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Resumo 

 

O presente artigo tem por objetivo tecer uma análise acerca do documentário “Monstros 

do Ringue” (2015, direção de Marc Dourdin), que narra a história do catch brasileiro 

por meio de alguns de seus principais expoentes, e do texto “O mundo do catch”, de 

Roland Barthes, presente na obra “Mitologias” e que trata da modalidade na França da 

década de 50. As reflexões propostas visam observar os aspectos mitológicos e 

característicos do catch evidenciados pelo semiólogo francês e compará-los com a visão 

do catch brasileiro retratada no longa-metragem, no intuito de identificar semelhanças, 

diferenças e, consequentemente, novos olhares sobre a prática. 
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O catch no Brasil 

 Durante a década de 1960, a televisão brasileira foi marcada pelo surgimento de 

programas que exibiam lutas com golpes fantasiosos e bem executados, realizados por 

personagens quase sempre fantasiados e em ringues que se transformavam em 

verdadeiros palcos de embates entre o bem e o mal, tudo isso sob olhares atentos de 

uma legião de fãs. Eram as lutas de catch, cujo nome tem origem na expressão catch-as-

catch-can (“agarrar como puder”), que, televisionadas, passaram a ser intituladas como 

telecatch.  

 Conforme explica o autor Drago (2007), em sua obra “Telecatch – Almanaque 

da Luta Livre”, a prática do catch é fundamentada no preceito de ser uma luta 

combinada e ensaiada pelos lutadores, o que o transforma mais em um espetáculo do 

que propriamente em uma competição. Nos EUA, tal segmento de lutas de exibição 

recebe o nome de Wrestling Profissional ou Pro-Wrestling. 
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 Devido à popularidade atingida por meio das transmissões televisivas, que se 

estenderam por emissoras como Rede Globo, TV Bandeirantes, TV Record, TV Tupi, 

TV Gazeta, TV Cultura e TV Excelsior, o Telecatch pode ser considerado um caso de 

sucesso no âmbito da cultura de massa televisiva, uma vez que a audiência atingida por 

programas como Astros do Ringue, Campeões do Treze, Feras do Ringue, Gigantes do 

Ringue, Telecatch Montilla e Telecatch Internacional, veiculados nas décadas de 1960, 

1970 e 1980, motivaram as emissoras a reeditar programas do mesmo estilo em anos 

mais recentes, como o Campeões do Ringue, da TV Record, no final dos anos 90, e o 

WWE – Luta Livre na TV, transmitido pela SBT no ano de 2008. 

 Mais do que isso, o Telecatch também foi figura central na evolução de aspectos 

no âmbito do marketing televisivo, pois, como destaca o jornalista e pesquisador Carlos 

Cesar Domingos do Amaral (2014), os programas da modalidade foram os primeiros no 

país a contarem com patrocinadores fixos.  

 Contudo, tal fato não foi suficiente para aproximar o catch brasileiro do modelo 

norte-americano, que alcança cifras notáveis especialmente nos dias atuais, com eventos 

de porte internacional e espetáculos grandiosos. Pelo contrário, o catch nacional saiu da 

evidência que viveu em décadas anteriores para conviver em um aparente ostracismo 

evidenciado pela ausência nas grandes mídias.  

 

Dos ringues para o cinema 

 É nesse contexto que Marc Dourdin dirigiu e lançou, no ano de 2015, o 

documentário “Monstros do Ringue”, longa-metragem que narra, por meio de 

entrevistas com personagens icônicos da prática, a trajetória do catch no Brasil desde os 

anos 50 até a atualidade, incluindo, assim, o auge e declínio da modalidade, que passou 

dos grandes espetáculos televisivos para apresentações circenses pelo interior. 

 O levantamento de material para produção da obra fílmica teve início em 2011 e, 

a partir da dificuldade em encontrar informações que embasassem a construção do 

roteiro, foi feita a opção por construir o documentário a partir das narrativas contadas 

por quatro figuras principais, sendo Michel Serdan e Aquiles, representantes da velha 

guarda do catch, e Trovão e Bob Júnior, da chamada nova geração. Complementando as 

histórias, estão também depoimentos de outros lutadores e personalidades que fizeram 

parte da construção e solidificação da prática, bem como uma série de vídeos e 
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fotografias que demonstram tanto os golpes acrobáticos característicos quanto os 

aspectos dos bastidores do espetáculo. 

