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Resumo 

O presente artigo analisa a peça publicitária Invisible Players, desenvolvida pela agência de 

propaganda AFRICA para o canal ESPN, tendo como missão a divulgação do novo portal do 

canal, o ESPN W. No texto, através de uma explanação sobre o posicionamento do canal 

frente à questão de gênero e à valorização da mulher no esporte, é possível 

identificarelementos pertinentes à narrativa e à produção de sentido pretendida pelos 

enunciadores. Assim, apresenta uma análise do vídeo que o enxerga como dotado de 

diferentes recursos narrativos e de persuasão a fim de que o público possa ser direcionado 

através de caminhos que geram surpresa e, principalmente, reflexão. Por isso, o artigo 

promove uma análise da campanha no intuito de contribuir para o entendimento de seus 

objetivos, bem como a produção de sentido do comercial e seus possíveis efeitos no público 

receptor. 
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1. Introdução 

O portal ESPN W, para o qual a campanha Invisible Players foi desenvolvida, conta 

com a alimentação de conteúdo por parte de figuras ilustres do esporte nacional como Ana 

Moser (vôlei), Magic Paula (basquete), Flavia Delaroli (natação), Juliana Cabral (futebol) e 

Daniele Zangrando (judô) aliadas a jornalistas e outros produtores de conteúdo esportivo. 

Junto da campanha, o canal desenvolveu uma série de conteúdos televisivos para reforçar o 

lançamento do site e da preocupação da marca com as mulheres, como uma edição especial 

do programa de debates Bate-Bola na Veia, que, no dia, contou com a participação de 

convidadas femininas. A campanha e a iniciativa da ESPN vão de encontro a práticas sociais 

e culturais que não são recentes, mas que podem ser elucidadas à luz da história. 

De acordo com RIBEIRO et al. (2013), a hegemonia masculina no esporte data desde 

a Grécia antiga, quando, nas primeiras edições do que se hoje conhece por Jogos Olímpicos, 
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as Panatéias, a participação feminina era vetada. As únicas mulheres autorizadas a assistir os 

jogos eram as sacerdotisas, por serem tidas como auspiciosas. A cidadania grega estava ligada 

diretamente com o exercício de práticas de guerra, que também eram vetados ao público 

feminino, assim, a mulher possuía um papel subserviente perante os homens. 

Apenas a partir do Renascimento que a participação feminina nos esportes passa ser 

gradativamente aceita, tendo como reforço a difusão dos ideais humanistas. Nesse contexto, 

as mulheres podiam praticar ginástica, mas com a finalidade de se preparar para a procriação. 

No Brasil, a participação feminina em atividades esportivas se dá de maneira mais notória no 

século XX, com a chegada de imigrantes europeus no País. Às mulheres mais abastadas eram 

permitidas práticas como a esgrima, o turfe, o remo, a natação, o tênis e o ciclismo. Com o 

decorrer dos anos, gradativamente, a mulher foi conquistando seu espaço e destacando-se em 

áreas antes predominadas por homens, havendo um aumento do engajamento feminino entre 

as décadas de 40 e 70, como herança dos Jogos da Primavera, que tiveram início em 1949, no 

Rio de Janeiro. 

 

2. Análise 

A persuasão em uma publicidade passa pela efetividade de sua produção verbal e 

imagética, os anunciantes, com o objetivo de uma resposta específica de seu target, 

manipulam a mensagem e produzem o sentido necessário para tal. A preocupação com essa 

produção de sentido torna-se fundamental no funcionamento do comercial. Uma vez que a 

ESPN produz e transmite conteúdo esportivo, seu público, o Fã de Esporte, é familiarizado 

com o clima de competição proposto de forma metafórica em Invisible Players, através de 

uma alegoria, figura de linguagem discutida por João Adolfo Hansen no livro “Construção e 

Interpretação da Metáfora” (1986). 

Pensada como dispositivo retórico para a expressão, a alegoria faz parte de um 

conjunto de preceitos técnicos que regulamentam as ocasiões em que o discurso 

pode ser ornamentado. As regras fornecem lugares comuns - topoi (grego) ou loci 

(latim) - e vocabulário para substituição figurada de determinado discurso tido 

como simples ou próprio, tratando de determinado campo temático. (HANSEN, 

1986, P. 9). 

