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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o papel das narrativas na construção da imagem 

do jogador de futebol uruguaio Luis Alberto Suárez Díaz. Para isso, foram selecionadas 

três obras de aspectos biográficos: El Pistolero Luis Suárez, escrito pelo jornalista 

italiano Luca Caioli; a autobiografia Mi Vida, e a novela Ser Luis, redigida pela 

escritora uruguaia Ana Laura Lissardy. Acerca dos temas referentes a esporte e futebol, 

especialmente no que diz respeito às trajetórias de seus ídolos, pode-se perceber que 

esses trabalhos corroboram com a representação midiática do jornal uruguaio El País e 

reforçam a hipótese de que tais relatos apresentam complementaridade e semelhança no 

discurso que se tece na mídia e na literatura.  
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Introdução 

 

Uma das representações sociais que se pode fazer a respeito do jogador de 

futebol uruguaio Luis Suárez (especialmente para os que não acompanham muito o 

esporte) é que ele é um “mordedor”. O “cara que mordeu outro jogador na Copa do 

Mundo”. A afirmação procede. Ele é o atleta que mordeu o zagueiro italiano Giorgio 

Chiellini, no confronto entre as seleções de seus países no último mundial da FIFA, que 

aconteceu no Brasil, em 2014. Mas, esta não é a única representação que pode ser feita 

sobre o atacante. Por exemplo, a de “salvador da pátria” ou “trapaceiro”. Em um mesmo 

episódio ele pode ser representado dessas e mais outras formas. Depende do enunciador.   

Johannesburg, 2 de julho de 2010, estádio Soccer City, mais de 120 minutos de 

bola rolando. O relógio marca 15 minutos corridos do segundo tempo de prorrogação e 

Suárez atira suas mãos na bola para impedir o gol da classificação às semifinais de 

Gana.
3
 Pego pela arbitragem, foi punido com o cartão vermelho (logo impedido de 

                                                 
1
 Exemplo: Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2
 Mestranda do PPGCOM/UERJ. E-mail: pamellalima19@gmail.com 

3
 Pela regra do esporte, apenas o goleiro pode colocar as mãos na bola e dentro da sua área de defesa. 
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continuar em campo) e o Uruguai castigado com o pênalti. Mas, não foi o fim da 

Celeste4 na África. O ganês Gyan perdeu a chance (chutou a bola no travessão) e os sul-

americanos conquistaram a classificação, em seguida, na disputa de pênaltis, com gol de 

“cavadinha”, executado por Sebastian “Loco” Abreu.  

Para o escritor Eduardo Galeano, a mão de Luis foi “um acto de amor”.  

A melhor defesa do torneio não foi uma obra de um goleiro, mas de 

um goleador: o atacante uruguaio Luis Suárez deteve a escorregadia 

bola com as duas mãos, na linha do gol, no último minuto de uma 

partida decisiva. Esse gol teria deixado o seu país fora da Copa. 

Graças ao seu ato de patriótica loucura, Suárez foi expulso, mas o 

Uruguai não. (GALEANO, 2012, p. 229). 

 

Se para os uruguaios o jogador era a expressão do patriotismo em campo, para 

os sul-africanos e ingleses, a infração era vista como a mão do diabo. Dois dias depois, 

o diário Sunday Times estampou uma foto do atacante com chifres e olhos de sangue, 

numa referência ao Drácula ou Lucifer. 

Este dia guarda um episódio importante na trajetória do atacante, cuja carreira 

se distingue por polêmicas e superações. A partir da África do Sul, os olhares 

internacionais passaram a “mirar” um pouco mais o jogador uruguaio que atuava no 

futebol holandês. Pode-se dizer que o mesmo acontecia com jornalistas e pesquisadores. 

Durante uma investigação para um trabalho monográfico em jornalismo
5
 e, 

posteriormente, pesquisa de mestrado
6
 foram analisados três livros biográficos: El 

Pistolero, Luis Suárez, escrito pelo jornalista italiano Luca Caioli; a autobiografia Mi 

Vida, e a novela Ser Luis, redigida pela escritora uruguaia Ana Laura Lissardy. Tais 

obras foram publicadas num intervalo de um ano e meio, sendo aquela na metade de 

2014, a outra no fim do mesmo ano e esta em dezembro de 2015.  