 As primeiras cenas da obra mostram Bob Júnior em um trabalho de divulgação 

em prol de patrocinadores para realizar mais um evento de catch organizado pela BWF, 

a Brazilian Wrestling Federation, organização dirigida pelo próprio lutador. A partir daí, 

entra em cena Michel Serdan, um dos pioneiros da prática e também empresário da 

organização Gigantes do Ringue, que conta uma série de histórias que fizeram parte da 

construção e evolução da modalidade no país. Quem também contribui com seus relatos 

é Aquiles, que cita no longa-metragem toda sua trajetória desde o início, com 

treinamentos em academias de boxe, até sua última prática profissional, como cantor 

gospel. 

 Após a declaração de como Bob Junior, filho de Bob Leo, lutador de renome, 

deu seus primeiros passos no ringue, o filme ressalta mais uma de suas figuras 

principais: o motoqueiro Trovão, que chama atenção não apenas pela sua nítida 

preferência, desde criança, pelo lado dos “vilões” no espetáculo, mas também pela 

gestão da organização Trupe do Trovão, na qual sua filha assume destaque como 

manager e lutadora, em uma maneira de dar continuidade à prática do catch às 

próximas gerações. 

 Uma vez em ação, os lutadores, com seus trejeitos, histórias e figurinos 

assumiam personagens, que, sob os olhos entusiasmados dos públicos, ostentavam ares 

de mistério e encantamento.  Em entrevista para a revista Veja, a antropóloga americana 

Heather Levi classificou os praticantes de catch como seres que, momentaneamente, 

passam a pertencer a outra cosmologia, tal qual se fossem deuses e não humanos. Tais 

aspectos mitológicos presentes na modalidade já foram evidenciados pelo renomado 

semiólogo francês Roland Barthes em um artigo presente na obra “Mitologias”. 

 

“O mundo do catch” de Barthes 

A concepção de Roland Barthes acerca do termo mito alarga o entendimento 

convencional da mitologia para campos antes não imaginados. Para o autor, o conceito 

do mito está inserido no âmbito da linguagem, considerando-o como um elemento 

pertinente à fala, uma mensagem que, por sua vez, faz parte de um sistema de 

comunicação onde, basicamente, 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

Tudo pode constituir um mito, desde que seja suscetível de ser julgado por 

um discurso. O mito não se define pelo objeto da sua mensagem, mas pela 

maneira como a profere: o mito tem limites formais, contudo não 

substanciais. Logo, tudo pode ser mito? Sim, julgo que sim, pois o universo é 

infinitamente sugestivo. (BARTHES, 2013, p.199). 

 

Assim, uma vez apoiado na ausência de limites substanciais para o mito e na 

amplitude de classificação de elementos como mitológicos, já que a principal exigência 

para fazer parte de tal classificação é a possibilidade de ser julgada por um discurso, 

Barthes propõe que o mito pode ser encontrado em diversos aspectos da vida francesa, 

tais como em comerciais de detergentes, restaurantes, brinquedos e, também, no 

telecatch.  

Em seu texto “o mundo do catch”, presente na obra já citada do autor, o 

semiólogo inicia sua exposição deixando claro que “a virtude do catch é ser um 

espetáculo excessivo” (BARTHES, 2013, p.15). Ao utilizar o termo espetáculo, Barthes, 

além de comparar a prática do catch com as atividades realizadas nos grandes teatros 

gregos de antigamente, nos espetáculos solares e até mesmo nas touradas, também 

aproveita para afirmar que a prática não se caracteriza exatamente como um esporte, 

mas algo da vertente do entretenimento. Segundo ele, “muita gente acha que o catch é 

um esporte ignóbil. O catch não é um esporte, é um espetáculo, e é tão ignóbil assistir a 

uma representação da Dor no catch como ao sofrimento de Arnolfo 
4
ou de 

Andrômaca
5
” (BARTHES, 2013, p.15). 

