se de uma foto, normalmente tirada pela própria pessoa, um auto-retrato, 

tomado com uma câmera digital de mão ou celular com câmera, e compartilhada na 

internet. As fotografias selfie costumam ser casuais, normalmente, tomadas com 

uma câmera segura ao comprimento do braço ou num espelho. Incluem apenas o 

fotógrafo ou um número de pessoas que podem estar juntas ou em segundo plano.  

A popularização desse tipo de fotografia, ainda segundo Cordova e Jesus (2015), 

se dá em função das redes sociais, pois as mesmas possibilitam a celebridades que aderiram 

ao selfie grande repercussão, além da supervalorização do eu. “A conexão com a internet, a 
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criação de aplicativos para dispositivos móveis e interação em redes sociais foram fatores 

facilitadores para se desenvolver o individualismo e necessidade de aprovação de outros. 

Tudo está tão prático que com apenas um toque uma fotografia é gerada, armazenada ou até 

mesmo divulgada” (CORDOVA; JESUS, 2015, p. 7-8).  

Assim, o culto à própria imagem, amor a si próprio, tornaram-se mais perceptíveis 

com a exibição de si mesmo. Atualizar constantemente o seu auto-retrato e a super 

exibição, segundo a ótica de Sobrinho (2014), passou a ser a condição principal na 

sociedade contemporânea. Essa imagem de perfeição e a busca constante da exaltação pelo 

próprio individuo pode ser definida como narcisismo, comum entre os usuários do 

Facebook. Nessa plataforma as pessoas compartilham momentos de suas vidas, mostram 

seus feitos, sua obsessão pelo culto ao eu e pela satisfação do ego. 

A página do Facebook do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, atleta do Real 

Madrid, da Espanha e da seleção de Portugal, pode ilustrar esse tipo de perfil de usuário. 

Cristiano usa com frequência as redes sociais onde divulga textos, fotos e vídeos, além de 

compartilhar suas conquistas e os produtos de moda de sua marca, CR7. De acordo com 

uma pesquisa publicada no site Folha Uol, em julho de 2014, o atleta é apontado como uma 

das cinco celebridades do mundo mais populares das redes sociais (Folha/UOL, on-line). 

Com essa presença nas redes sociais, principalmente no Facebook, o jogador se tornou 

ainda mais um astro reverenciado pelo público. 

 

Categorização das Fotos e Postagens de Cristiano Ronaldo 

 

Foram analisadas 297 publicações de Cristiano Ronaldo no Facebook no período 

de janeiro de dezembro de 2014. A média de postagem mensal do jogador foi de 24,77. Do 

total geral de publicações, 109 foi dedicada à categoria a promoção pessoal, ou seja, a 

valorização excessiva de si mesmo, a projeção e promoção do eu; 70 postagens se referiam 

à categoria promoção pessoal pela marca CR7, onde o jogador português divulga e exibe os 

modelos desenhados e usados por ele mesmo. Em seguida, apareceram 67 postagens 

relativas à categoria Real Madrid e Seleção de Portugal; 29 postagens na categoria 

terceiros/relacionado a si próprio e por último, 13 publicações na categoria terceiros e nove 

relacionadas à categoria família (Figura 1). 
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Figura 1. Categorias mais postadas no Facebook de Cristiano Ronaldo. 

 

 
 

Análise Categorial: 

1 - Imagens da promoção pessoal: 36,70% das postagens (conforme figura 1) 

representam o próprio usuário. Esse percentual corresponde a 109 publicações. 

 

Figura 2 – Perfil do Facebook de Cristiano Ronaldo. 

 

 Fonte:https://www.facebook.com/Cristiano 

 

O Facebook é uma das plataformas que possibilita a criação de uma imagem 

perfeita para se mostrar ao outro um ser ideal. A foto de capa do Facebook, que é definida 

como uma imagem única que representa quem você é ou do que você gosta, demonstra a 

importância desse auto-retrato tanto explorado atualmente no meio on-line. 

A obsessão para consigo mesmo se tornou um marco na contemporaneidade, 

sobretudo nos usuários do Facebook. Assim como Cristiano Ronaldo, segundo Sobrinho 

(2014), esses usuários, “tendem a expor as suas identidades midiáticas exaltando imagens 

perfeitas de si mesmos e evitando compartilhar aquelas mais modestas. Postados no 
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Facebook, eles são criados e manipulados para que os indivíduos se reinventem da maneira 

muito mais como gostariam de ser vistos” (SOBRINHO, 2014). 

