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Resumo 

 

O presente trabalho trata da análise de conteúdo de duas reportagens das revistas Veja e IstoÉ, 
que abordaram a suspeita de assassinato de Eliza Samudio pelo ex goleiro do Flamengo, 

Bruno Fernandes. A escolha do caso se deu por meio da curiosidade de investigar as fontes 
utilizadas pelos veículos em questão; a forma como os fatos são noticiados e como se desenha 

a linha editorial das revistas. Para tanto, alguns conceitos são discutidos como a função do 
jornalismo, abordagem e critérios e espetacularização, sempre com foco no jornalismo de 
revista. O objetivo é entender os critérios de noticiabilidade que as revistas usaram para 

noticiar o desaparecimento da estudante. A relevância de tal pesquisa é fomentar a discussão, 
dentro do cenário acadêmico, sobre a cobertura que os meios impressos dão aos casos 

policiais ainda não resolvidos. Usamos como base para a pesquisa autores como Barbeiro e 
Lima, Guy Debord, Jorge Duarte Barros, Mauro Wolf, Nelson Traquina e Sergio Villas Boas.  

Palavras-chave 

Abordagem jornalística, análise de conteúdo, espetacularização e jornalismo de revista.  

 

 

Abstract 

 

This paper will address the content analysis of two news magazines Veja and IstoÉ, who 
approached the suspected murder of Eliza Samudio by former Flamengo goalkeeper Bruno 

Fernandes. The choice of case was through the curiosity to investigate the sources used by the 
vehicles in question, how the facts are reported and, as it draws the editorial line of the 
magazine. Therefore, some concepts are discussed as function of journalism, approach and 

criteria and spectacle, always focusing on magazine journalism. The goal is to understand the 
criteria of newsworthiness that magazines used to report the disappearance of a student. The 

relevance of this research is to encourage debate within the academic setting, on the printed 
media coverage that give police cases still unresolved. We will use as a basis for research 
authors as Barber and Lima, Guy Debord, Jorge Duarte Barros, Mauro Wolf, Nelson Teasing 

and Sergio Villas Boas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo investiga como as revistas Veja e IstoÉ abordaram o desaparecimento e 

a suspeita de assassinato da estudante Eliza Samudio, além de analisar quais foram os critérios 

de noticiabilidade utilizados para repercutir o caso. Descrevemos, assim, como as revistas 

noticiaram o fato. 

O ex-goleiro do clube Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, é considerado o principal 

suspeito desde o início das investigações pelo desaparecimento e assassinato da estudante 

paranaense de 25 anos, Eliza Samudio, ocorrido em julho de 2010. Desde então, o atleta 

estampou as capas de revistas e jornais que, por sua vez, utilizavam como chamadas 

acusações que denotam a responsabilidade de Souza sobre os crimes. 

A estudante iniciou seu envolvimento com o goleiro no ano de 2009 e, neste mesmo ano, 

engravidou. Após alguns meses foram registradas queixas policiais contra Bruno. A estudante 

o acusava de agressões e de ter tentado induzi- la ao aborto. 

De acordo com a averiguação policial, a paranaense foi levada por Bruno e amigos dele, 

com o filho de quatro meses, para um sítio de propriedade do goleiro na cidade de 

Esmeraldas, em Minas Gerais. Na propriedade, ela teria sido mantida em cárcere privado. De 

acordo com o depoimento do primo de Bruno Fernandes, que teria presenciado o crime, em 

outro momento, Eliza foi levada para o sítio do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, 

conhecido como Bola. O sítio ficaria na cidade de Vespasiano. Lá a estudante teria sido 

amarrada, estrangulada, seu corpo esquartejado e jogado para cães da raça rottwailer.  

A escolha do caso se deu em função da curiosidade de analisar as fontes, a forma como é 

noticiada e como se desenha a referida linha editorial das revistas.  Os casos de polícia, que 

lidam com o mistério e a surpresa, são instigantes aos olhos da pesquisadora. Essas 

características foram encontradas no caso Eliza Samudio, onde um famoso jogador de futebol 

é o acusado e todos os meios de comunicação pautaram-se nas suspeitas, depoimentos e 

versões extra-oficiais.   

Compreender a forma como as revistas abordaram o mesmo tema possibilitou o 

enriquecimento do conhecimento teórico, além de ajudar no entendimento da linha editorial 

de cada revista e como as noticias foram construídas. O assunto foi estudado para, também, 

entender os critérios de noticiabilidade que as revistas usaram para noticiar o desaparecimento 

da estudante, e também por meio de análise de conteúdo, como cada uma abordou o assunto.  
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A relevância de tal pesquisa é fomentar a discussão, dentro do cenário acadêmico, 

sobre a cobertura que os meios impressos dão aos casos policiais ainda não resolvidos. E, 

para a sociedade, sobre a informação que resulta do jornalismo investigativo e como ela chega 

ao leitor.Para tanto a pesquisa foi dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

fundamentação teórica do estudo, onde são discutidos conceitos sobre a função do jornalismo, 

abordagem e critérios, valores-notícia, espetacularização, jornalismo de revista e também o 

estado da arte. O segundo capítulo explica a metodologia adotada para realização deste 

trabalho, assim como a forma que as revistas serão analisadas. As discussões e resultados 

estão no terceiro capítulo. O estudo é finalizado no quarto capítulo com as considerações 

finais.  
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para embasar a pesquisa e fundamentar o que foi tratado no trabalho em questão, 

foram utilizados conceitos chave como: função do jornalismo, abordagem e critérios, valores-

notícia, espetacularização e jornalismo de revista, a partir da metodologia análise de conteúdo.  

Na sequência, é possível conferir o referencial teórico sobre a função do jornalismo, a 

fim de contextualizar o objeto em questão. 

 

2.1 FUNÇÃO DO JORNALISMO 

 

Informar a sociedade com fatos verídicos é a principal função do jornalista, sejam as 

notícias de nível regional, nacional ou internacional. O jornalista deve pesquisar diariamente 

os acontecimentos mais importantes e que merecem ser noticiados. Portanto, vale ressaltar o 

dever e a responsabilidade social da profissão. 

A função do jornalismo frente à sociedade vem sendo alterada ao longo do tempo 

paralelamente às mudanças das estratégias de produção jornalística. Quando iniciou, 

o jornalismo cumpria a função de expressão ideológica, sendo os jornais 

eminentemente políticos, o jornalista era um articulista, e a informação era destinada 

a uma doutrinação, uma forma de panfletagem intelectual. (...) Entretanto o 

jornalismo sempre procurou atingir públicos amplos, cumprir esta função de unir as 

pessoas em torno de uma informação comum. (ABIAHY, 2005, p. 6-7) 

Todos os dias e a todo o momento novos fatos estão acontecendo, isto é, notícias são 

produzidas a todo o instante. E é dever do profissional da área transmitir as informações para 

o cidadão. Sobre o que é o jornalismo Nelson Traquina (2004, p.20) afirma “Poder-se-ia dizer 

que jornalismo é um conjunto de ‘estórias’, ‘estórias da vida’, ‘estórias’ das estrelas, ‘estórias’ 

de triunfo e tragédia”. Através destas “estórias” cada veículo de comunicação informa com a 

sua própria maneira. Nelson Traquina complementa mais uma vez o pensamento sobre o 

dever do jornalista. 

Basta um olhar distraído aos diversos produtos jornalísticos para confirmar que é 

uma atividade criativa, plenamente demonstrada, de forma periódica, pela invenção 

de novas palavras e pela construção do mundo em notícias, embora seja uma 

criatividade restringida pela tirania do tempo, dos formatos, e das hierarquias 

superiores, possivelmente do próprio dono da empresa. (TRAQUINA, 2004, p.22) 

 

 Há várias condutas que o profissional deve seguir e, entre elas, a principal é manter a 

veracidade dos fatos. Barbeiro e Lima (2005, p. 24) afirmam que “o jornalista só deve dizer a 

verdade e resistir a todas as pressões que possam desviá-lo desse rumo. Não guarda para si 

informação de interesse público e tem a obrigação de buscar sempre a isenção”. Quando há os 
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problemas de erros nas informações veiculadas Barbeiro e Lima (2005, p. 25) explicam o 

procedimento a seguir:  

É obrigação do jornalista corrigir qualquer informação errada que divulgue. Nenhum 

jornalista está livre de cometer erros, por menores que sejam. Cabe a ele buscar o melhor 

meio de reparação. Também é dever ético do jornalista garantir o direito de reposta aos 

atingidos por suas reportagens. 

Sabemos que cometer erros é comum entre todos, porém há diversas formas de 

reverter estes deslizes. No meio jornalístico, os veículos de comunicação impressos 

acrescentam uma nota para corrigir o erro do dia anterior, caso seja necessário. Por isso é de 

extrema importância que haja cuidado durante a produção de uma matéria, além do cuidado 

na escolha das fontes, lembrando que a veracidade dos fatos é o fator mais importante.  