Em segundo lugar, o estudioso francês ressalta seu desprezo pelo que chama de 

falso catch, ou seja, aquele com aparência de um esporte regular, cheio de pompas. O 

interesse do autor está justamente na prática amadora da atividade, em salas de 

“segunda classe, onde o público adere espontaneamente à natureza espetacular do 

combate, como o público de um cinema de bairro” (BARTHES, 2013, p.15). 

                                                 

4
 Protagonista da peça teatral Escola de Mulheres de Molière, que, diante do desejo de se casar e do temor 

de ser traído, escolhe uma menina e a cria desde os quatro anos para condicioná-la a ser sua. Mas, mesmo 

assim, ela se apaixona por Horácio, que, inclusive, toma Arnolfo como confidente de suas desilusões 

amorosas. 

5
 Personagem de uma peça clássica da mitologia grega. Durante a Guerra de Tróia, Aquiles matou Heitor, 

marido de Andrômaca, e a tomou como esposa.  
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E, com relação a esta audiência que comparece aos eventos, Barthes acredita que 

não existe uma preocupação acerca do combate ser ou não uma farsa, uma vez que o 

interesse está de fato no que se vê e não no que se crê.  

 

O espectador não se interessa pelo progresso de um destino, mas espera a 

imagem momentânea de certas paixões. O catch exige, portanto, uma leitura 

imediata de significados justapostos, sem que seja necessário ligá-los. O 

futuro racional do combate não interessa ao aficionado pelo catch, ao passo 

que, pelo contrário, uma luta de boxe implica sempre uma ciência do futuro. 

Por outras palavras, o catch é uma soma de espetáculos, sem que um só seja 

uma função: cada momento impõe o conhecimento total de uma paixão que 

surge direta e só, sem jamais se estender em direção a um resultado que a 

coroe. (BARTHES, 2013, p.16). 

 

No que diz respeito ao papel do lutador de catch dentro do ringue, o autor 

salienta que o objetivo principal, diferentemente das competições esportivas de artes 

marciais, não está na busca pelo triunfo, mas sim na correta execução dos gestos que se 

esperam dele. Assim, ao invés de se defender ou esquivar-se de um revés, “o lutador 

prolonga sua posição de derrota, caído, impondo ao público o espetáculo intolerável de 

sua impotência”. (BARTHES, 2013. p.16). Aqui, é estabelecida mais uma comparação 

com os teatros antigos, nas quais a acentuação da derrota, ao invés de sua ocultação, se 

assemelha com a máscara antiga das tragédias gregas, encarregada de significar o drama 

presente no espetáculo. 

 O próximo elemento ressaltado por Barthes no mundo do catch é o maniqueísmo 

característico do espetáculo, tão claro a ponto de ser percebido pelo público assim que 

os personagens entram no ringue. Assim, como no teatro, as vestimentas, 

comportamentos e, especialmente, os tipos físicos são responsáveis por deixar clara a 

tarefa a ser cumprida pelo combatente durante a luta. É possível, também, ir além, pois 

 

O catch assemelha-se a uma escrita diacrítica: além da significação 

fundamental do seu corpo, o lutador dispõe de explicações episódicas, mas 

sempre bem-vindas, ajudando a leitura do combate com seus gestos, atitudes 

e mímicas, que levam a intenção à sua máxima evidência. Em uns casos, o 

lutador triunfa com um ricto ignóbil, dominando sob os joelhos o adversário 

leal; em outros ostenta para a multidão um sorriso suficiente, anunciador de 

uma vingança próxima; em outros ainda, imobilizados no chão, bate 

violentamente com os braços no tatame para que todos entendam o caráter 

intolerável da situação em que se encontra; enfim, dispõe de um complicado 

conjunto de signos destinados a dar a entender que ele encarna, justamente, a 

imagem sempre divertida do sujeito intratável explorando à saciedade o seu 

descontentamento. (BARTHES, 2013, p.18). 
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Em meio a esse complexo conjunto de signos que compõem o catch, alguns 

adquirem novas significações, como a dor, elemento de vulnerabilidade e fraqueza nas 

lutas de artes marciais, mas finalidade principal do combate no catch. É necessário que 

o sofrimento exista não apenas entre os lutadores, mas também entre o público, que 

precisa constatar não apenas a dor da prática, mas o motivo de o combatente estar 

passando por tal situação. Cabe ressaltar, contudo, que apesar dos anseios pela punição 

mais severa aos vilões, o espectador “não deseja o sofrimento real do lutador; saboreia 

unicamente a perfeição de uma iconografia”. (BARTHES, 2013, p.20). 