Acerca das discussões referentes à idolatria no esporte e futebol, levanta-se a 

hipótese de que esses trabalhos baseados na trajetória e experiência de vida do jogador 

Luis Suárez robustecem a representação midiática uruguaia feita pelo jornal El País, 

                                                 
4
 Apelido da seleção do Uruguai devido à cor de seu uniforme principal: azul celeste. Segundo o 

jornalista uruguaio Luis Prats no livro La Crónica Celeste. História de la selección uruguaya de fútebol: 

triunfos, derrotas, mitos y polémicas (1901-2010), a primeira vez que o selecionado vestiu a blusa com 

esta tonalidade foi em 15 de agosto de 1910, na vitória contra a Argentina (3 a 1), ajudando a surgir a 

mística da camisa. 
5
 Trabalho monográfico sob o título: “Soy Celeste: futebol, mídia e sociedade na Copa de 2010”, 

defendida em julho de 2015, na Faculdade de Comunicação Social da Uerj. 
6
 Encontra-se em andamento a seguinte pesquisa vinculada ao Programa de Pós Graduação de 

Comunicação da Uerj, com o título provisório: “Herdeiro da garra Charrúa: a saga de Luis Suárez pela 

imprensa uruguaia”. 
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através de seu suplemento esportivo, Ovación7. As primeiras considerações do estudo 

reforçam a hipótese de que tais relatos biográficos, apesar de serem construídos por 

autores diferentes, ratificam o discurso social que se tece na mídia.  

Não está em jogo, neste momento, buscar e fazer uma discussão sobre verdade 

e credibilidade dos textos, mas verificar a existência (e de que forma) de um 

sincronismo de valores nos volumes citados. Para isso, nos propomos fazer uma breve 

análise dos discursos narrativos, destacando as passagens relacionadas a dois eixos 

temáticos: infância e adolescência e o perfil personagem (do jogador). 

Para essa tarefa, situar-nos-emos teórico e metodologicamente nas noções 

sobre discurso e gênero biográfico, assim como a relação entre memória e testemunho. 

Tais pressupostos iluminam o percurso investigativo sobre as fontes apreciadas.  

 

Discurso (s) e gênero (s) biográfico 

 

Já faz algum tempo que o interesse pelo estudo da biografia tem aumentado. A 

extrema midiatização e exposição da vida pessoal ajudaram a dissolver, em parte, as 

fronteiras do que é público e privado, contribuindo assim para esse crescimento. Além 

disso, a sociedade contemporânea mergulhou na cultura da memória, não apenas no 

valor dado às experiências de vida, mas ao passado como um todo, vide o consumo e 

remake de filmes, séries, novelas, produtos industrializados, etc. Nesse compasso, a 

proliferação de narrativas testemunhais na mídia é, segundo o pesquisador da FIOCRUZ 

Igor Sacramento, “concomitante ao crescimento da experiência subjetiva na sociedade 

contemporânea” (SACRAMENTO, 2016, p.178). Para ele, os textos jornalísticos, cada 

vez mais, debatem a vida pessoal como assunto público: “novas revistas e programas 

sobre celebridades são lançados, novos reality shows, as relações entre fãs e famosos 

pelas redes sociais se intensificam, a fama se torna um estilo de vida” 

(SACRAMENTO, 2016, p.178).   

Entre os profissionais da Comunicação, portanto, é cada vez maior o interesse 

pelo estudo biográfico como uma modalidade que foi incorporada aos estudos da 

ciência. No que tange ao conteúdo, vale ressaltar que essas modalidades também se 

configuram em textos narrativos, assim como a História e a Literatura, mas essa é outra 

discussão que, por limites de espaço, não será debatida nesta ocasião.  Há, por exemplo, 

                                                 
7
 O suplemento Ovación foi criado no final de 2006 e o Jornal El País é o de maior tiragem no Uruguai. 
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quem enquadre esses trabalhos em um gênero designado ao jornalismo literário, 

podendo ser, inclusive, praticado por romancistas e pesquisadores de outras áreas, mas 

com o uso de técnicas e narrativas da profissão jornalística.  

Para tanto, para se debruçar sobre os relatos de vida, ao menos nas Ciências da 

Comunicação, é preciso observar alguns procedimentos importantes. Uma boa parte das 

histórias em que o biografado se encontra num tempo presente, ou não muito distante, 

usa-se em exaustão um conjunto de entrevistas como fonte básica de informação. Em 

decorrência, faz-se necessário a discussão sobre o conceito de discurso, mas também o 

entendimento das operações nesses relatos, como o acionamento da memória e o papel 

da temporalidade.  

Primeiramente, como afirma o pensador russo Mikhail Bakthin, nós não somos 

a origem do discurso (nem do discurso sobre nós mesmos); ou seja, não somos o único a 

construir a (nossa) identidade. Para ele, todo falante é respondente, afinal “cada 

enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados”. Na 

cadeia de comunicação discursiva, o enunciado reflete uma posição ativa do falante, 

inclusive na escolha dos meios linguísticos e gêneros centrados no objeto e no sentido. 

“Um enunciado absolutamente neutro é impossível, inexiste. A relação valorativa do 

falante com o objeto do seu discurso seja qual for esse objeto também determina a 

escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado” (Bakhthin, 

2003, p. 289). 