É nesse contexto que o Cristiano Ronaldo, foco dessa pesquisa, utiliza esse tipo de 

imagem na rede social. O jogador ostenta a condição de celebridade e astro do futebol por 

meio de imagens publicadas na rede social. Nas suas duas fotos de capa (figura 2), percebe-

se que o jogador, além de exibir a sua imagem em forma de selfie, ou seja, um reflexo de si 

mesmo, ainda mostra uma chuteira da sua própria marca CR7. Essa paixão por si corrobora 

com o pensamento de Sobrinho (2014), que afirma que este auto-retrato, chamado selfie, é 

uma imagem ideal criada pelo individuo para ser ostentada, onde a mesma representa uma 

personalidade ou mesmo uma identidade.  

Conforme Lima (2015) e baseado no pensamento de Lasch (1983), no selfie a 

pessoa se torna única e principal protagonista e assim,  

Muitos destes protagonistas aproximam-se do narcisista laschiano, que busca a 

aparência de sucesso dissociada da experiência e do trabalho, como se houvesse 

resultados sem que fosse preciso haver um processo. O selfie que recebe “curtidas” 

e comentários positivos supre no desejo de admiração do narcisista, o qual prefere 

ser invejado a ser respeitado (LASCH, 1983).  

 

Cristiano Ronaldo é um desses protagonistas. O atleta, celebridade midiática que 

tem mais de 100 milhões de seguidores no Facebook, tornou-se personalidade mais 

importante das redes sociais e com o maior número de curtidas (Glamurama.uol.com.br 

2015). Um dos seus traços é justamente o da vaidade. O jogador faz sobrancelha, usa gel no 

cabelo, se depila e é musculoso. Nas figuras 3 e 4, respectivamente, percebe-se essa 

preocupação com o corpo e a beleza, pois o jogador aparece fazendo Spa e tratamentos de 

pele com uma máscara. Nos momentos de folga (Figuras 5 e 6) passeia e mostra, por meio 

das postagens, o quanto gosta de ser reverenciado pelo outro.  

 

Figura 3 – Cristiano Ronaldo faz Spa à noite. 
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Figura 4 – Máscara para tratamento de pele. 

 

 

Figura 5 – Atleta anda de bicicleta na folga.             Figura 6 – Férias em Dubhai. 

          

 

A estética padrão de beleza, de corpos perfeitos e bem sucedidos é exposta 

constantemente por Cristiano Ronaldo na mídia, sobretudo por meio das redes sociais. 

Nesse quesito beleza o atleta português se enquadra no pensamento de Viscardi, Sottani e 

Machado (2012), que acreditam que: 

numa sociedade voltada para a aparência, onde só sobrevive quem é notável, a 

ostentação social é personificada nas celebridades, seres supostamente superiores 

aos espectadores, que se tornam objetos fetichistas admiráveis, exemplos 

padronizados que dominam o espetáculo, persuadindo o espectador que contempla, 

se identifica, deseja e quer ser como elas. 

É dessa forma que Cristiano Ronaldo se mantém como um astro dentro e fora de 

campo. Como assegura Castro (2010), Cristiano é o produto português mais valioso no 

mundo. Assim, o jogador compatilha com seus seguidores o prestigio de figurar entre as 

100 pessoas mais importantes do mundo levando as cores de Portugal. O jogador virou 

atração turística, pois ganhou uma estátuta exposta em praça pública em Madeira 

(Portugal), sua cidade natal (Figura 7), local frequentado pelos visitantes. Assim, a estátua 

estabele uma relação com o povo e a sua importância para a cidade de Madeiro. A 

postagem da foto da estátua rendeu 26.780 compartilhamentos, 1.235.549 curtidas e 17.109 
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comentarários. Esses compartilhamentos potencializaram a aprovação, enquanto os 

comentários validaram o que o atleta pretendia expor, ou seja, mostrar que é um ícone no 

esporte e na vida. Assim, esse tipo de publicação evidecia o caráter exibicionista, narcisista 

de Cristiano Ronaldo e o exalta enquanto celebridade mundial. 

  

Figura 7 – Estátua em homenagem ao jogador. 

 

 

1 - Imagens da promoção pessoal pela marca: 23,57% das postagens (conforme 

figura 1), correspondentes a 70 postagens, representam a promoção do próprio 

jogador Cristiano por meio da marca CR7. 

 

    Figura 8 – Peças de roupas íntimas da CR7.         Figura 9 – Modelos da marca CR7. 