 Eis mais uma faceta evidenciada por Barthes em seu estudo: a presença do bem e 

do mal no ringue, com atenção especial para os conceitos de maldade e justiça. 

Primeiramente, o mal é considerado o clima natural do catch: é natural que haja gestos 

como pontapés no vencido, recusa de aperto de mãos entre os competidores, ataque 

pelas costas durante a pausa das lutas e golpes proibidos sem o assentimento do juiz. 

Sendo assim, os combates tidos como “corretos”, cuja significação faz menção ao 

respeito das regras e da organização do embate, são vistos como tediosos e, 

praticamente, não pertencentes ao verdadeiro catch. 

 Já a justiça é tida como um elemento imanente do combate, uma vez que “a ideia 

de ‘pagar pelo que se faz’ é essencial e o ‘faça-o sofrer’ da multidão significa, antes de 

tudo, ‘faça-o pagar’”. (BARTHES, 2013, p.22). Dessa forma, é aceitável, inclusive, que 

regras sejam violadas em prol do cumprimento de um castigo merecido, tal qual quando 

o personagem malfeitor, que foge do ringue para se recuperar do embate, é agarrado, 

muitas vezes pelo público ensandecido, e lançado de volta ao local da luta para que o 

seu justo sofrimento continue. E, nessa questão, 

 

Os lutadores sabem exatamente como incentivar o poder de indignação do 

público, propondo-lhe o limite máximo do conceito de Justiça, zona extrema 

do confronto, em que basta que se traiam um pouco mais as regras para que 

se abram as portas de um mundo frenético. Para um aficionado por catch, não 

há nada mais belo do que o furor vingativo de um lutador traído que se lança 

com paixão, não sobre um adversário vitorioso, mas sobre a imagem 

flagrante da deslealdade. (BARTHES, 2013, p.22). 

  

 Destarte, compreendendo a vontade do público é que se atinge a finalidade 

principal do catch: ele deve ser exatamente de acordo com o que o espectador espera. 

Nada é deixado oculto, tudo existe em sua totalidade clara e limpa aos olhos de quem 

assiste. “Um lutador pode irritar ou repugnar, mas nunca decepciona, visto que executa 
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sempre até o fim o que o público espera dele, por meio de uma solidificação progressiva 

dos signos.” (BARTHES, 2013, p.25).  

 Ancorado no poder de transmutação do catch, que, tal qual os espetáculos e 

cultos, é capaz de proporcionar que um mesmo espectador antes tomado de fúria e 

paixão pela disputa saia impassível e anônimo do local da luta para conduzir sua vida 

com a mesma tranquilidade rotineira, Barthes conclui sua reflexão acerca dos elementos 

mitológicos presentes no catch ressaltando que, no ringue, “os lutadores são deuses, por 

serem durante alguns instantes a chave que abre a Natureza, o gesto puro que separa o 

Bem do Mal e desvenda a figura de uma Justiça enfim inteligível”. (BARTHES, 2013, 

p.26). 

 

As reflexões de Barthes em “Monstros do Ringue” 

 O primeiro ponto que merece destaque na discussão a respeito da comparação 

entre os aspectos levantados por Barthes em seu estudo sobre o catch e o documentário 

“Monstros do Ringue” é a questão da interpretação da prática não como um esporte, 

mas sim um espetáculo. Segundo os estudiosos Huizinga e Callois
6
, referências na 

designação das estruturas determinantes para a conceituação do termo jogo, o catch não 

atende aos requisitos necessários para se situar em tal classificação especialmente pelo 

aspecto da combinação prévia dos resultados, algo que fugiria à natureza essencial do 

jogo. Durante o longa-metragem, é possível identificar diversos momentos no qual a 

questão da existência do referido acordo entre os adversários é confirmada tanto para 

definir o desfecho da luta quanto para combinar os movimentos utilizados no combate. 