Além de ser um profissional comprometido com a verdade, o jornalista também tem 

como uma de suas funções obrigatórias ter um bom texto. É necessário passar de forma clara 

os acontecimentos, fazer uso da objetividade e concisão em uma matéria. Tudo isso é 

indispensável destacar sobre o bom texto jornalístico. 

 Ao falarmos sobre a função do jornalista, é necessário lembrar que a primeira função 

do mesmo é transformar informações em notícia, e esta função implica em organizar o 

volume de dados por meio de diversos processos. Alguns deles são: classificar, priorizar, 

hierarquizar, incluir, excluir, adaptar, expor, entre outros. Estes processos são chamados de 

edição.  

O profissional deve ter a capacidade de fazer uma adequação nas linguagens, 

traduzindo termos técnicos que sejam de possível entendimento para os leitores, para que os 

leigos possam compreender do que se trata. Ser jornalista vai além de apenas informar aos 

seus leitores um fato, mas principalmente, comparar, alertar, prevenir e explicar para aqueles 

que estão lendo a notícia possam entender o que tal acontecimento significa para a sociedade. 

 É preciso saber que o jornalista deve passar suas informações de forma objetiva, 

concisa, ser imparcial e dar a possibilidade ao receptor de refletir e interpretar as informações 

que a ele são passadas. Ser objetivo não é ser pouco preciso. Porém é importante que haja 

muito cuidado com a objetividade, sabendo que o excesso pode ser prejudicial, a ponto de, 

por exemplo, abortar a humanidade de um texto. No entanto, é preciso ter absoluto cuidado, 

pois é através da forma como as informações são passadas à sociedade que pode se dar a 

interpretação de cada fato ocorrido. 
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2.2 ABORDAGEM E CRITÉRIOS  

 

Os jornalistas ocupam um papel essencial na sociedade, comenta Traquina (2001), por 

isso o jornalismo serve de objeto de estudo para todos os campos sociais. É a própria 

experiência e saber que transformam a capacidade de distinguir o fato que possui valor como 

notícia, os jornalistas estão sempre em movimento em busca de novos acontecimentos e 

atentos para tudo que acontece ao seu redor, essa “capacidade secreta do jornalista que o 

diferencia das outras pessoas” diz Traquina (2001, p.42). Dessa forma sabemos que cada 

veículo de comunicação contempla uma forma de abordagem, umas em tom mais 

sensacionalista, outros de forma imparcial e também encontramos umas em tom mais duro e 

frio. Assim são construídas as identidades de cada veículo. Se um assunto está em evidência, 

é necessário ficar atento nesta cobertura também, e para isso existem as formas e critérios que 

devem ser adotados em cada cobertura.  

Por personalizar entendemos valorizar as pessoas envolvidas no acontecimento: 

acentuar o fator pessoa. Bensman e Lilienfield escrevem que a personalização da 

notícia permite ao jornalista comunicar a um nível em que um vasto público 

composto por não profissionais é capaz de entender. Inúmeros estudos sobre o 

discurso jornalístico apontam para a importância da personalização como estratégia 

para agarrar o leito porque as pessoas se interessam por outras pessoas. 

(TRAQUINA, 2005, p.92).  

As notícias são personalizadas conforme os indivíduos envolvidos e, caso seja uma 

personalidade pública, será um fator decisivo para o acontecimento tornar-se notícia. Elas são 

como um produto, os fatos que determinam para que haja publicação. Elas são construídas 

através de fatores e critérios de importância, relevância e interesse do público. 

É possível fazer o seguinte questionamento: o que leva um fato se tornar notícia?  

Traquina (2005) fala sobre os critérios de noticiabilidade em três momentos históricos, 

mostrando como, mesmo em tempos diferentes, os valores notícia básicos não variaram 

muito. As qualidades duradouras das notícias seriam o insólito, o extraordinário, o atual, a 

figura proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte. Traquina também analisa os 

12 critérios propostos por Galtung e Ruge: frequência, amplitude, clareza (ou falta de 

ambiguidade), significância, consonância, o inesperado, a continuidade, a composição de 

notícias, a referência a nações de elite, a referência a pessoas da elite, a personalização e a 

negatividade (bad news are good news). 

A construção midiática de um veículo de comunicação segue hierarquizações, as quais 

o telejornalismo classifica como importantes, porque determinam as matérias que devem ir ao 

ar, como também determinam as imagens que precisam ser veiculadas para causar efeito de 
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realidade e chamar atenção do público. São características que variam de acordo com a 

política de cada veículo, pois cada um possui a sua (TRAQUINA, 2004, p.61).Segundo 

Traquina a previsibilidade do esquema geral de notícias deve-se à existência de critérios de 

noticiabilidade, ou seja, valores-notícias que definem a forma como os jornalistas trabalham. 

“Podemos definir o conceito de noticiabilidade como o conjunto de critérios e operações que 

fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia” 

(TRAQUINA, 2005, p.63).   

O autor afirma que os jornalistas possuem filtros através dos quais selecionam o que 

será noticia. “Os jornalistas têm seus óculos particulares através dos quais vêem certas coisas 

e não outras, e vêem de uma certa maneira as coisas que vêem. Operam uma seleção e uma 

construção daquilo que é selecionado”. (TRAQUINA, 2005, p.77).Segundo Wolf, 

noticiabilidade é um conjunto de critérios a partir dos quais um órgão informativo delimita 

quais fatos vão se tornar notícia. O autor afirma que a noticiabilidade de um fato também se 

dá a partir da forma de produção da informação, onde se deve evidenciar os dois lados da 

mesma história. 

A noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos 

com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, 

quotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de fatos, uma quantidade 

finita e tendencialmente estável de notícias. (WOLF, 1999, p. 190) 

Estes critérios funcionam como uma forma de “filtro” e assim realçando o que deve 

ser omitido e o que deve ser usado como prioridade neste processo e para isso ser publicado 

com a intenção de passar os fatos à sociedade. 

2.3 VALORES-NOTÍCIA  

 

 Os valores-notícia estão presentes ao longo de todo o processo de produção 

jornalística. Nesse caso, o autor Nelson Traquina vê a importância da distinção entre os 

valores-notícia de seleção e os valores-noticia de construção, pois eles fazem parte do 

processo de seleção dos acontecimentos e no processo de elaboração da notícia.  

 

Embora os valores-notícia façam parte da cultura jornalística e sejam partilhados por 

todos os membros desta comunidade interpretativa, a política editorial da empresa 

jornalística pode influenciar diretamente o processo de seleção dos acontecimentos 

por diversas formas.  (TRAQUINA, 2005, p. 93) 

 

 Existem diversos critérios de noticiabilidade e eles referem-se aos parâmetros que os 

jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos. As notícias que são veiculadas em 
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qualquer meio de comunicação, antes de serem transmitidas à população, passam por uma 

seleção, é como um filtro. São escolhidos quais dos fatos do dia serão noticiados, neste caso, 

já existe uma preferência por tais episódios levando em consideração a importância que o 

episódio tem para a sociedade ou a veracidade dos acontecimentos. 

É a reciprocidade entre a informação e a notícia que dá forma a essas informações, 

enquadrando os acontecimentos numa organização que resulta na construção da 

notícia. A seleção das informações a serem veiculadas, bem como as formas de 

estruturação desse material informativo, são (...) opções estratégicas que consideram 

as lógicas mercadológicas, tecnológicas e discursivas: ao determinar o grau de 

noticiabilidade dessas informações.  (DUARTE, 2004, p. 108)  

No entanto é através deste processo que as notícias são construídas e assim veiculadas 

à sociedade.  

Segundo Wolf (2003, p. 218) “o elemento fundamental das routines produtivas, isto é, 

a substancial falta de tempo e de meios, acentua a importância dos valores/notícia, que se 

encontram em todo o processo informativo”. Estes valores são diariamente usados para a 

seleção das notícias, de extrema importância para a publicação das mesmas.  A seleção das 

notícias, diante de muitos fatos que acontecem todos os dias, é um processo difícil, pois 

dependem de fatores como valores-notícia relacionados à hierarquização do veículo para 

divulgação. Para Wolf (2003, p.202), “valores notícia são critérios de relevância difundidos 

ao longo de todo o processo de produção e estão presentes tanto na seleção das notícias como 

também permeiam os procedimentos posteriores, porém com importância diferente”. 

Não se pode explicar a seleção sendo apenas como escolha do jornalista, é um 

processo que se desenvolve ao longo do trabalho relacionado à necessidade em escolher quais 

notícias publicar.    