              

 Fonte: https://www.facebook.com/Cristiano        
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Cristiano Ronaldo, que se tornou um fenômeno publicitário não perde a chance de 

se promover. Utiliza o seu Facebook para exibir aos seus seguidores o sucesso da sua 

própria marca chamada CR7 (Figura 4) de roupas, tênis, sapato, acessórios e fotos. Com um 

corpo musculoso e definido, sobretudo com uma barriga invejável, o atleta mostra sua 

forma física e os novos modelos da marca (Figura 5). Além de ser visível a satisfação 

pessoal do jogador pela publicação da marca CR7 numa capa de revista que circulou em 60 

países do mundo. A foto da Figura 5 teve 739.969 curtidas, 25.046 comentários e 21.100 

compartilhamentos, enquanto a foto da Figura 5 teve 735.414 curtidas, 18.500 comentários 

e 14.780 compartilhamentos. 

Esse tipo de comportamento vaidoso é constante nas publicações do jogador, 

quanto evidencia a aparência física e a obsessão por roupas de grife, sobretudo a CR7. A 

moda oferece ao narcisista várias possibilidades para edição e apresentação da própria 

imagem, sobretudo no caso de Cristiano Ronaldo (Figura 5) que externou o “desejo de 

mostrar às pessoas de sua rede social a peça de roupa, associada à satisfação pessoal, ao 

bem-estar e até mesmo a uma relação de amor com o objeto” (LIMA, 2015). O jogador 

publica fotos relacionados à moda e à sua própria marca para ter prazer de ver e ser visto, 

ou seja, exibe-se ao olhar do outro, característica do sujeito narcísico. Nesse sentido, Lima 

(2015), corrobora ao se referir à indústria das celebridades vinculada aos interesses 

mercadológicos e a produtos culturais como a moda que auxiliem a busca do corpo perfeito. 

A autora considera que “dentro da cultura corporificada, o corpo é midiatizado e submetido 

à visibilidade obrigatória. Discursos publicitários de elevação dos indivíduos transformam 

os sujeitos em mídias e objetos de consumo”. 

2 - Imagens do Real Madrid e Seleção Portuguesa: 22,56% das postagens 

(conforme figura 1), correspondentes a 67 postagens, representam momentos vividos 

pelo o jogador Real Madrid, seu clube atual e na seleção de Portugal.  

 

     Figura 10 – Vídeo do sucesso de 2013.      Figura 11 – Sucesso no Real Madrid.       
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Figura 12 – Cristiano Ronaldo, ídolo da torcida portuguesa. 

 

 

O jogador Cristiano Ronaldo publicou um vídeo (Figura 10) mostrando seu 

sucesso no ano de 2013, os gols marcados e as perspectivas para a temporada de 2014. No 

vídeo, aparecem os principais momentos do jogador em campo, seus dribles, gols e uma 

ostentação de sua condição de ser o melhor jogador do mundo. Essa postagem (Figura 10) 

recebeu 873.464 curtidas, 25.913 comentários e 72.725 compartilhamentos. O ato de 

apontar para si (Figura 10) fica claro a sua condição de melhor jogador e que sua 

performance foi fundamental para a equipe durante a temporada. No ano de 2014, o atleta 

conquistou o Bola de Ouro da Fifa  e deu quatro títulos ao Real Madrid, além de terminar a 

temporada do Campeonato Espanhol na artilharia com 31 gols. A ostentação de tal 

condição era visível em suas olhadas para o telão durante os jogos (Figura 11).  Na seleção 

portuguesa Cristiano Ronaldo não teve boa atuação, sobretudo na Copa do Mundo de 2014, 

mas e se manteve como maior ídolo do país. Na postagem (Figura 12), aparece ao centro e 

percebe-se que o jogador se manteve como o principal atleta, referenciado pelos 

companheiros de seleção, se tornando, assim o centro das atenções.  

3 - Imagens de terceiros, mas relacionadas a si próprio e somente terceiros: Na 

primeira categoria teve 9,76% das postagens, correspondentes a 29 postagens, 

representam momentos vividos pelo o jogador Real Madrid com seus amigos de 

clube e a idolatria dos fãs. Na segunda teve 4, 38% das postagens sem a presença 

do jogador, o que equivale a 13 publicações (conforme figura 1). 
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Figura 13 – Concentração do Real Madrid.    Figura 14 – Carinho dos fãs. 