 Ao relatar a chegada de Ted Boy Marino para compor a equipe, o lutador Mr. 

Argentina ressaltou a grande qualidade técnica do contratado em termos televisivos, 

focando, assim, os movimentos plasticamente ideais para serem filmados, ao invés da 

força, habilidade ou experiência para torná-lo um campeão. Por sua vez, Bob Júnior 

conta que, na primeira vez que assistiu seu pai lutando, o viu sendo carregado, 

sangrando, mas deixando o ringue como um herói. Na sequência, encontrou os lutadores 

sentados em uma barraca e queria agredir a todos que fizeram mal a Bob Leo, mas 

então, ao ouvir as risadas que soaram diante da raiva do pequeno, entendeu que tudo era 

                                                 
6
 Com base nas obras “Homo Ludens”, de Johan Huizinga, e “Os Jogos e os Homens”, de Roger Caillois, 

é possível definir o jogo como uma atividade livre e voluntária; delimitada por limites de espaço e tempo; 

incerta no que diz respeito ao seu resultado; improdutiva, uma vez que não gera bens nem riqueza na 

prática em si; regulamentada, muitas vezes, por uma legislação própria; e fictícia, pois ocorre em uma 

realidade que difere da vida normal. 
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um espetáculo. Também vale citar o trato firmado entre Mr. Argentina e Aquiles, o 

Matador, durante o combate com mãos amarradas por correntes, no qual, segundo o 

lutador estrangeiro: 

 

Aquiles veio a mim e me disse, vamos conversar. Conversar o que? Você não 

precisa ganhar, você já tem seu contratinho. Eu não tenho nada, vou lutar por 

um cachêzinho. Aquiles te come: campeão, sabe tudo e estava muito bem 

treinado. Então seria 50 a 50, ou seja, você me dá um golpe e eu te dou outro, 

você me dá dois e eu te dou dois. E cai porque senão eu te derrubo. 

(MONSTROS, 2015, transcrição nossa) 

 

 Contudo, em “Monstros do Ringue”, é justamente Aquiles quem destoa dos 

demais e emite uma declaração classificando a prática do catch como um esporte, 

especificamente, no que diz respeito ao risco físico inerente às lutas de artes marciais. 

Ao narrar seu começo de carreira, o lutador faz menção a um trágico episódio: 

 

Até que, infelizmente, eu não gosto muito de falar disso, surgiu uma 

fatalidade. Eu lutando contra o Jair Surdo-Mudo. As minhas pancadas sempre 

foram na cabeça. E a gente não sabia que ele tinha problema na cabeça. E ele 

faleceu. Eu sofri muito na época, fiquei vários meses sem lutar. Eu pensei até 

em desistir. Mas é um esporte e tá arriscado a isso mesmo. (MONSTROS, 

2015, transcrição nossa). 

 

 Mas é fato que, apesar de entrar no ringue com os golpes devidamente 

ensaiados, muitas vezes os lutadores saem do roteiro ou improvisam de acordo com o 

momento, no intuito de atender aos desejos do público. Michel Serdan relata que, na 

luta contra o Pitbull de Mauá, após perceber que sua testa sangrava, insistiu veemente 

para que o adversário ampliasse mais o machucado e lambesse a ferida, no intuito de 

incrementar o combate e levar os espectadores à loucura. Já nos embates contra Belo, o 

Carrasco Português, era natural que, mesmo após combinar todos os movimentos 

durante os treinos, o roteiro fosse deixado de lado em prol de uma exibição mais natural 

e imprevisível.  

 De acordo com os autores da área de educação física Assman, Carmona e Mazo 

(2014), um dos elementos que sustentavam a audiência do catch no Brasil era a dúvida 

existente na veracidade dos duelos. Todavia, é válido deixar claro que as lutas não eram 

falsas, mas sim ensaiadas, uma vez que a execução dos golpes exigia grande esforço 

físico por parte dos lutadores. A esse respeito, as declarações de Aquiles dão a entender 

não apenas a citada veridicidade dos combates, mas também põe em cheque o fato de os 

movimentos serem previamente combinados. O lutador relata que tinha o costume de 
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convidar para os ringues aqueles que taxavam a disputa como “marmelada”. Assim, nas 

ocasiões em que o oponente aceitava o duelo, Aquiles utilizava seu conhecimento e 

força para cansá-lo e, a partir disso, utilizar seu arsenal de golpes para vencê-lo e fazê-lo 

sofrer. 