O processo de seleção das notícias pode ser comparado a um funil, no qual muitos 

dados são colocados e apenas um número restrito consegue passar pelo filtro: no 

entanto, pode-se compará-lo também a uma sanfona, visto que em algumas notícias 

são acrescentadas, deslocadas, inseridas no último momento. (WOLF, 2003, p. 256) 

Identificar um valor-notícia e dar-lhe forma e posição adequada numa reportagem são 

os objetivos do jornalista, os valores-notícia não podem ser fracos, senão produto não terá 

audiência. Já se os valores-notícias são fortes eles se destacam, é como se tivessem vida 

própria. Os critérios estão ligados às características das notícias, à importância e ao interesse 

que ela representa.  

Para Wolf, os principais valores-notícia são interesse e importância da notícia. 

(WOLF, 2003, p.208). A importância de um fato está ligada a cinco valores. Para isso o autor 

citou-os para que sejam melhores entendidos:  
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1. Critérios substantivos: Importância e a quantidade dos envolvidos, interesse 

nacional e humano. 

2. Critérios relativos ao produto: Brevidade, atualidade, novidade, organização, 

qualidade, equilíbrio. 

3. Critérios relativos ao meio: Acesso às fontes, manuais, política editorial. 

4. Critérios relativos ao público: Identificação de personagens, proteção, serviço 

5. Critérios relativos à concorrência: Exclusividade, expectativas. 

Nesse caso compreendemos que os valores-notícia são determinantes na veiculação 

das notícias. O autor assegura que a noticiabilidade é um conjunto de critérios que controlam 

a quantidade e qualidade dos acontecimentos.  

2.3.1 Critérios Substantivos 

 

 Os critérios substantivos articulam-se essencialmente em dois fatores: a importância e 

o interesse da notícia. O autor afirma que estes dois fatores são determinados por quatro 

variáveis. 

- Grau e nível hierárquico dos indivíduos no acontecimento noticiável: está ligado ao fato de 

quanto mais o acontecimento interessar a pessoas de elite, maior a probabilidade de se tornar 

notícia. 

- Impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional: este fator é aquele que determina a 

importância de um acontecimento de influenciar sobre os interesses do país. Este fator está 

ligado ao valor-notícia da proximidade, tanto em termos geográficos como culturais, pois 

quanto mais próximo for o acontecimento do país ou dos cidadãos, maior impacto poderá 

causar. 

- Quantidade de pessoas que o acontecimento envolve: é outro critério que também está 

diretamente ligado ao valor-notícia de proximidade, um fato é mais importante quanto maior 

é o número de pessoas envolvidas ou se envolver pessoas públicas. 

- Relevância e significatividade do acontecimento em relação aos desenvolvimentos futuros 

de uma determinada situação: acontecimentos que tem duração prolongada são considerados 

importantes. 

2.3.2 Critérios relativos ao produto 

 

 Estes critérios são aplicados em cada notícia, quanto menos importante for a notícia, 
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mais eles entram em jogo durante a avaliação da própria notícia. Também é possível permitir 

escolher entre notícias de relevância substantiva semelhante. Nestes critérios são constituídos 

por alguns valores-notícia. São eles: 

- Atualidade: as notícias devem referir-se aos acontecimentos mais recentes do momento. 

- Novidade: as notícias devem referir-se a eventos amparados o máximo possível pelo 

momento de transição do noticiário. Se uma notícia é considerada repetitiva ou semelhante a 

outras, não é julgada suficientemente noticiável. O valor novidade também está relacionado à 

concorrência.  

 

2.3.3 Critérios relativos aos meios 

 Este critério tem vinculo com quase todos os critérios de relevância, relativos ao 

público, seja em relação a finalidade de entretê-lo e de fornecer-lhe um produto interessante, 

seja em relação a finalidade de não cair no sensacionalismo, de não infringir os limites do 

bom gosto, de privacidade, de decência, etc. 

 Também é comum perceber que notícias importantes são geralmente acompanhadas 

por um suporte visual, e algumas vezes são imagens pouco significativas, que acabam 

desviando a atenção do receptor para outro conteúdo. Por isso é importante levar em 

consideração o valor-notícia equilíbrio, assim é possível fazer um balanço entre informações e 

imagens que realmente sejam relevantes.  

 

2.3.4 Critérios relativos ao público 

 

 O critério em questão diz respeito ao papel que reveste a imagem do público 

compartilhada pelos jornalistas, estes conhecem pouco o seu público. Os jornalistas precisam 

apresentar programas informativos e não tentar satisfazer seu público, dessa forma quanto 

menos souberem do público, mais atenção darão às notícias.  

 O principal critério desta categoria é a capacidade de atração, de entretenimento e de 

importância do material jornalístico. Outros critérios são: notícias que permitem uma 

identificação por parte do espectador; as notícias de serviço; as notícias ligeiras. 
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2.3.5 Critérios relativos à concorrência 

 

 O autor Mauro Wolf faz uma ressalva neste critério de concorrência, o clima de 

concorrência entre os meios de comunicação gera três tendências que podem refletir em 

alguns critérios de noticiabilidade. 

-1ª tendência: atualmente a competição entre os meios baseia-se na obtenção de material 

exclusivo ou de pequenos furos.  

-2ª tendência: a competição gera expectativas recíprocas, no sentido de que pode acontecer de 

uma notícia ser selecionada por que os outros meios de comunicação concorrentes também o 

façam. 

-3° tendência: estas expectativas recíprocas que estão referidas anteriormente causam, 

claramente, a homogeneização dos telejornais; 

2.4 ESPETACULARIZAÇÃO 

 

Partindo do principio que os meios de comunicação não devem cometer deslizes, é 

válido lembrar que o jornalismo precisa ser feito de forma fiel, dando ênfase as notícias que 

realmente são relevantes à sociedade. Os meios jornalísticos são os principais veículos de 

comunicação pública através dos quais a estrutura do poder se comunica com a coletividade.  

Os meios de comunicação nos permitem o conhecimento das realidades que não 

conhecemos e, de certa forma, determinadas interpretações sobre essas mesmas realidades. 

 A mídia, em diversos momentos, constrói notícias para atrair seus leitores focado na 

apresentação daquilo que choca e causa impacto: é o fato da espetacularização da notícia. 

Debord (2003) afirma que toda a sociedade que vive nas condições modernas de produção se 

representa através do espetáculo. O que era vivido se afastou numa representação. O 

espetáculo é parte da sociedade industrializada e se apresenta como instrumento de unificação 

através de uma linguagem oficial. Ele é a parte onde se concentra o olhar e a consciência. 

Alguns casos são passados pela mídia em forma de “espetáculo”, em que as 

divulgações apropriam-se do sensacionalismo. Guy Debord explica sobre a sociedade do 

espetáculo. 

O mundo ao mesmo tempo presente e ausente que o espetáculo apresenta é o mundo 

da mercadoria dominando tudo o que é vivido. O mundo da mercadoria é mostrado 

como ele é, com seu movimento idêntico ao afastamento dos homens entre si, diante 

de seu produto global. A perda da qualidade — tão evidente em todos os níveis da 

linguagem espetacular — dos objetos que louva e das condutas que regula, não faz 

outra coisa senão traduzir as características fundamentais da produção real, que 
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repudiam a realidade: a forma-mercadoria é de uma ponta a outra a igualdade 

consigo mesma, a categoria do quantitativo. É o quantitativo que ela desenvolve, e 

ela não se pode desenvolver senão nele. (DEBORD, 2003, p. 38) 

 

A mídia leva as informações ao leitor, e tenta passar todos os fatos de forma real, 

porém a realidade dos acontecimentos pode variar conforme o pensamento de cada um. Por 

isso a espetacularização de um caso baseia-se na forma como as notícias são passadas à 

sociedade. Alguns desses acontecimentos acabam virando notícia e, por muitas vezes até 

mesmo sem a vontade dos veículos de comunicação. Porém eles precisam e devem ser 

noticiados, porque é, muitas vezes, aquilo sobre o qual o público mostra interesse. 

Não se pode contrapor abstratamente o espetáculo à atividade social efetiva; este 

desdobramento está ele próprio desdobrado. O espetáculo que inverte o real é 

produzido de forma que a realidade vivida acaba materialmente invadida pela 

contemplação do espetáculo, refazendo em si mesma a ordem espetacular pela 

adesão positiva. A realidade objetiva está presente nos dois lados. O alvo é passar 

para o lado oposto: a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo no real. Esta 

alienação recíproca é a essência e o sustenta da sociedade existente. (DEBORD, 

2003, p.10) 

Para o autor a “sociedade de consumo” através dos meios de comunicação de massa, 

transformou-se na “sociedade do espetáculo”. O espetáculo passa a ser indispensável, é o que 

a sociedade deseja consumir. Para ganhar visibilidade na mídia, é preciso se apresentar 

conteúdo sedutor para satisfazer as necessidades do público que integra a “sociedade do 

espetáculo”. 