Sendo o ato de enunciar um ato individual que se associa a tipos estáveis, 

“gêneros do discurso”, como os denomina, torna-se importante confrontar a natureza e o 

contexto externo a eles. O procedimento vale para os três tipos de narrativa que estamos 

trabalhando: a biografia, autobiografia e a novela (mesmo baseada em uma entrevista). 

Outro ponto importante de se esclarecer é que não existe, em princípio, uma 

demarcação de isenção entre a autobiografia e a biografia. Embora alguma distinção 

exista e deva ser considerada, segundo Bakhtin, ela não se situa no plano de valores da 

orientação da consciência. Em ambas, o personagem decorre de um processo de 

construção elaborado por outro. Isso porque, segundo o teórico russo, não há identidade 

possível entre autor e personalidade, tendo em vista que a temporalidade entre a 

experiência e a narração é diferente (pode-se ainda acrescentar o tempo da leitura 

também como determinante para a interpretação). Ou seja, mesmo na autobiografia, o 

eu narrador não é a “mesma pessoa” que protagonizou a história. 
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Quanto ao artifício de “falar de si” e suas experiências do passado, portanto, 

não se pode abrir mão dos modos em que o retorno a esse tempo ocorre e os 

acionamentos da memória acontecem. Nos dois gêneros e, no caso deste trabalho, 

também da novela analisada (uma vez que ela se baseia em entrevistas com o 

protagonista) é preciso saber que o exercício de lembrar e contar são mediados pelos 

atos simbólicos de seleção da memória e que eles também se apoiam na temporalidade 

em que o exercício da narração acontece.  

No processo de pessoalização discursiva, o “eu” da narrativa testemunhal 

conta com uma dupla função: de mediação entre o íntimo e o público e de 

referencialidade. As duas são calcadas na experiência pessoal dos fatos e, 

portanto, na narração dos próprios sentimentos: naquilo que s  o “eu” pode 

tornar público e dizer que é verdade. (RIBEIRO e LERNER, 2005, 215-216 

Apud in SACRAMENTO, 2016, P.160-161).  

 

Sabendo, portanto, que as histórias que se contam do passado são apoiadas em 

operações da memória, um dos elementos que devemos destacar neste momento é que 

ela é decorre de um exercício de seleção e construção. Desta maneira, pode-se dizer que 

a memória se organiza em função das preocupações pessoais do momento em que se 

mostra. Para Michel Pollack, essa organização pode acontecer tanto de modo consciente 

quanto irrefletido, uma vez que as preocupações contextuais momentâneas exercem 

influência na estruturação da memória, podendo-se afirmar que ela “grava, recalca ou 

exclui”.  

No caso das modalidades biográficas, se a memória do passado é submetida a 

uma ação estética, a do futuro possui uma conotação de ordem moral. Para a escritora e 

crítica literária argentina Beatriz Sarlo, os relatos biográficos não acadêmicos seguem os 

modos de percepção do social e isso nos parece evidente nas três obras analisadas. Ao 

que parece, mais flagrante no trabalho de Lissardy, que se utilizou de depoimentos na 

entrevista que realizou com Suárez para construir uma memória útil, especialmente 

direcionada às crianças e jovens, no que tange os temas de superação e aceitação de si, 

instrumentalizadas diversas vezes em estratégias de luta contra o Bullying infanto-

juvenil. 

Apesar de ressaltar a necessidade de problematização dos discursos das 

memórias, questionando-as também em suas lógicas de produção, não é ainda o nosso 

objetivo aqui discutir os valores do relato propriamente em si, mas sim investigar se 

ocorre ou não uma semelhança narrativa de efeito moral nelas. Como enfatiza Beatriz 

Sarlo, “o discurso da memória, transformado em testemunho, tem a ambição da 
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autodefesa; quer persuadir o interlocutor presente e assegurar-se uma posição no futuro; 

justamente por isso também é atribuído a ele um efeito reparador da subjetividade” 

(SARLO, 2005, P. 51).  

Considerando, pois, que o espaço biográfico abriga essa diversidade de formas 

de se contar uma historia, vamos analisar as três obras publicadas sobre a vida de Luis 

Suárez. No trabalho biográfico, o jornalista italiano Luca Caioli constrói a trajetória de 

vida de seu personagem embasado em entrevistas com vizinhos, familiares, amigos, 

antigos e treinadores, e, às vezes, em testemunhos do próprio jogador repassados a 

veículos de imprensa – aproveitando uma versão dele sobre si mesmo no relato de suas 

experiências. A montagem parece uma colcha de retalhos discursivos de alguém sobre o 

personagem, amarrada historicamente pelo autor numa linha do tempo para amarrá-la 

num sentido linear de causa e consequências.  Ao usar também entrevistas públicas do 

jogador, o trabalho de Caioli se aproxima da autobiografia, uma vez que o autor 

sincroniza a pessoa que fala e a pessoa da qual se fala, ele mesmo, Suárez. Ana Laura 

Lissardy faz um trabalho diferente, porém com a mesma fonte: o jogador. A escritora 

selecionou perguntas feitas por crianças das escolas públicas de seu país e entrevistou o 

próprio Luis Suárez, em Barcelona. Com base nas respostas que obteve, criou um 

romance envolvendo um menino e o atacante.  