 Tal divergência com relação à veracidade do catch entre os próprios personagens 

do longa-metragem fica ainda mais evidente com a narrativa de um episódio ocorrido 

em uma das inúmeras lutas que envolveram Michel Serdan e Aquiles. O Matador conta 

que foi agredido na perna por uma paulada desferida pelo seu adversário. Serdan explica 

que “já tinha falado: olha, tu fica quieto, não se mexe, porque é ali que eu vou dar. E na 

hora ele, por algum motivo, acabou se mexendo e pegou errado” (MONSTROS, 2015, 

transcrição nossa). Entretanto, Aquiles não faz nenhuma menção nem ao combinado e 

nem ao erro de execução, citando apenas a necessidade de uma cirurgia que o deixou 

seis meses afastado. 

 Outro ponto interessante na abordagem do documentário, dessa vez destoando 

da reflexão proposta por Barthes, diz respeito ao desenvolvimento do catch profissional, 

visto pelo autor francês como “pomposo, com as aparências inúteis de um esporte 

regular”. (BARTHES, 2013, p.11). O motoqueiro Trovão chega a exaltar a prática 

amadora da modalidade, realizada em ambientes de segunda classe, salientando que 

foram essas pessoas que não deixaram o espetáculo desaparecer e sustentaram seus 

praticantes. Entretanto, é fato que o foco do longa-metragem está justamente na vertente 

profissional do catch ou ao menos na tentativa de alcançar o referido nível. 

 As épocas de sucesso da modalidade fazem referência aos períodos de existência 

dos programas televisivos, o que tornava a atividade rentável. O sonho futuro do catch 

brasileiro é a composição de uma estrutura semelhante a da WWE
7
, cuja transmissão em 

nível mundial possibilita não apenas o elevado lucro da organização, mas também que 

os lutadores sejam capazes de viver exclusivamente com a prática da modalidade.  

 O ex-empresário Teti Alfonso, figura de renome no desenvolvimento da 

atividade no país, afirma no filme que o telecatch vive da relação entre simpatia e 

antipatia entre público e lutadores. No Brasil, conforme conta Amaral (2014), a 

representação do bem e do mal era dividida entre as categorias “limpos” e “sujos”. 

Assim, enquanto alguns assumiam o lado dos bons moços, quase sempre motivados por 

rostos bonitos e tipos físicos desejáveis, outros nasceram para exercer o papel do mal, 

                                                 
7
 World Wrestling Entertainment Inc, empresa norte-americana de pro-wrestling. 
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tal qual Aquiles, que recebia vaias do público assim que entrava no ringue; Belo, o 

Carrasco Português, que atacava seus oponentes com cadeiras, garrafas de água e tudo 

mais que encontrasse pela frente; e Trovão, que fala da seguinte maneira sobre seu 

primeiro contato com o catch: 

 

Eu tinha uns seis ou sete anos. Primeiro começou aquele bate o pé na sala na 

televisão. Eu estava do lado de fora, abri a porta da sala e quando eu olhei: a 

luta-livre. E minha tia assistindo, o pessoal todo assistindo. E eu me lembro 

que era um sábado por volta de sete, oito horas da noite. Era igual jogo do 

Brasil: dava seis e meia, todo mundo ia tomar banho pra assistir a luta-livre. 

Não tinha ninguém na rua, nem carro, nada. Parava. E eu me lembro que na 

época estava lutando Tigre Paraguaio com o Rasputin, eu lembro até hoje. 

Passava a imagem dos dois. O Tigre com aquele cabelão bonito, andando em 

volta do ringue. E o Rasputin careca, barbudo: eu vou pegar ele, pegar ele. Eu 

me lembro. O Rasputin correu atrás do Tigre Paraguaio e o Tigre saiu. Ele 

bateu na corada e o Tigre Paraguaio abaixou e ele (Rasputin) foi pra fora.E eu 

falei: olha lá que filho da puta! Bateu no careca!Quer dizer, sem querer eu já 

tava torcendo pro mal. E todo mundo torce pro bem. E o careca voltou e 

começou a bater e eu falei: ah, agora tá bom. Minha tia me jogou pra fora da 

sala, me pegou pela orelha. Foi a primeira vez que eu vi a luta-livre. 