O autor ainda busca uma forma para definir o termo espetáculo: 

O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 

mediatizada por imagens e o espetáculo não pode ser compreendido como abuso do 

mundo da visão ou produto de técnicas de difusão massiva de imagens. (...) É uma 

visão cristalizada do mundo. Como poderíamos definir o real? A realidade dos fatos 

pode variar de acordo com a filosofia de cada pessoa, isto é, conforme o pensamento 

de cada ser humano. Pode depender do ambiente em que vive, suas companhias, 

seus conhecimentos, ou até mesmo seu estilo de vida.. (DEBORD, 2003, p. 14) 

 As falarmos sobre o termo espetáculo e espetacularização é preciso também falar 

sobre os termos sensacionalismo e sensacionalista. O autor Danilo Angrimani, define os 

termos relacionados ao sensacionalismo  do próprio Dicionário Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira,1986. 

“Sensacional – Adj.2g.1. Que produz sensação intensa. 2. Referente a sensação.3. 

Que desperta viva admiração ou entusiasmo; espetacular; formidável;um filme 

sensacional.  

“Sensacionalismo – S.m.1. Divulgação e exploração, em tom espalhafatoso, de 

matéria capaz de emocionar ouescandalizar. 2. Uso de escândalos, atitudes 

chocantes, hábitos exóticos etc.,com o mesmo fim.3.Exploração  do que é 

sensacional na literatura, na arte etc.  
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“Sensacionalista – Adj.2g. Em que há, ou que usa desensacionalismo; notícia 

sensacionalista;jornal sensacionalista”.[HOLANDA FERREIRA  apud 

ANGRIMANI :1986:634] 

Os veículos de comunicação que se utilizam da linguagem sensacionalista tentam 

“aumentar o grau” de certos assuntos que não teriam tamanha proporção. Com isso, valorizam 

um determinado fato, fazendo com que o mesmo chame a atenção do leitor.  

Para ser totalitário, o termo leva à imprecisão. O leitor (o telespectador, o ouvinte) 

entende sensacionalismo como uma palavra-chave que remete a todas as situações 

em que o meio de comunicação, no entender dele, tenha cometido um deslize 

informativo, exagerado na coleta de dados (desequilibrando o noticiário), publicado 

uma foto ousada, ou enveredado por uma linha editorial mais inquisitiva. 

(ANGRIMANI, 1995, p 13) 

 O autor assegura que a imprensa sensacionalista não se trata de informar, muito menos 

a formar. Pode-se entender que o sensacionalismo é fazer apelo nas reações mais baseadas na 

emoção do que na razão, trazendo sentimentos, polêmicas ao invés de fornecer elementos que 

possibilite o leitor a pensar, compreender e formar opinião. É neste contexto que percebemos 

que não interessa apenas o que o veículo de comunicação diz, mas sim o modo como é dito. 

Para melhor entender, Pedroso estabelece as regras definidoras da prática ou modo 

sensacionalista de produção do discurso de informação no jornalismo diário.   

 Intensificação, exagero e heterogeneidade gráfica; ambivalência lingüístico -

semântica, que produz o efeito de informar através da não identificação imediata da 

mensagem; valorização da emoção em detrimento da informação; exploração do 

extraordinário e do vulgar, de forma espetacular e desproporcional; adequação 

discursiva ao status semiótico das classes subalternas; destaque de elementos 

insignificantes, ambíguos, supérfluos ou sugestivos; subtração de elementos 

importantes e acréscimo ou invenção de palavras ou fatos; valorização de conteúdos 

ou temáticas isoladas, com pouca possibilidade de desdobramento nas edições 

subsequentes e sem contextualização político-econômico-social-cultural; 

discursividade repetitiva; fechada ou centrada em si mesma, ambígua, motivada, 

autoritária, despolitizadora, fragmentária, unidirecional, vertical, ambivalente, 

dissimulada, indefinida, substitutiva, deslizante, avaliativa; exposição do oculto, mas 

próximo; produção discursiva sempre trafica, erótica, violenta, ridícula, insólita, 

grotesca ou fantástica; especificidade discursiva de jornal empresarial-capitalista, 

pertencente ao segmento popular da grande empresa industrial-urbana, em busca de 

consolidação econômica ao mercado jornalístico; escamoteamento da questão 

popular, apesar do pretenso engajamento com o universo social marginal; gramática 

discursiva fundamentada no desnivelamento sócio-econômico e sociocultural entre 

as classes hegemônicas e subalternas.    (PEDROSO, 1983, p. 14) 

 

 A mídia deve ter seu papel investigativo, deve ser denunciante de injustiças, este é o 

seu principal papel na sociedade, mas este exercício deve ser feito com responsabilidade, 

visando as consequências que erros de informação podem causar.  

Quando se fala na prática do jornalismo sensacionalista, fala-se de manipulação da 

informação que geralmente é apresentada em um formato exagerado ou enganador. A 
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exploração de notícias sensacionalistas em geral resulta em audiência, mas também pode 

gerar mais sensacionalismo. É na guerra em busca de audiência, que as regras da ética e moral 

são esquecidas.  

2.5 O JORNALISMO DE REVISTA  

 

 O texto de revista se caracteriza por ter um pouco mais de liberdade em suas 

reportagens, podendo dar mais espaço para cada reportagem. Cada revista tem seu estilo, e ele 

está vinculado ao tempo, ao espaço, à interpretação que o autor dá às suas experiências, 

leituras e a toda sua relação com o que o cerca.   

Toda revista segue o mesmo preceito dos jornais diários. O fundamental é fazer com 

que a linguagem seja de fácil assimilação pelo leitor. Quase sempre, as revistas 

tentam conciliar o domínio da técnica jornalística com a improvisação. O estilo 

jornalístico consiste exatamente em transformar a informação brutal em notícia 

legível e compreensível. Se não fosse assim, o jornal diário – principalmente – 

estaria reservado apenas a uma elite cultural privilegiada. (VILLAS BOAS, 1996, 

p.39) 

Há certas rupturas com o jornalismo diário, que é muito mais preocupado com a 

velocidade e com a padronização do que com uma interpretativa resposta aos porquês. Numa 

revista, os critérios de clareza, ritmo, realce, ênfase é que determinarão a escolha que deve ser 

feita num contexto determinado.   

 Segundo Abiahy (2005, p. 17), “as revistas são veículos informativos que têm a 

segmentação do público como uma de suas principais marcas”. O interesse do jornalismo de 

revista é escrever para leitores com ideais semelhantes, com costume de vida similar. 

A busca por uma identificação com o estilo de vida do leitor, por uma linguagem 

mais aproximada de seu universo tem preocupado o mercado de revistas. Ao invés 

do nivelamento da produção informativa para atender a um leitor médio as rev istas 

querem se dirigir a um leitor que elas saibam com mais precisão o que deseja ler em 

suas páginas. (ABIAHY, 2005, p. 18)  

As reportagens são fundamentais nas revistas, o público procura algo mais profundo, 

que tenha mais informações do que em outros veículos e, geralmente as reportagens de revista 

são mais longas. Matérias que tragam o estilo do leitor, exemplificando os problemas e 

soluções do cotidiano, dependendo de cada tipo de revista. 

Segundo Villas Boas (1996) as revistas possuem um maior tempo para as 

extrapolações do fato e podem produzir textos mais criativos, utilizando recursos lingüísticos 

geralmente com a velocidade do jornalismo diário. O jornalismo de revista segundo Villas 

Boas é mais interpretativo e documental que o jornal, o rádio e a TV: e não tão avançado 

quanto o livro-reportagem.  
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2.5.1 A história das revistas 

 

Segundo Salzo, a primeira revista de que se tem notícia foi publicada no ano de 1663, 

na Alemanha, e chamava-se ErbaulicheMonaths-Unterredungen. Neste momento a revista 

possuía o formato e jeito de livro, mas passou a ser considerada uma revista porque trazia 

vários artigos sobre um mesmo assunto e também era voltada para um público mais 

específico, além de ter a proposta de ter uma periodicidade.  

A novidade inspirou outros projetos e assim surgiram novas publicações semelhantes 

no mundo: em 1665, surgiu na França o JournaldesSavants; em 1668 na Itália o 

GiornalideiLitterati e na Inglaterra, em 1680 o MercuriusLibrarius ou FaithfullAccountofall 

Book andPamphlets. Estas publicações, mesmo que não fossem batizadas pelo nome “revista” 

pareciam-se muito com livros, mas deixavam claro a sua missão: seriam destinadas a um 

público específico, além de aprofundar os assuntos. Em 1672, surge na França Le 

mercureGallant, contendo notícias curtas, anedotas e poesias. Já em Londres é lançada a 

primeira revista mais parecida com as atuais, The Gentlman’s Magazine. Esta foi inspirada 

nos grandes magazines, que eram lojas que vendiam um pouco de tudo, e então reunia 

diversos assuntos que eram apresentados de forma leve e agradável. No ano de 1749 surge a 

Ladies Magazine, que segue a mesma linha de The Gentlman’s Magazine.  