 

Em Invisible Players, somos apresentados a um jogo de perguntas e respostas onde os 

desafiados precisam “adivinhar” os autores dos lances vistos no telão, esse simples jogo é 

desenvolvido através de um cenário de competição desportiva criado com a presença de 

signos capazes de provocar tal associação. A quadra, a arquibancada e o corredor que leva ao 

vestiário, elementos comuns em um cenário de competição que provocam no participante o 

efeito pretendido: O desejo de ganhar. A publicidade manipula a linguagem em virtude 



    

daquilo que se propõem obter do receptor (KAUFMAN, 1995) e a alegoria criada em 

Insivible Players é um exemplo disso, construindo um cenário que induz o comportamento 

desejado, tanto no espectador, quanto nos participantes da peça. 

A campanha Invisible Players tem início com uma indagação que orienta o público 

quanto ao que há por vir no vídeo, que diz “o quanto você sabe sobre esportes?”, 

questionando, desde os primeiros segundos, o repertório da audiência sobre o assunto. Na 

sequência, os desafiados começam a se posicionar na arquibancada vista no primeiro 

enquadramento, e, aos 18 segundos de filme, uma luz acende iluminando uma única pessoa 

no canto direito da tela, que se dirige ao centro de uma quadra com as arquibancadas vazias. 

Em seguida, a tipografia inserida sobre o painel lança outra pergunta: “quem fez este gol?”. 

Nesse instante, uma animação simula uma jogada que deve ser decifrada pelos participantes 

da ação.  

Nesse movimento, cada participante dá seu palpite, na expectativa de acertar, 

confiando em seu repertório esportivo, sendo após disso, revelada uma contagem geral (com a 

ajuda da qual é possível contabilizar 300 participantes) que relaciona todos os esportistas 

apontados, todos homens, pelos participantes como possível autores dos feitos exibidos. Após 

isso, as simulações ganham vida e tornam-se imagens de pessoas reais, revelando que foram 

mulheres (respectivamente Maya Moore e Marta Vieira)  que fizeram a cesta e o gol “de 

esquerda”. A edição finaliza as revelações com as imagens da surfista Maya Gabeira e sua 

manobra, enquanto uma narração em voz masculina diz, em off, “bem imaginei que poderia 

ser uma mulher”. 

Constantin Stanislavski, dramaturgo russo, postula em seu livro O manual do ator 

(1989), que, quando o ator não volta sua atenção diretamente para os espectadores, ele exerce 

um domínio sobre estes, fazendo com que participem ativamente da fruição da encenação. No 

vídeo da campanha, algumas referências a tal pensamento podem ser vistas, como o fato de os 

participantes que respondem às perguntas não olharem para a plateia que os assiste, nem para 

a câmera, criando uma atmosfera documental – quando discorrem sobre suas respostas. Ao 

olharem apenas para o painel, toda a atenção é voltada para as cenas que nele são 

transmitidas, convidando todos a fazerem o mesmo, culminando em uma atenção conjunta ao 

que o enunciador primeiro veiculou na gravação do vídeo e àquilo que se decidiu colocar na 

edição final. 

Tal relação metafórica também não se separa da conotação midiática e 

espetacularizada que o esporte possui. Tomando por base o pensamento de Belloni (2011), 

constata-se que o processo de transformação do esporte em espetáculo é possibilitado pelo 



    

poder da mídia de distribuir imagens e linguagens que constroem sistematicamente um 

imaginário popular. Nesse sentido, a própria ESPN torna-se reprodutora na campanha de seu 

modelo de produção midiática. Como um canal esportivo, a ESPN não vende apenas esporte e 

seus bastidores, mas também experiências e entretenimento, que precisam ser marcados na 

memória de quem os assistem para que possam transformar-se em práticas sociais e alimentar 

uma cadeia produtiva. 