 

As Narrativas sobre Luis Suárez 

 

Devido às limitações de espaço, optamos por dividir a análise das narrativas 

em dois eixos temáticos: o período da infância e adolescência e, no segundo momento, 

identidade e perfil do personagem.  

 

Um passado difícil 

 

Em Mi Vida autobiografia, Suárez dá pouco destaque ao período de sua 

infância e adolescência. Há dois capítulos - no início e no fechamento do livro (que, 

juntos, somam 44 páginas, em um total de 320). Quaisquer outras menções aparecem de 

maneira transversal aos demais tópicos, divididos sobre as etapas da sua vida 

profissional.  
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Sem prólogo e prefácio, o volume começa com uma introdução, intitulada 

“Cruzando la línea”, na qual narra sua visão sobre o episódio polêmico da Copa de 

2014. O jogador começa falando da vergonha que sentiu (ainda dentro de campo e 

depois no vestiário) de ter novamente mordido um adversário, mas segue discutindo os 

valores punitivos que são aplicados no futebol. Dessa forma, se apresenta como 

injustiçado, apontando absurda a penalidade concedida pela FIFA8. Após essas 

reflexões, ele faz uma breve retrospectiva das outras mordidas e fala sobre o 

acompanhamento psicológico – ainda que defina sua esposa, Sofia Balbi, como a 

“melhor psic loga” que já teve.  

Arma-se então o gancho para o capítulo seguinte: “Esta es una historia de 

amor”, período que dedica-se a escrever sobre sua vida pessoal.  “Sofi no solo me 

conoció cuando era mucho menos tímido, sino también cuando no tenía nada” 

(SUÁREZ, 2014, p.28).  

Neste recorte, o uruguaio se descreve como um menino tímido e humilde, que 

pedia dinheiro ao pessoal do clube para poder pagar o ônibus e ir ver a namorada. Ele 

relata como os dois se conheceram e como era o relacionamento de confiança com os 

sogros, apesar das contradições sociais. Suárez destaca que a namorada lhe dava 

conselhos, apoio e carinho, em um momento de baixa autoestima.  

El mundo de Sofi era muy diferente del mío. Tuve que dejar  Salto y 

venir a Montevideo a los siete años y después tuve que vivir la 

separación de mis padres a los nueve. Me pasaba en la calle. Entre mi 

casa em Montevideo y la de Sofi hay algunos barrios bastante bravos. 

(SUÁREZ, 2014. P.31). 

 

Entretanto, esta fase não é bem detalhada, existem referências sobre a 

importância de Sofia, mas pouca incursão familiar. Na trigésima página, há afirmações 

expressivas como “Sofi me salv  de mi mismo”, “Sofi me mostr  otro camino” e “Sin 

Wilson y Sofi mi carrera podría haber terminado ahí mismo”. “Si no la hubuiera 

conocido, no sé lo que me hubiera passado”9.  

Embora tenha declarado publicamente suas dificuldades na infância, Suárez 

mantém discrição sobre sua família no livro.  

                                                 
8
 A Punição da Fifa incluía a impossibilidade de chegar perto de qualquer tipo de campo ou estádio de 

futebol por quatro meses, assim como não participar dos próximos nove jogos oficiais da seleção 

uruguaia. Suárez voltou a disputar uma partida oficial em outubro de 2014, já como jogador do 

Barcelona, e a vestir a camisa Celeste em março de 2016. 
9
 Wilson Píriz é um ex-diretor das categorias formativas do Nacional, que depois se tornou representante 

de alguns jogadores de futebol. 
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Mi madre, Sandra, nos acompañaba cuando podia, pero ella estaba 

muy ocupada por su trabajo de limpiadora en la Terminal de ómnibus 

de Tres Cruces. Mi padre, Rodolfo, iba a algunos de mis partidos pero 

no podia ir a las práticas porque trabajaba muchas horas. Fue soldado, 

pero al dejar el ejército tuvo que buscar trabajo em cualquier parte. 

Trabajó en una fábrica de galletas y después como conserje. Cuando 

no tenía dinero para alquilar y no tenía donde quedarse, dormia en el 

edifício de apartamentos donde trabajava. Sé que mis padres lo 

tuvieron muy difícil y valoro todo lo que hicieron por mí y por mis 

hermanos. Tuve un crecimiento medio anárquico y, em comparación, 

la vida de Sofi era mucho más estable y estructurada. 