 Nos Estados Unidos, os primeiros títulos (American Magazine e General Magazine) 

são publicados em 1741, e até o fim do século XVIII centenas de publicações já haviam 

tomado conta do mercado. As revistas começaram a ganhar os Estados Unidos na medida em 

que o país se desenvolvia.  

 Ao longo do século XIX, a revista ganhou espaço, reuniam vários assuntos num só 

lugar e traziam diversas imagens para melhor ilustrar. Assim ocupou um espaço entre os 

livros e os jornais. Além de possibilitar a melhoria na qualidade dos impressos, os avanços 

técnicos na indústria gráfica permitiram o aumento das tiragens, o que acabou por atrair novos 

anunciantes, e dessa forma deu-se o início de um novo negócio, os anunciantes perceberam 

que assim poderiam levar mensagens sobre os seus produtos.  

2.5.2 As revistas no Brasil 

 

No Brasil as publicações surgem no começo do século XIX junto com a corte 

portuguesa. A primeira revista, As Variedades ou Ensaios de Literatura, aparece em 1982, em 

Salvador na Bahia. A proposta é publicar discursos sobre costumes e virtudes morais e 
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sociais, extratos de história antiga e moderna, nacional ou estrangeira, resumos de viagens, 

pedaços de autores clássicos portugueses, algumas anedotas e artigos que tenham relação com 

os estudos científicos propriamente ditos e que pudessem habilitar os leitores a fazer-lhes 

sentir importância das novas descobertas filosóficas. Assim como todas as publicações da 

época, Variedades também possuía o formato de livro.  

 Em 1813, no Rio de Janeiro, surge O Patriota, a segunda revista publicada no Brasil. 

A revista tinha o objetivo de divulgar autores e temas da terra. Na década de 1820, a elite 

brasileira passou a ampliar seus interesses. O beletrismo e os interesses dos bacharéis de 

Direito ganharam espaço nas publicações. Assim surge em 1822 no Rio de Janeiro: Anais 

Fluminenses de Ciências, Artes e Literatura que mostrava os sinais destas mudanças 

abordando diversos campos do conhecimento.  No ano de 1827 surge a primeira 

publicação segmentada por tema. Com o propósito de dedicar-se aos novos médicos que 

começam a atuar no país, surge O Propagador das Ciências Médicas, que foi considerada a 

primeira revista brasileira especializada. No mesmo ano aparece a pioneira entre as revistas 

femininas nacionais: Espelho Diamantino, considerado um periódico de Política, Literatura, 

Belas Artes, Teatro e Modas dedicado às senhoras brasileiras. A publicação possuía textos 

leves e didáticos sobre política nacional e internacional, trechos de romances estrangeiros, 

críticas de literatura, música, além de crônicas e anedotas. A ideia era deixar as mulheres à 

altura da civilização e dos seus progressos. 

 As publicações em questão tem vida curta, devido a falta de assinantes e de recursos. 

A duração foi de no máximo dois anos. No entanto, a vida das revistas começa a mudar 

quando é lançada em 1837, Museu Universal, refletindo a experiência das Exposições 

Universais europeias que dominam o século XIX, seguindo a mesma linha de textos leves e 

acessíveis. Porém a publicação foi feita para uma parcela da população recém-alfabetizada, a 

quem se propunha oferecer cultura e entretenimento, além disso, a publicação também trazia 

ilustrações.  

 Baseando-se nos magazines europeus, o jornalismo em revista brasileiro encontra um 

caminho para atingir mais leitores e, assim, conseguir se manter. Na mesma linha de Museu 

Universal, surgem Gabinete da Leitura, Ostensor Brasileiro, Museu Pitoresco, Histórico e 

Literário, Ilustração Brasileira, O Brasil Ilustrado e Universo Ilustrado. O lançamento da 

revista A Marmota da Corte em 1849 deu inicio da era das revistas de variedades, a 

publicação abusava das ilustrações, de textos mais leves e curtos e também do humor. Nomes 

como Henrique Fleuiss, de Semana Ilustrada, e Ângelo Agostini, de Revista Ilustrada, fazem 

escola e inauguram um jeito divertido de dar notícias e fazer crítica social e política. Henrique 
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Fleuiss também é o responsável pela publicação das primeiras fotos nas revistas brasileiras.  

 No início do século XX, na chamada Belle Époque, ocorrem uma série de 

transformações científicas e tecnológicas, que vão se refletir na vida cotidiana e na 

remodelação das cidades. As revistas acompanham essa euforia – centenas de títulos são 

lançados – e, com as inovações na indústria gráfica, apresentam um nível de requinte visual 

antes inimaginável. Nessa mesma época, as publicações dividem-se entre as de variedades e 

as de cultura. Há inúmeros grupos de intelectuais, das mais variadas tendências, que fundam 

sua própria revista – entre elas, a Klaxon, que divulgou os ideais da Semana da Arte Moderna, 

de 1922. Lá no ano de 1900 surge a pioneira na utilização sistemática de fotos, especializada 

em fazer reconstituições de crimes, em estúdio fotográfico, a Revista da Semana. Entre o final 

do século XIX e o início do XX, surge um novo tipo de revista. Chamadas de “galantes”, 

eram voltadas para o público masculino e traziam notas políticas e sociais, piadas e contos 

picantes, caricaturas, desenhos e fotos eróticas. O Rio Nu foi a primeira, em 1898, mas o auge 

do gênero vem em 1922, com o lançamento de A Maça, que se propõe a dizer com graça, com 

arte, com literatura, o que se costumava dizer por toda parte sem literatura, sem arte e muitas 

vezes sem graça. No começo do século XX surgem, também, revistas ligadas à nascente 

indústria nacional. É de 1911 a primeira revista sobre automóveis, Revista de Automóveis, e 

em 1915 a primeira sobre aviões, a Aerófilo.  

 Em 1928, nasce o que viria a ser um dos maiores fenômenos editoriais brasileiros: a 

revista O Cruzeiro. Criada pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, a publicação 

estabelece uma nova linguagem na imprensa nacional, através da publicação de grandes 

reportagens e dando uma atenção especial ao fotojornalismo. Na década de 1950, chegou a 

vender cerca de 700 mil exemplares por semana. Em função desse sucesso, em 1952 surge 

Manchete, da Editora Bloch, uma revista ilustrada que valoriza ainda mais que O Cruzeiro, os 

aspectos gráficos e fotográficos.  

 Incapaz de se renovar e sofrendo com a derrocada do império de Assis Chateaubriand, 

O Cruzeiro morre na década de 1970. Manchete sobrevive até o começo da década de 1990. 

Depois, acompanhando a decadência do grupo Bloch, por um lado, e a falência do modelo das 

revistas semanais ilustradas, por outro, vai perdendo seu público.  

 Também enfocada na reportagem e no fotojornalismo investigativo, mas com postura 

mais crítica que O Cruzeiro e Manchete, surge em 1966, Realidade que fechou em 1976 e é 

considerada uma das mais conceituadas revistas brasileiras de todos os tempos. Depois dela, a 

Editora Abril investiu em Veja.   Veja é hoje a revista mais vendida e mais lida no Brasil, 

a única revista semanal de informação no mundo a desfrutar de tal situação. Em outros países, 
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revistas semanais de informação vendem bem, mas nenhuma é a mais vendida – esse posto 

geralmente fica com as revistas de tevê. Lançada em 1968, nos moldes da norte-americana 

Time, Veja lutou com dificuldade, durante sete anos, contra os prejuízos e contra a censura do 

governo militar, até acertar sua fórmula. As vendas melhoraram quando a revista passou a ser 

vendida por assinatura, em 1971. 

 Para formar a primeira equipe da revista, a Editora Abril selecionou em todo o país, e 

treinou durante três meses, cem jovens com formação superior. Deles, cinquenta foram 

aproveitados na redação. Era o primeiro Curso de Jornalismo de empresa, e o primeiro 

também a falar sobre jornalismo em revista. Veja é hoje a quarta revista de informação mais 

vendida no mundo, atrás das norte-americanas Times Newsweek e US News e World Report. 

No Brasil a primeira concorrente de Veja foi Visão, que já existia quando a revista da Abril 

foi lançada. Depois vieram IstoÉ, Senhor, Afinal e Época. 

2.5.3 A revista Veja 

 

A Veja é uma revista de distribuição semanal brasileira publicada pela Editora Abril. 

Criada em 1968 pelos jornalistas Victor Civita e Mino Carta, a revista trata de temas variados 

de abrangência nacional e global. Entre os temas tratados com frequência estão questões 

políticas, econômicas, e culturais. Apesar de não ser o foco da revista, assuntos como 

tecnologia, ciência, ecologia e religião são abordados em alguns exemplares.  

A revista é conhecida principalmente por ter uma postura opinativa em suas 

reportagens, e em diversos casos é sensacionalista. Também tem muito posicionamento nas 

questões políticas em relação aos partidos. Por esses motivos é alvo de críticas.  