(MONSTRO, 2015, transcrição nossa). 

 

 

 Já a valorização de elementos como a derrota e a dor, que são ressaltados por 

Barthes dentro do contexto maniqueísta do catch, pode ser confirmada em diversos 

pontos da obra fílmica de Dourdin.  Segundo Serdan, o lutador pertencente ao lado dos 

“limpos” deveria apanhar por cerca de 70% do combate para só então reagir. Esse seria, 

inclusive, o grande segredo de lutadores populares, como Ted Boy Marino: saber o 

momento ideal para a reação. Tal atitude de renascimento nos embates, quase sempre 

realizada pelo lado do bem, provoca, muitas vezes, reações inesperadas dos 

espectadores, que deixam de lado o caráter de encenação da apresentação e tratam todos 

os acontecimentos como reais. Os exemplos em “Monstros do Ringue” vão desde uma 

luta com claro caráter de desigualdade, na qual dois personagens malvados enfrentavam 

Michel Serdan e o público se descontrolou diante da injustiça, transformando o evento 

em uma briga generalizada a ponto de os vilões precisarem se refugiar nos banheiros do 

local; até quando Aquiles derrotou Serdan em um duelo cujo objetivo era sair primeiro 

de uma jaula e a comoção foi tamanha que, além de lágrimas, era possível ver pessoas 

desmaiando na plateia. 

 O lado da vilania também narra histórias sobre reações veementes do público 

diante do que é visto nos ringues. Trovão, durante uma exibição de catch na Angola, 

ouviu gritos emocionados dos espectadores para não matar seu oponente. O mesmo 
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lutador conta um episódio vivido juntamente com a filha, que também é praticante da 

atividade: 

 

Eu já dei muita porrada nela. Nossa! Uma vez nós fomos fazer um show em 

um aniversário meu e tem uma situação que eu jogo ela na corda, aí ela vem e 

eu levanto ela pelo cabelo, uns dois metros, e jogo ela pra baixo novamente. 

Aí a molecada falou: aí Trovão, tu é muito doidão, mas se bater na sua filha 

de novo, nós vamos meter o dedo em você. Ele pensou que eu estava batendo 

na minha filha. (MONSTROS, 2015, transcrição nossa). 

 

 A situação só foi resolvida com a interrupção do combate e a declaração da 

própria lutadora de que estava bem e que tudo aquilo fazia parte da apresentação. 

 A relação do público com o catch também é destaque não apenas nos momentos 

da luta, mas também relação com os lutadores, que, interpretando seus referidos 

personagens, contribuem para outra mescla entre o que é real e o que é fictício. Assim, o 

público acreditava que Fantomas era um prisioneiro que fugiu da cadeia e havia 

quebrado uma perna, entre outras histórias. Conforme exemplifica Serdan, no início de 

sua carreira: 

 

Eu resolvi fazer um mascarado. Por que eu queria causar surpresa nos 

lutadores. Ou, mas quem é esse cara? Porra, o cara é bom pra caralho. De 

onde ele é? E pelo fato de ser todo branco se espalhou que era um médico, 

um milionário que tinha vergonha de falar que era um lutador. Por isso ele 

luta mascarado. E comecei a receber, sei lá, era uma média de umas 500 

cartas por semana pedindo alguma coisa, uma cirurgia, uma internação. Eu 

não respondia nenhuma, porque eu vou responder o quê? (MONSTROS, 

2015, transcrição nossa). 

 

Considerações Finais 

 Antes de tecer qualquer comentário com caráter conclusivo a respeito da análise 

realizada no presente estudo, é necessário deixar claro que o intuito da pesquisa não foi 

o de questionar o trabalho de Roland Barthes, cuja enorme contribuição para o 

entendimento do conceito de mito é inegável e irrefutável. Bem como não é propósito 

também depreciar, de maneira técnica ou narrativa, o documentário “Monstros do 

Ringue”, cuja riqueza está não apenas em evidenciar a luta pelo resgate do catch 

nacional, mas também em fazê-lo por meio da própria realização do filme.  Assim, o 

proposto se assemelha mais com a comparação dos aspectos que fazem parte de um 

mesmo catch em essência, mas realizados em épocas e locais distintos. 