Tampoco estudié nunca, realmente. Iba a la escuela pero hasta ahí 

llegaba mi compromisso con los estudios. Era um estudiante terrible. 

Nunca prestaba atención ni quería aprender, no me molestaba. Solo 

me portaba mal. (SUÁREZ, 2014, p. 31). 

 

Na investigação de Luca Caioli, abre mais de espaço para outros assuntos 

pessoais, ainda assim nada intensivo. O jornalista italiano viajou até o Uruguai e 

conversou com os avós paternos e vizinhos do jogador em Salto. Porém, as histórias 

remontam a personalidade do atacante e a “fome de bola” de quando era pequeno; sendo 

sempre o futebol um fio condutor da narrativa. Somente no quarto capítulo de dezessete 

páginas – “Termas, naranjas y baby fútbol” –, o autor apresenta a origem e história 

pessoal do biografado, começando por descrever a cidade natal do jogador, Salto. 

Localizada a 498 km a noroeste da capital Montevideo, a região é famosa pelas águas 

termais e produção de laranjas, consideradas as melhores do país. Caioli observa que, 

agora, ela também é famosa pela dupla “ilustre”: Luis Suárez e Edson Cavani, ambos 

atacantes da seleção uruguaia de futebol. A primeira interlocutora mais próxima do 

personagem é uma antiga vizinha de 84 anos de idade. Depois, aparece a avó paterna, 

Lila Píriz e seu esposo, Atasildo. Os discursos corroboram a ideia de que Luis era um 

bom menino e que passava horas jogando futebol.  

Lila recuerda su nieto: era un buen chico y el fútbol para él era todo. 

Jugaba desde la mañana a la noche, y se portó siempre bien con todos. 

Ya hace tantos años que se fue, primero a Montevideo y después a 

Europa... No, Luis no vendrá a festejar los 60 años de matrimonio. 

Pero para nosotros – agrega Atasildo – saber donde há llegado, saber 

que se ha hecho famoso em todo el mundo es un orgullo. (CAIOLI, 

2014, p. 46).  

 

Diferentemente da narrativa autobiográfica, aparece os problemas que o pai do 

atleta tinha com álcool. Mesmo assim, o fato é recuperado por uma declaração de 

Maximiliano, irmão mais novo de Suárez, à revista francesa Foot: “Mi padre era 

alchólico. Concurría al estádio cuando jugábamos y hablaba y gritaba. Nosotros nos 
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sentíamos incómodos. Y en casa era lo mismo, discusiones entre mi padre y mi madre. 

Varias veces me puse en el medio”.  (CAIOLI, 2014, p. 66). Ainda de acordo com o 

irmão, eles viviam em uma habitação de cinco por três metros e “por varias semanas 

seguidas había lo mismo para comer: arroz y salchichas que costaban poco”. (CAIOLI, 

2014, p. 67). 

Em pesquisas por jornais uruguaios não há muito sobre os parentes do jogador. 

Ao que parece, há uma preservação pública desse aspecto por razões que não podemos 

afirmar. Inclusive, o biógrafo não faz questão em problematizar essas questões: 

“altercados de família, mejor dejarlos correr...”.  

Ainda no mesmo capitulo, há uma entrevista de quatro páginas com um tio do 

jogador, Sergio “el Chango”, quem o encaminhou para o Baby Fútebol
10

, ainda no 

Deportivo Artigas, clube do regime militar de Salto em que o pai serviu. Em dado 

momento, ele fala da mudança da família Suárez para a capital. 

Fútbol aparte, el passaje desde Salto a Montevideo, para los 

muchachos de la familia Suárez es duro y complicado (...). Se burlan 

por el acento distinto al de Montevideo, por cómo dicen “papá” o 

“mamá”, por c mo se visten, por los sapatos viejos y fuera de moda, 

porque mientras otros niños a la hora de la merenda pueden comprarse 

una torta frita o sacan de la mochila alguna golosina, ellos deben 

contentarse com pedazo de pan com dulce de membrillo. (CAIOLI, 

2014, p. 61). 

 

Sofia Balbi também tem um capítulo para si, denominado “La historia del 

amor”. Menos romântico e não detalhista, o jornalista também aborda a importância da 

menina na transformação radical da vida do protagonista. Principalmente, porque ele 

havia saído dos eixos na fase de adolescente e isso começara a ameaçar seu futuro no 

Nacional, clube no qual o atacante treinava nas categorias juvenis desde os 11 anos. 

“Sofía lo aconseja, lo estimula, lo ayuda a corregir, o mejor, a dar le una dirección y un 

objetivo a su vida. Y Luis, que en Fútbol había atravessado um momento difícil y en 

liceo pensaba que las cosas no le iban muy bien porque era um burro, le hace caso”. 

(CAIOLI, 2014, p. 86). 