Com uma tiragem superior a um milhão de cópias, sendo a maioria de assinaturas, a 

revista Veja é a de maior circulação nacional. A revista é separada por editorias: Carta ao 

Leitor, Entrevista, Coluna da Lya Luft, Leitor – onde apresenta cartas e e-mails dos leitores, 

Blogsfera – apresentando o conteúdo on-line da revista, Panorama – com o resumo das 

notícias da semana, Brasil, Internacional, Economia, Guia, Geral, Artes e Espetáculos e a 

coluna de J. R. Guzzo. 

2.5.4 A revista IstoÉ 

 

 A revista IstoÉ, publicada pela Editora Três é uma revista semanal brasileira. A revista 

possui informações gerais. Surgiu em 1976 tendo como diretor o ex-diretor da revista Veja, 
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Mino Carta. 

A IstoÉ se consolidou como um dos veículos mais influentes do País. Foi protagonista 

dos mais importantes fatos políticos e sociais. A revista completou 35 anos em agosto deste 

ano, durante a sua trajetória testemunhou as grandes transformações do Brasil e da sociedade 

brasileira. 

Segundo o editorial da IstoÉ, a revista pratica um jornalismo crítico, plural, 

democrático e compromissado apenas com o leitor. Assim, investe todo seu esforço 

investigativo para levá-los a verdade dos fatos, através da informação precisa e independente. 

As publicações estão disponíveis em plataformas impressas e web. Sua atual tiragem é 

de 300 mil cópias, assim como a revista Veja sua, maioria é de assinantes. 

2.6 ESTADO DA ARTE 

 

 Para produzir o estado da arte foram realizadas pesquisas dos últimos cinco anos nos 

principais portais de pesquisas jornalísticas. São eles: Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Comunicação (Compós) e Intercom - Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação.  O assunto também foi pesquisado no Laboratório de Pesquisa em 

Comunicação (Lapec) do Centro Universitário Franciscano (Unifra). 

 Para realizar a busca foram utilizadas as palavras chave: jornalismo de revista, 

espetacularização, sensacionalismo e valores-notícia em relação aos temas gêneros 

jornalísticos e jornalismo impresso entre os anos de 2009 a 2012.  

 No portal do Intercom foi localizado o trabalho intitulado A perda da essência 

trágica na cobertura jornalística da queda do voo AF 447 (MARTINS E AZEVEDO, 

2009) O trabalho faz uma analise das estratégias discursivas utilizadas pelo jornalismo na 

cobertura promovida sobre o acidente com o voo Air France 447. O artigo verificou as 

especificidades do fato em questão, que possibilita um tratamento jornalístico pouco usual a 

acontecimentos com características semelhantes. Foram observadas as reportagens “O que já 

dizem os corpos”, publicada pela revista Veja em 17 de junho de 2009, e “A dor, o medo... e 

os números”, publicada em 10 de junho de 2009.  

  Já o texto de Melo (2009), fala sobre Nelson Rodrigues: a arte de colorir a cena no 

jornalismo impresso e aborda a forma que Nelson Rodrigues constrói suas reportagens na 

década de 20, ressaltando a questão de que o jornalista não traz falsas cenas, visto que o 

repórter que faz a cobertura traz a intenção de tornar o texto mais envolvente ao leitor. O 

artigo analisa o estilo “rodriguiano”, baseado em suas reportagens escritas na década de 20, 
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espaço que era reservado ao sensacionalismo. Casos de sensacionalismo foram tema de vários 

artigos, como o que envolve caso Isabella Nardoni. O artigo Processos de produção 

jornalística: o caso Isabella Nardoni (GUIRADO E PETTENUCI, 2009) observa e 

descreve a primeira semana de cobertura do caso Isabela Nardoni feita pelo portal 

www.estadão.com.br, com o objetivo de comentar os elementos do enredo trágico e os 

recursos utilizados para comover os leitores.  O trabalho Sensacionalismo, Gênero 

Televisivo? Análise do Caso Elize Matsunaga (TEMER, RIBEIRO, SIMÃO E 

DOURADO, 2012) também estuda o sensacionalismo. Foi feita uma análise sobre a 

cobertura do assassinato do empresário Marcos Matsunaga, feita pelo Jornal Nacional 

observando a ordem interna da narrativa, a redundância, a fragmentação do conteúdo e o 

tempo total da narrativa, partindo-se para tanto da relação do telejornalismo com a 

cidadania.Há também outros exemplos sobre o estudo do sensacionalismo, o artigo O 

Enquadramento na Cobertura do Período Pré-Campanha: Uma Análise Comparativa 

de Veja e IstoÉ sobre os Presidenciáveis das Eleições de 2010 (TAVARES, 2011) que fez 

uma analise das coberturas das revistas Veja e Istoé durante o período de pré-campanha das 

eleições do ano de 2010, com o objetivo de analisar os três principais candidatos à Presidência 

da República. Foi utilizado o método de analise do conteúdo para verificar os editoriais e 

reportagens publicadas durante os meses de maio e junho de 2010. 

Já o texto de Souza (2011) Sensacionalismo, Violência e Sangue: um Jornal à 

moda do Notícias Populares teve foco no jornalismo impresso, a pesquisa tem como 

objetivo analisar o jornal da região do Vale do Itajaí/SC, o Diarinho. Foram analisadas as 

notícias que abordam violência. O jornal costuma apelar para o sensacionalismo, 

principalmente na capa, em que essa é a estratégia usada para atrair leitores. A investigação 

priorizou a abordagem qualitativa e as técnicas da Análise de Conteúdo. A pesquisa utilizou a 

análise de 32 jornais,  publicados no período de maio a julho de 2007. 

O texto Quando os Catadores são Notícia? (BRUSIUS, 2009) tem como foco 

principal conhecer os principais valores-notícia que estão relacionados à presença dos 

catadores de materiais recicláveis no jornal Diário de Santa Maria. Para obter os resultados 

foram analisadas as matérias jornalísticas publicadas entre janeiro e julho de 2008. Foram 

observadas 23 notícias, chegando a conclusão de que os principais valores encontrados nas 

matérias que se referem ou mencionam os catadores são proximidade geográfica, interesse 

público/social, atualidade e importância. Já em contrapartida o artigo Resistência da 

Reportagem Investigativa e/ou Literária: Análise do aprofundamento das técnicas 

jornalísticas nas revistas Brasileiros e Rolling Stones (GUIMARÃES E GOMES, 2009) 

http://www.estadão.com.br/
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tem foco no jornalismo de revista, onde analisa as reportagens investigativas e/ou literárias 

publicadas nas edições de maio e junho de 2009, nas revistas mensais Brasileiros e Rolling 

Stone 4. Para realização do artigo foi utilizada a Análise de Conteúdo para concluir a 

pesquisa, adotando categorias como: as questões jornalísticas relacionadas à profundidade, as 

fontes, ao discurso (narrativo, dissertativo, descritivo), ao tema e à contextualização do 

assunto. Além disso, foram comparadas as técnicas usadas nas duas revistas para visualizar a 

técnica literário-investigativa como resistência no jornalismo cotidiano, desenvolvido pelos 

veículos em análise.O trabalho Como o Jornal Daqui tem conquistado seu público? 

Análise da presença do infotenimento nas páginas de um jornal popular goiano 

(MARTINS, FILHO, TEMER E SANTOS, 2010) analisou três edições do jornal goiano 

Daqui, um jornal que é voltado às classes C e D, sobretudo da capital, tendo como principal 

objetivo verificar como as notícias têm se tornado mais espetacular e mercadológica para 

demonstrar como o infotenimento pode estar presente não apenas no texto, mas também no 

formato do jornal.   

A revista Bravo também é tema no texto de Tarapanoff (2011) o artigo: Bravo!: 

Cultura e compreensão faz uma analise do espaço que é reservado para o Jornalismo 

Cultural com as marcas de um pensamento compreensivo na grande imprensa, o objetivo do 

trabalho é identificar essas marcas na publicação. O jornalismo de revista também foi tema do 

artigo Jornalismo de Revista: um Olhar Complexo (AZUBEL, 2012). O texto procurou 

compreender o jornalismo de revista em seus diversos aspectos complementares.  O objetivo 

do trabalho é refletir sobre como o racional e  o  subjetivo, a ética e a estética, a natureza e a 

cultura, a sabedoria e a demência dialogam nesse meio de comunicação. 
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3 METODOLOGIA 

 

Através da análise de conteúdo foi feito o estudo de duas revistas. O trabalho consiste 

em uma análise das revistas Veja e IstoÉ, como os dois veículos noticiaram o 

desaparecimento e a suspeita de assassinato da estudante Eliza Samudio, e também foram 

verificados quais foram os critérios de noticiabilidade utilizados na divulgação das 

informações sobre o caso.  