Uma questão a ser identificada nesse contexto está na disposição prévia de 

pensamento criada pela própria ESPN, fazendo uso das características físicas dos personagens 

animados, a fim de utilizá-los como eixos de manipulação, tendo em vista que todos estão 

construídos como indivíduos masculinos, iconicamente falando. Não existe variação na 

composição das personagens, em se tratando de características físicas, pois ambos possuem 

traços da representação do gênero masculino, como a falta de cabelos longos, por exemplo.   

Dessa forma, ambos os participantes compartilham um discurso que se vale da 

verossimilhança, ou seja, daquilo que comumente é tido como verdade. A hegemonia 

masculina no esporte é um  discurso propagado midiaticamente e culturalmente. Assim, 

pode-se tomar como base a afirmação de Martine Joly, que diz que “a ficção propõe modelos 

aceitáveis de acordo com um certo número de convenções (instituições, gêneros, etc.) ” 

(JOLY, 2001, p.88). De tal modo, a mídia promove um discurso que é aceito publicamente de 

maneira não contestada. A exibição de mulheres frustradas com o fato de não terem citado 

outras mulheres é um recurso de que o enunciador se valeu para mostrar o quão forte é um 

pensamento dominante. Desse modo, de maneira nem um pouco velada, a campanha quis 

mostrar que as próprias mulheres caem na armadilha que vincula esporte à virilidade e 

performance masculina.    

Tomando como base Tatit (2002 apud FAGUNDES, 2011, pg. 6) é possível analisar 

pontos da produção de sentido da campanha através do que pode se definir como formas de 

manipulação. No âmbito da provocação, têm-se, de início, o convite para que participantes 

diretos e indiretos da campanha, bem como seu público consumidor via mídia terciária, se 

perguntem acerca de seus conhecimentos esportivos. Na proposição inicial têm-se: o quanto 

você sabe sobre esportes? Aqui, a utilização do quanto, passando ideia de quantidade (quanto 

mais, melhor), mostra que quem lança tal interrogativa está disposto a saber se o interlocutor 

sabe muito ou pouco sobre esportes. Por mais que pareça uma simples pergunta, entram nessa 

questão sentimentos como orgulho e necessidade de afirmação própria, que, de maneira 

inerente, são suscitados sempre que um indivíduo é submetido a uma provocação.  



    

Assim como no esporte, onde a vitória sobre o oponente é o objeto de valor a ser 

alcançado, demonstrar que se é capaz de saber muito sobre o tema é o gatilho de sedução a ser 

acionado pelo enunciador. Em uma trama retórica que conduz o enunciatário às incertezas 

despertadas pela exibição de animações que não revelam rostos ou tipos físicos, o ambiente 

persuasivo se fundamenta na premissa de que o enunciatário, provocado, tende a se firmar em 

certezas fechadas.  

A sedução, por sua vez, está ligada a elementos estéticos como a iluminação vermelha, 

garantindo um ar de mistério e glamour, e na própria apresentação das personagens que 

participam da narrativa por meio de suas respostas e comportamento. O vídeo utiliza-se de 

sinestesias provocadas pela junção de elementos sonoros e visuais, a exemplo das tomadas em 

que apenas movimentos corporais, sons (interjeições) e olhares falam mais que qualquer 

explicação. 

 

3. Considerações Finais 

Invisible Players apresenta uma narrativa instigadora, tendo o uso da retórica textual 

como um de seus principais artifícios persuasivos possibilitadores do diálogo com o público 

ao qual se destina. Misturando a participação das personagens do vídeo e a de quem o assiste, 

a campanha faz o uso de questões como “O quanto você sabe sobre esportes”, propondo-se 

não somente como uma estratégia de marketing, mas como uma relação metaforizada do 

universo do jogo e do esporte criada para abordar uma opinião pública que dificilmente 

lembra-se de esportistas femininas quando se fala em grandes feitos. 

É possível chegar à conclusão de que a iniciativa da ESPN de divulgar seu site voltado 

para o público feminino foi exitosa tanto do ponto de vista da execução quanto de concepção. 

A publicidade manipula a linguagem em virtude daquilo que se propõem (KAUFMAN, 

1995), e Invisible Players trabalha com uma retórica que incide sobre as lacunas deixadas 

pelos participantes do vídeo, que, de fato, já foram previstas pelos idealizadores da peça. 
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