Na novela de Lissardy, as dificuldades de uma infância pobre e a fase 

irresponsável aparecem com cuidados e eufemismos. Ali o objetivo é de cunho moral e 

motivacional, assumido, inclusive, pela própria autora em entrevistas em programas de 

televisão e eventos acadêmicos.   

                                                 
10

 Baby Fútbol é uma liga de futebol com crianças entre 5 e 13 anos,  praticada com equipes de seis 

jogadores em um campo reduzido. Existe um órgão responsável pela realização de competições da 

modalidade, a Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) 
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– ¿Cómo fue tu infancia?  

– Disfrutando mucho. Tratando de disfrutar esa infância que hoy uno 

extraña. Muchas cosas que hice en mi infancia me hicieron salir 

adelante. 

– ¿Y de qué te acordás? 

Pensó un momento y después me contestó: 

– Siempre trato de recordar de donde vengo, lo que hice para llegar 

adonde estoy hoy en día y saber valora los esfuerzos que hizo mi 

familia o que hice yo mismo para llegar hasta acá. (LISSARDY, 2015, 

p.17).  

 

Ser Luis narra o encontro de um menino e seu ídolo e as mudanças que esse 

encontro gera na vida do garoto. Tomás é um adolescente de 13 anos que ganhou um 

concurso para entrevistar o principal jogador do seu país na atualidade. Quando conhece 

a história do ídolo, dita por ele mesmo, Tomás passa a mudar o seu comportamento. Na 

novela, o Suárez admite ter sofrido o que hoje se chama bullyng. Em Montevideo, riam 

de seu sotaque, sua origem, sua cabeça, dentes e orelhas expressivas. Mas, Luis diz 

como aprendeu a não dar se abater e então dá dicas de como agir para ser forte e lutar 

pelo que quer. No fim das contas, o livro se baseia na história de Suárez – contada por 

ele mesmo, através de entrevista à autora em Barcelona
11

 – mas é também a 

transformação do seu fã, uma vez que sofre bullyng, também tem conflitos familiares e 

passa a adquirir mais confiança após o encontro com o seu ídolo. Vale ressaltar que 

além da seleção dos fatos na narrativa feita pela a autora, há, a priori, a seleção 

encadeada pelo testemunho concedido a ela. 

A ideia era fazer uma novela baseada na história de Luis Suárez que é 

toda cinematográfica por tudo que passou na sua vida. Para jovens, 

pois não havia material para jovens. Então conversamos muito e que a 

melhor maneira seria desaparecer eu como autora e ser só um nexo 

entre os jovens e crianças do Uruguai e Luis Suárez
12

.  

 

Luis Suárez, “o vencedor” 

 

O segundo ponto temático de análise se relaciona à descrição de personalidade 

do jogador. Nas três obras, Suárez aparece como um vencedor, seja da vida difícil, das 

adversidades que percorreu no mundo da bola, ou de si mesmo, enquanto 

amadurecimento.  

                                                 
11

 As perguntas da entrevista que Ana Laura Lissardy fez a Luis Suárez foram formuladas por crianças de 

todo Uruguai, desde a capital às cidades mais rurais do país, através de concursos escolares.  
12 Trecho retirado de uma entrevista da autora sobre a obra no programa de Televisão “Desayunos 

Informales”. Tradução nossa. Link: https://www.youtube.com/watch?v=MAdBCFjbMgk.  

https://www.youtube.com/watch?v=MAdBCFjbMgk
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No romance, a descrição do personagem é exposta com força, talvez pelas 

características do gênero. O passado e as dificuldades da infância são apresentados na 

conversa entre Luis e Tómaz, de modo que a trajetória de vida do atacante pode ser 

usada como um exemplo de alguém que nunca deixou se derrotar. Em uma passagem, o 

menino pergunta: “– ¿ Ganás mucho dinero? ¿ Em qué lo gastas?” E Luiz responde: 

– (...) creo que hay que ser consciente en qué gasta uno el dinero y hay 

que saber valorar dónde viene. Ponerme a pensar en lo que sufrí yo 

para tener unos championes, como para ahora ir comprarme tres o 

cuatro porque tengo ganas. No soy así, y a mis hijos les quiero 

inculcar eso mismo, que sepan valorar el esfuerzo. (LISSARDY, 

2015, p. 18).  

 

A devolução ao questionamento seguinte também traz uma mensagem 

entusiástica: 
– ¿ Desde cuándo soñabas com jugar en el Barça? 

– Es mi cuadro favorito, en el cual siempre soñé jugar, pero em 

ningún momento me imaginé que iba a poder jugar. No me imaginaba 

jugando porque para mí era imposible. Pero bueno, los sueños no son 

imposibles, se pueden cumplir. Y com mucho esfuerzo, com mucho 

sacrificio, las cosas se pueden conseguir... (LISSARDY, 2015, p.18). 