Em um primeiro momento foram realizadas pesquisas bibliográficas, acompanhada de 

leituras de autores que abordam as temáticas que estão sendo discutidas neste trabalho, com o 

objetivo de entender os enquadramentos da problemática. Para compreender melhor a pesquisa 

bibliográfica, Barros e Duarte (2006) explicam:  

 

Pesquisa bibliográfica, num sentido mais amplo, é o planejamento global inicial de 

qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção 

da bibliográfica pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto 

sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a 

evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias 

ideias e opiniões. (DUARTE e BARROS, 2009, p. 51). 

 

Foram selecionadas duas revistas, a revista Veja do dia 7 de julho de 2010, edição 

2172 e a edição 2121 da revista IstoÉ também do dia 7 de julho de 2010. As edições serão 

mapeadas para descrever como o acontecimento foi noticiado. As reportagens serão descritas 

e será feito um quadro comparativo entre os dois veículos de comunicação, para observar a 

abordagem dada em cada edição na divulgação do caso Eliza Samudio. 

Partindo do princípio que toda pesquisa é motivada pelo desejo de compreender alguns 

aspectos do mundo real com a utilização de procedimentos já consagrados, o método utilizado 

para realizar a pesquisa foi a análise de conteúdo, pois se ocupa com a análise das mensagens 

e também a investigação de fenômenos simbólicos por várias técnicas de pesquisa.  A 

análise de conteúdo é entendida como “um método de tratamento e análise de informações, 

colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um documento. A 

técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação (oral, visual, 

gestual) reduzida a um texto ou documento” (CHIZZOTTI, 1991, p. 98).  

Segundo Bardin (1977) descrever a história da análise de conteúdo é essencialmente 

referenciar as diligências que, nos Estados Unidos, marcaram o desenvolvimento de um 

instrumento de análise de comunicações; é seguir passo a passo o crescimento quantitativo e a 
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diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na utilização de uma das técnicas 

classificadas sob a designação genérica de análise de conteúdo; é observar a posterioridade 

dos aperfeiçoamentos materiais e as aplicações abusivas de uma prática que funciona há mais 

de meio século. Mas também é pôr em questão as suas condições de aparecimento e de 

extensão em diversos setores das ciências humanas e tentar clarificar as relações que a análise 

de conteúdo mantém ou não com disciplinas vizinhas pelo seu objeto ou pelos seus métodos.  

A análise de conteúdo permitiu apontar semelhanças e diferenças na cobertura das 

duas revistas. Segundo Krippendorff (1990), a análise de conteúdo possui atualmente três 

características fundamentais: a) orientação fundamentalmente empírica, exploratória, 

vinculada a fenômenos reais e de finalidade preventiva; b) transcendência das noções normais 

de conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e sistema; c) 

metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar e avaliar criticamente 

um projeto de pesquisa com independência de resultados. 

O presente trabalho foi dividido em pesquisa bibliográfica e em quatro categorias que 

nos permitiram compreender os objetivos propostos. Primeiramente foi tratado a respeito do 

texto jornalístico em revista através da categoria: JORNALISMO DE REVISTA: A 

CREDIBILIDADE E A RESPEITABILIDADE DA COBERTURA EM QUESTÃO. 

Também foram discutidos conceitos relacionados a função do jornalista com a categoria 

CONDUTA X IMPARCIALIDADE JORNALÍSTICA. Pelo fato as duas matérias em questão 

apresentarem palavras que causam impacto, a categoria A MÍDIA DO ESPETÁCULO E 

SEUS RECURSOS vem para explicar a espetacularização do caso, além dos valores notícia e 

as abordagens e critérios utilizadas para produção de tais reportagens. 
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

 Ao dar inicio ao capítulo de análises é preciso evidenciar que as duas revistas têm 

formato padrão de 20,2 x 26,6 cm e são publicações semanais.  

4.1 Revista Veja: Traição, Orgias e Horror  

 A edição analisada dedicou oito páginas para relatar o desaparecimento e suspeita de 

assassinato de Eliza Samudio. A revista Veja é da edição 2171 do dia 7 de julho de 2010.  

Capa: 

A capa da edição contém uma foto do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes e uma 

foto da estudante Eliza Samudio em marca d’água no fundo da reportagem. A foto possui a 

seguinte legenda: “Bruno Fernandes, suspeito de ter assassinado a ex-amante”. 

A manchete principal é: “TRAIÇÃO, ORGIAS E HORROR” com uma linha de apoio: “O 

mundo do goleiro do Flamengo, ídolo da maior torcida do Brasil, ameaça ruir”.  

Na parte superior da capa há um espaço com três chamadas para outras matérias.  

A Reportagem:  

A reportagem foi destaque nas páginas centrais da edição em questão, páginas 78 e 79, 

com uma foto do Bruno Fernandes, com a chamada para a reportagem “O SUSPEITO 

NÚMERO 1”. Há também um breve resumo sobre o caso. 

Abaixo da foto, na parte inferior das páginas há um trecho do depoimento que Eliza 

Samudio prestou à polícia oito meses antes de seu desaparecimento.  

As páginas de número 80 e 81 da reportagem possuem uma grande quantidade de fotos. Fotos 

da Eliza com outros jogadores de futebol e também uma foto da namorada do ex-goleiro. 

Entre as duas páginas há uma entrevista feita pela revista Veja com o principal acusado do 

caso, Bruno Fernandes. O suspeito fala como conheceu a estudante e também dá a sua versão 

no desaparecimento de Eliza.  

 

Nas páginas 82 e 83 há uma foto do avô materno com o filho de Eliza Samudio, a foto tem 

como legenda: “NOS BRAÇOS DO AVÔ. Bruninho, de 4 meses , foi deixado em uma favela 

de Contagem depois do sumiço da mãe. Hoje está sob a guarda do pai de Eliza, Luis Carlos 

Samudio.” Na parte inferior das duas páginas há a retrospectiva do caso. A revista explica 

como foi o encontro entre Bruno Fernandes e Eliza Samudio, desde a sua gravidez até o 

desaparecimento e também as pistas que foram encontradas até então.  
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 Já nas duas últimas páginas, 84 e 85, há uma foto do sitio onde as testemunhas dizem ter 

visto a estudante pela última vez. Ao lado uma foto do Macarrão, também considerado peça 

chave na investigação do caso. 

Abaixo há uma chamada para uma matéria secundária “FAMOSOS E ACIMA DA LEI”, 

na qual conta como o time do Flamengo está e também sobre os escândalos no qual o time foi 

protagonista.  

4.2 Revista IstoÉ: Sexo, Violência e Futebol 

 

A edição 2121 da revista IstoÉ do dia 7 de julho de 2010, utilizou cinco páginas para a 

reportagem do caso Eliza Samudio.  

Capa: 

 A capa da revista IstoÉ sobre o desaparecimento da Eliza Samudio possui uma foto da 

estudante de costas dando ênfase ao seu corpo e uma foto do principal suspeito, Bruno 

Fernandes, em marca d’agua.  

 Abaixo da marca da revista há uma linha de apoio falando sobre o caso “UMA BELA 

JOVEM, UM TRIÂNGULO AMOROSO COM UM ASTRO DOS GRAMADOS. 

GRAVIDEZ, CIÚME, AMEAÇAS E O DESAPARECIMENTO SEM PISTAS”. 

 A manchete principal da edição é “SEXO, VIOLÊNCIA E FUTEBOL”, no canto 

direito há uma explicação do que será relatado na reportagem sobre o acontecimento: 

“Conheça os bastidores da dramática história da garota Eliza Samudio com o goleiro Bruno, 

do Flamengo, que agitou o país e trouxe  de volta a velha questão: até onde a mistura 

explosiva da fama, dinheiro e despreparo emocional pode destruir a vida de ídolos e de 

famosos que estão a sua volta”. 

 

A Reportagem: 

 A reportagem tem destaque nas páginas centrais da revista ISTOÉ, nas páginas de 

número 76 e 77 há uma foto no meio do ex-goleiro e no canto esquerdo da estudante com a 

legenda: “CONFRONTO: Eliza queria que Bruno assumisse o filho e pagasse uma pensão. 

Ele queria distância dela e da criança”. A chamada da reportagem é: “MISTÉRIO NO 

FUTEBOL”.  Já ao lado direito é o inicio da reportagem e há um olho na matéria com o 

seguinte texto: “Os bastidores da conturbada relação de Eliza Samudio, desaparecida há 20 

dias, e do goleiro Bruno, que a polícia suspeita de ter cometido sequestro e homicídio”.  
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 Na página 78 há uma foto da atual companheira do Bruno, com a legenda: “BEBÊ: 

Dayanne Souza, mulher de Bruno, ficou alguns dias com a criança”. Na mesma página e na 

parte superior há uma foto da família e alguns carros, porém sem legenda, há também um box 

com as informações do que já foi apurado pela polícia até o momento.  