          

 

Considerado fenômeno das redes sociais, Cristiano Ronaldo, usa o Facebook como 

ferramenta para ganhar visibilidade e tornar-se o rei das postagens. Nas fotos com os 

amigos, o jogador busca a diferença e a exposição exagerada de si (Figura 13). É nesse 

sentido, que o jogador também usa as mídias sociais para se aproximar dos fãs, como 

argumenta Lima (2010), essa aproximação aumenta auto-estima do narcisista. Isso fica 

claro na Figura14, pois os dizeres dos cartazes giram em torno da idolatria dos fãs ao atleta. 

O jogador vive momentos mais importantes da carreira, é dono de três títulos de melhor do 

mundo e, assim, dividir os feitos com os seguidores e fãs se torna prazeroso e um meio de 

afirmação de uma imagem perfeita de si perante o outro.  

 

4 - Imagens com a família: 3,03% das postagens (conforme figura 1), 

correspondentes a nove postagens, representam momentos com a família.  

 

Figura 14 – Cristiano Ronaldo aproveita folga com a família. 

 

 

O jogador do Real Madrid, foco dessa pesquisa, é o filho caçula da família, dentre 

os quatro irmãos que possui. Antes do estrelato, o pai – já falecido, era roupeiro do 

Andorinha, primeira equipe onde Cristiano Ronaldo atuou como jogador de futebol e a mãe 

era dona de casa. Mas aos 16 anos dele já era anunciado como um fenômeno, quando 
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começou a carreira no Sporting e a consagração ocorreu no Manchester United. Ronaldo é 

um dos jogadores mais pagos do mundo com um salário milionário, o que lhe permite 

possuir mansões de luxo, férias em destinos paradisíacos, carros valiosos. Assim, a origem 

humilde parece ser esquecida, pois o atleta procura mostrar a rápida ascensão, o sucesso e a 

fama que os transformaram em uma das figuras mais baladas do futebol mundial. Nos 

poucos momentos em que o jogador se reúne com os familiares (Figura 14) sempre 

encontra o meio de despertar a atenção nas fotos postadas em seu facebook nos mais 

destacados destinos turísticos como a da imagem 14 em que estava em Dubai. Além disso, 

nessa mesma imagem (Figura14) Ronaldo e o filho aparecem com o rosto pintado. Sites de 

vários países deram ênfase ao fato e publicaram a foto. Assim percebe-se que o jogador é 

uma celebridade com vasto poder de exibicionismo. 

Tomando como referência o pensamento de Gomes, Gallutti (......) esse “hábito de 

produzir fotos de si mesmo” que virou rotina na vida de Cristiano Ronaldo, sempre na 

busca pela constituição do eu, tanto alimenta a auto-estima como pode estar relacionando 

ao narcisismo, pois há um excesso de apreço por si mesmo. 

 

Considerações Finais 

O termo narcisismo é empregado para designar o amor de uma pessoa a si mesma, 

uma auto-adoração e interesse exagerado e voltado para o próprio indivíduo. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que as análises das postagens de textos, fotos e vídeos da página do 

Facebook do jogador Cristiano Ronaldo apresentam comportamento narcisista. Das 297 

postagens feitas no período analisado – janeiro a dezembro de 2014 observou-se que o 

atleta, na maioria de suas publicações no Facebook, apresenta características narcisistas 

como culto ao corpo, a irreverência, poder de exibicionismo e consequentemente amor 

exagerado sobre sua própria imagem. Esses traços são potencializados graças ao uso das 

redes sociais como no caso do Facebook, ideal para criação de personagens narcísicas que 

buscam autopromoção e valorização do ego. Essa ideia de amor pela própria imagem, de 

um ser completo e autosuficiente, baseado na psicanálise de Freud, caracteriza o 

narcisismo. O que é percebido nas fotos de capas (Figura 2) postadas por Cristiano Ronaldo 

em sua página do Facebook. Do total de postagens, 109 retratam comportamentos com fins 

de exposição e valorização pessoal do atleta, seja dentro ou fora de campo. Esse número 

corresponde a 36,70% de publicações que enfatizam a sua exposição pessoal. Percebe-se 

ainda, momentos compartilhados com os seguidores que evidenciam a supervalorização de 
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Cristiano Ronaldo, a fama e a condição de celebridade. Conclui-se que a página do jogador 

assemelha ao espelho, a exemplo do mito grego de Narciso, que se apaixonou pela sua 

imagem exposta nas águas do rio. Nesse sentido, o atleta cultua sua a própria imagem, 

busca a satisfação do próprio ego e se auto-promove. Há, portanto, uma auto-atração, desejo 

por si, o que evidencia comportamento narcisista. 
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