 

Apesar da maior parte da autobiografia abordar a trajetória profissional, sem 

tantas passagens sobre a intimidade do passado, o autor também romantiza sua 

capacidade de superação sobre os dois aspectos. Primeiramente, na mudança de Salto 

para Montevideo e depois Uruguai para a Europa. São episódios descritos como uma 

luta para realizar sonhos até chegar aonde sempre desejou: ser um jogador bem 

sucedido no Barcelona e isso ele deixa para o fechamento do livro. 

O título do epílogo leva o apelido que deram à rua estreita, atrás da casa em que 

viveu com a família no bairro La Comercial, em Montevideo. Suárez brincava de bola 

com o irmão Paolo e seus amigos, seis anos mais velhos (em média), sem curvar-se pela 

diferença: “pronto vieron que yo no tenía miedo y se sorprendieron de ver lo bien que 

me manejaba, pecho afuera, cabeza en alto, chocando contra los más grandes y 

rebotando contra las paredes, nunca intimidado y con los ojos en la pelota” (SUÁREZ, 

2014, p.300). Aquele corredor, onde passava a maior parte do tempo, era também um 

movimentado local de venda e consumo de entorpecentes. “A medida que crecía, me 

hacía más consciente de las drogas y el alcohol” (SUÁREZ, 2014, p.300).   

Descrevendo-se como um menino rebelde, ele narra algumas historias de 

convivência com o irmão mais novo Maximiliano. Quase inseparáveis, treinavam juntos 

nos times por onde passaram. Segundo Suárez, “Maxi” era melhor tecnicamente, mas se 
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“perdeu” nas discotecas e isso prejudicou seu crescimento profissional. Aqui, ele 

lamenta esse hiato do irmão e por não ter tido mais apoio familiar, uma vez que seus 

pais trabalhavam a todo tempo, reduzindo a convivência e conversas e ensinamentos 

sobre a vida.  

Através desse paralelo, o jogador demonstra que sempre teve dificuldades, mas 

conseguiu passar por elas. As da infância pobre, de adaptação aos “novos mundos”, às 

polêmicas que colecionou na Inglaterra e, mais recentemente, no Brasil. Suárez se se 

apresenta mais maduro no livro e se justifica dizendo que “las actitudes cambian con el 

tiempo”. 

“Recibir el premio de mejor jugador del año en 2014 por votación de 

los periodistas, fue especial, y después el premio concedido por mis 

compañeros de profesión, aún más. (...) 

Los acontecimentos en Brasil habrán influído en la opinión de la 

gente, pero volveré a mostrar mi mejor lado.  

Me gustaría pensar que me respetan como jugador. He sido criticado 

por cosas que he hecho y por cosas que no he hecho. Pero siempre me 

recupero y vuelvo a trabajar, a cumplir con mi profesión, una 

profesión que amo. 

Ahora sé que cuando vuelva, lo haré delante 98.000 personas en el 

Camp Nou, lo más lejos que puede haber del callejón. (SUÁREZ, 

2014, p.312).   
 

Percebe-se que a identidade narrativa que constrói de si é semelhante a que 

vemos nos livros de Luca Caioli.  

Esta es la historia de un botija de Salto que jugaba en una canchita y 

amaba el fútbol. Es la historia del viaje de Luis Suárez, ‘El Pistolero’, 

desde Nacional hasta Europa, desde Groningen hasta la Celeste, del 

Ajax al Liverpool. Un camino de lucha por el gol que el uruguayo 

recorre, no siempre exento de polémicas. Una historia de amor, de 

errores, de caídas y de ressurrecciones. (CAIOLI, 2014, Contracapa)
13

. 

 

A definição do trabalho do biógrafo de atletas expressa o retrato do que 

construiu no livro. Os enunciadores foram escolhidos para descrever o talento e a 

personalidade de Suárez, sua gana pela vitória e crescimento como jogador. Colegas de 

trabalho e familiares distantes reforçaram sua amabilidade e jeito travesso, tanto quanto 

os depoimentos públicos do atacante selecionados entoando uma mistura de 

ingenuidade infantil, com sinceridade.  

 

Considerações Finais 

                                                 
13

 Trecho da sinopse descrita por Luca Caioli na Contracapa do livro. 
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Se uma história de vida é uma narrativa e se é por meio dessa identidade 

narrativa que se articula e constrói a identidade pessoal, pode-se argumentar que as 

biográficas são uma interpretação com empréstimos à história, bem como à ficção. 

Neste trabalho, tentamos demonstrar a linha comum em três obras distintas de gêneros 

similares. No fundo, elas apresentam uma explanação da personalidade de um 

indivíduo, com buscas racionais ao seu passado, numa tentativa de reconstituição.  