 As reflexões aqui lançadas apontaram diversas semelhanças entre os pontos que 

Barthes levanta a respeito do catch na França e o catch no Brasil mostrado por 
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“Monstros do Ringue”. Questões como a participação massiva do público, não se 

preocupando com a veracidade ou não dos embates, e o papel dos lutadores, divididos 

em um maniqueísmo bem definido e cientes da necessidade do exagero para cativo dos 

espectadores são claras e bastante semelhantes em um processo comparativo entre os 

objetos estudados. 

 A premissa levantada por Barthes de que o catch deve ser exatamente de acordo 

com a vontade do espectador foi demonstrada não apenas pela já conhecida estratégia 

dos participantes “limpos” em sofrer por grande parte do combate para, enfim, triunfar e 

saciar o desejo do público da vitória do bem sobre o mal. Nas oportunidades em que os 

“sujos” triunfaram, como quando Aquiles saiu da jaula antes de Serdan ou quando dois 

lutadores fizeram o mesmo Serdan sofrer injustamente, a ordem foi deturpada e o que se 

viu não era o esperado: lágrimas, sofrimento e violência entre a audiência fora dos 

ringues. Cabe definir se o adequado seria então assegurar a boa convivência entregando 

sempre a vitória para o lado do bem ou deixar mais vezes tal dúvida sobre o resultado 

no ar, dando um toque ainda maior de mistério e incerteza ao catch, sem, contudo, 

alterar sua essência. 

 No que tange ao enquadramento da atividade como espetáculo e não esporte 

(com exceção para algumas falas do lutador Aquiles), fica claro que o documentário dá 

mais espaço para o papel da mídia nesse âmbito. Em diversos pontos de “Monstros do 

Ringue” são citados programas de variadas redes televisivas que, ao longo das décadas, 

trataram de transmitir as lutas de catch sempre com bons resultados de audiência. O ex-

empresário Teti Alfonso cita que, inclusive, ninguém assistia à Rede Globo até que o 

telecatch estivesse por lá, uma vez que o programa, anteriormente, ainda era 

exclusividade da TV Excelsior.  

 A relação da mídia com o catch segue a máxima da sociedade em que vivemos, 

debatida na obra “Sociedade do Espetáculo” de Debord (1997), cuja articulação 

reflexiva evidencia o papel de domínio do consumo capitalista sobre a sociedade, 

provocando uma transformação de quase tudo em mercadoria ou entretenimento 

rentável.  

 Para Katia Rubio (2001), o referido processo aplicado pela mídia sobre os 

lutadores, que assumem papel de ídolos populares, é bastante lógico, afinal, são 

elementos capazes de deter a atenção de milhões de pessoas com o intuito claro e 

exclusivo de entretenimento. Assim, no âmbito da mercadoria, o catch brasileiro 
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almejou mostrar sempre o que o público desejou ver e consumir. Serdan, inclusive, 

relata que, ao tentar veicular novos programas da modalidade nas emissoras, precisou 

repaginar tanto seus materiais de exibição quanto sua equipe de lutadores, uma vez que 

os perfis e biótipos de antigamente não agradavam mais aos espectadores atuais. 

 A opção por Barthes em não abordar o efeito da mídia sobre o catch em seus 

estudos é sustentada pelo desprezo do autor com relação à prática profissional da 

atividade, modalidade esta que assume papel de destaque no longa-metragem “Monstros 

do Ringue”. Eis a principal diferença entre os objetos analisados. Contudo, uma vez que 

o número de pontos em comum seja muito maior do que as desavenças, é interessante 

supor que as reflexões do pensador francês, apesar de sua veemente relutância, também 

são plenamente aplicáveis à versão não amadora do catch. Mesmo perdidos em cifras 

monetárias e interesses mercadológicos, os lutadores continuam sendo como deuses 

para uma audiência intensa e apaixonada. 
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