Considerando as consequências que uma mordida em Copa do Mundo trouxe à sua 

imagem – enquanto sujeito, espelho e ídolo de uma comunidade – podemos ponderar 

que no contexto destas produções encontra-se uma estratégia argumentativa em busca 

de reconstrução moral e um legado.  

Este trabalho é parte de um exercício de reflexão de algumas fontes cuja 

densidade teórica demanda um estudo e experiência da qual ainda não adquirimos 

satisfatoriamente. Ainda assim, buscou-se observar a dimensão social relacional que 

existe entre os livros, equiparando-se com as representações que se fazem sobre os 

ídolos esportivos, nas múltiplas peças de Comunicação, neste caso específico num 

periódico da mídia impressa uruguaia.  

Publicado no dia 18 de julho de 2014, no El País (periódico mais importante e 

lido do Uruguai), o jornalista Juan Pablo Romero assina a seguinte crônica de duas 

páginas no caderno de esportes, Ovaci n: “Vivir en el mundo de Suárez”.  A escrita se 

produz no contexto de um mês após-polêmica do Mundial de 2014 e poucos dias após a 

viagem da contratação do jogador uruguaio ao Futbol Club Barcelona.  

La vida de Luis Suárez es un mundo a parte. A esta altura, ya no 

alcanza con escribir um libro sobre el notable jugador uruguayo, hace 

falta una enciclopedia.  

Desde su infancia, donde la “pele ”, bien de abajo para jugar fútbol – 

como gran parte dos futebolistas uruguayos – la vida del salteño tuvo 

todo tipo de vaivenes, grandes tristezas y enormes alegrías. Momentos 

de sufrimiento y otros de felicidad. Lo que está claro, es que cada vez 

que Suárez tuvo un tropezón en su carrera, siempre dispuso de la 

virtude de salir adelante. Y esse aspecto nadie lo puede negar.  

Cuando era adolescente, el crack celeste soñaba con jugar en España 

porque, debido a la crísis que afectó al país a comienzos de siglo, la 

família de su novia – Sofía Balbi – había decidido hacer las valijas e 

empreender viaje rumbo al viejo continente. A partir de esse 
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momento, se puso como meta jugar lo mejor posible para dar el salto a 

Europa y asi, estar cerca de su novia, hoy esposa.  

Suárez lo logro. Porque al poco tiempo, em 2006, Nacional vendió 

90% de la ficha del salteño al Groningen de Holanda por US$ 

900.000. Tras um primer semestre que no fue del todo bueno , porque 

a Luis le costó la adaptación – y porque Sofía estaba lejos, aún en 

España – el salteño se fue a buscar su novia y con apenas 16 años se la 

llevó a vivir com él a Holanda. Su juego mejoró y eso le permitió 

passar al Ajax.  

Cuando llegó fue todo um furor. Comenzó a fojarse el nuevo mundo 

de Luis Suárez, entre flashes y cámaras. En la primera temporada, la 

de 2007/2008, anoto 19 goles em 33 partidos. En la segunda, convirtió 

22 goles en 31 juegos y en la terceira, cuando fue capitán del equipo, 

hizo 35 tantos en 33 encuentros.  

Ya en su última temporada, por primera vez mordió a un adversario y 

su mundo se le derrumbó en un abrir y cerrar de ojos: pero no llegó a 

cumplir todo el castigo, porque el 28 de enero de 2011, Suárez fue 

transferido al Liverpool por 26,5 millones de euros, que fue el passe 

más caro en la historia del futebol uruguayo.  

En la Premiere, donde fue de menos a más y terminó la última 

temporada como goleador, el salteño estuvo suspendido ocho 

encuentros por insultos racistas a Evra y fue sancionado com diez 

partidos por morder a Ivanovic em abril de 2013.  

La prensa inglesa lo hostigó hasta el cansancio. Suárez fue tapa de los 

principais medios del pais britânico infinidad de veces. Porque Suárez 

“vende”.  

Apesar del mordiscon en el Mundial al italiano Giorgio Chiellini y de 

la sanción de oficio de la FIFA, en Barcelona compró su passe por 88 

millones de euros; el tercer passe más caro en la historia del futebol, 

por detrás de los de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo.  

Suárez está hoy en el nivel mediático de Messi y Ronaldo, 

futebolisticamente incluso los supera. Y su mundo, el de Suárez, está 

rodeado de cámaras de fanáticos, de flashes, tanto que sul legada a 

Barcelona revolucionó la ciudad y al mundo entero.  
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O trecho exposto acima pode ser considerado um resumo geral da representação 

que as páginas do Ovación habitua-se a descrever o jogador. Através dela, é possível 

perceber a similaridade com as linhas dos três livros de cunho biográfico analisados, os 

quais retratam o jogador Luis Suárez em sua condição de lutador, com superação de 

desafios e polêmicas, a caminho de um sonho almejado e, segundo reforçam as 

publicações, conquistado.  
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