 Na parte superior da página há outras informações, um quadro com os jogadores que 

já tiveram filhos fora do casamento.  

 Já na página 79 há um quadro com informações sobre Bruno Fernandes com o nome 

de “UM HISTÓRICO DE AGRESSÕES”, nesta parte é possível analisar o histórico do 

goleiro, onde desde 2004 está envolvido em situações em que a violência estava presente.  

 A página 80 tem fotos do avô materno com o filho da estudante, uma foto da Eliza no 

período de gravidez e outra foto de uma amiga. As três fotos possuem a seguinte legenda: 

“PASSADO: acima, Eliza grávida de Bruninho (à dir. com o avô Luiz Carlos) À esq. Uma 

amiga que costumava hospedá-la”.  

 Abaixo há um box com fotos da estudante com outros jogadores com a descrição 

“BOLA CHEIA: Eliza Samudio tentou ser musa do São Paulo em 2006. Não conseguiu mas 

fez fotos com (em sentido horário) Palhinha, Dagoberto, Ricardo Oliveira e Aloísio. À dir. 

com Cristiano Ronaldo com quem diz que trocou beijos”.  

A última página da reportagem, de número 81, tem uma foto do sítio de Bruno 

Fernandes com a legenda “NA MIRA O sitio do atleta, um dos mais luxuosos do condomínio: 

polícia investiga denuncia de que Eliza teria sido agredida e morta no local”.   

No lado direito da página 81 há uma foto de outra namorada do ex-goleiro com a 

legenda “PIVÔ A dentista Ingrid Calheiros, também namorada de Bruno, teria motivado Eliza 

a revelar a gravidez”.  

4.3 Jornalismo de revista: A credibilidade e a respeitabilidade da cobertura em questão  

 

Conforme Scalzo existem inúmeros argumentos que fazem com que as revistas tenham 

mais destaque do que os outros meios de comunicação, principalmente por trazerem 

informações que já foram noticiadas, mas com um outro olhar e com mais profundidade em 

cada reportagem.  

Como já vimos, o público procura algo mais profundo, que tenha mais informações do 

que em outros veículos e, geralmente, as reportagens de revista são mais longas. As matérias, 

nesse caso, podem exemplificar os problemas e soluções. Villas Boas assegura que o texto de 
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revista é mais interpretativo e documental que o jornal, o rádio e a TV: e não tão avançado 

quanto o livro-reportagem.Por se tratar de duas revistas conceituadas, de alta tiragem, além de 

estarem no mercado há um tempo significativo, tanto a Veja quanto a IstoÉ representam a 

verdade para o leitor. 

A revista Veja e IstoÉ apontam em suas capas o principal suspeito no caso. As duas 

revistas trazem a foto do Bruno Fernandes. Na edição analisada da Veja, o rosto do ex-goleiro 

do Flamengo está em evidência com o rosto da estudante ao fundo em marca d’agua. Já na 

ISTOÉ, a Eliza Samudio está em destaque e o principal suspeito também em marca d’agua. 

Pelo fato das duas revistas serem respeitadas pelos seus leitores, as capas em questão 

representam, em tese no subconsciente das pessoas, o verdadeiro julgamento, principalmente 

por suas manchetes impactantes. Sabendo que o leitor procura uma informação correta e de 

fácil entendimento, podemos perceber que as manchetes de ambas revistas trazem 

informações necessárias para se posicionar quanto a suspeita de assassinato da estudante. A 

publicação da IstoÉ vem com a manchete principal “Sexo, violência e futebol”, a revista Veja 

com “Traição, orgias e horror”. Assim como as capas e as manchetes, os títulos e os 

intertítulos são fortes e passam a mesma ideia de julgamento para o caso Eliza Samudio.  

O leitor cria uma relação de proximidade com sua revista preferida, quase uma 

relação de amor e fidelidade. Para Scalzo, “não é à-toa que leitores gostam de andar abraçados 

as suas revistas ou de andar com elas à mostra, para que todos vejam que eles pertencem a 

este ou àquele grupo”. Afinal quem define o que é uma revista, antes de tudo, é o seu leitor 

(SCALZO, 2003, p. 12).  

Dessa forma é possível perceber o quanto a credibilidade e respeitabilidade das revistas 

tem papel importante para cada leitor. Na página 82 e 83 da revista Veja há uma retrospectiva 

do caso, com os principais momentos em que Bruno e Eliza estiveram presentes, desde o 

encontro, a gravidez, até o momento de desaparecimento. A reportagem apresenta também as 

pistas já encontradas que levaram a crer que o ex-goleiro é o culpado. Na edição da IstoÉ a 

página 78 traz informações do que a polícia comprovou até agora, trazendo isenção da revista. 

Tais informações tanto de retrospectiva, quanto sobre os fatos já apurados pela polícia, tem o 

intuito de passar o sentimento de veracidade, de compromisso com as fontes oficiais.  

 

4.4 Conduta x Imparcialidade Jornalística  

 

Partindo do principio que todos os dias e a todo o momento novos fatos estão acontecendo 
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e novas notícias estão sendo produzidas a todo o instante, é preciso lembrar que é dever do 

jornalista transmitir as informações para o cidadão com veracidade. E assim, cada veículo de 

comunicação informa com a sua própria maneira, como falamos anteriormente.  

O comportamento dos jogadores de futebol dos grandes times sempre esteve, do ponto de 

vista midiático, relacionado a festas, orgias e mulheres, especialmente em função de casos de 

envolvimento em escândalos e relação com drogas. As reportagens em questão, tanto da 

revista Veja, quanto da revista IstoÉ apresentam fatos que definem a conduta do ex goleiro a 

este tipo de comportamento.  

A capa da revista Veja apresenta como manchete “TRAIÇÃO, ORGIAS E HORROR” e 

uma foto do ex goleiro do Flamengo e ao fundo a estudante desaparecida, fazendo com que o 

principal suspeito do caso esteja em evidência. A legenda da foto traz mais uma vez a relação 

de assassinato ao jogador: “Bruno Fernandes, suspeito de ter assassinado a ex-amante Eliza 

Samudio”. Através dos elementos analisados na capa, é possível perceber que, além dos fatos 

apurados, a conduta jornalística do veículo faz com que as pistas encontradas pela polícia 

estejam diretamente ligadas ao ex-goleiro.  

Já a revista IstoÉ evidencia a jovem, com uma foto em que a estudante está de costas, com 

o intuito de fazer referência a sensualidade, ao fundo o ex-goleiro também aparece, porém 

com aparência séria. A manchete da capa é: “SEXO, VIOLÊNCIA E FUTEBOL”. Com a 

descrição do que será tratado durante a reportagem: “Conheça os bastidores da dramática 

história da garota Eliza Samudio com o goleiro Bruno, do Flamengo, que agitou o País e 

trouxe de volta a velha questão: até onde a mistura explosiva da fama, dinheiro e despreparo 

emocional pode destruir a vida de ídolos e dos que estão a sua volta”. Novamente traz a 

questão sobre o comportamento de grandes jogadores já envolvidos em casos de polícia, e 

também relacionando a fatores ligados à fama e ao dinheiro.  

As páginas 80 e 81 da revista Veja também trazem fatos em que a fama está relacionada a 

festas, além disso, também há o registro de fotos da estudante com outros jogadores famosos, 

o que faz menção sobre a sua intensa relação com jogadores de futebol. Nas fotos em questão, 

a revista utiliza a legenda “ELES É QUE VEM ATRÁS DE MIM”. Dessa forma, é possível 

compreender o quanto o veículo quer relacionar Eliza Samudio ao futebol, e lembrando que 

Bruno Fernandes não teria sido o primeiro envolvimento da jovem. O final da página é 

reservado para uma entrevista com o ex-goleiro, que conta a forma que conheceu Eliza e 

também fala sobre o desaparecimento da jovem. O olho da entrevista é “ERA UM ORGIA 

SÓ”, assim como já foi citado, o veículo usa todos os artifícios para que o comportamento do 

principal suspeito esteja relacionado a momentos como este.  
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A página 80 da revista IstoÉ também apresenta um box com as mesmas fotos da revista 

Veja, mostrando o quanto Eliza Samudio era entrosada  com jogadores de futebol e também 

fala que a estudante tentou ser musa do São Paulo no ano de 2006. O texto da revista IstoÉ da 

página 78 e 79 mostra outros casos de filhos fora do casamento, com o mesmo propósito das 

análises anteriores. A matéria em questão mostra os casos de outros jogadores sempre 

relacionando a conduta e a postura dos atletas que tiveram filhos em outras relações e muitas 

delas precisaram ser comprovadas através de exames. E assim mostra que este tipo de 

posicionamento é comum neste meio. A página 79 traz um box com o título: “UM 

HISTÓRICO DE AGRESSÕES” que apresenta um cronograma onde Bruno Fernandes já 

esteve envolvido em outros escândalos entre 2004 e 2010. A revista IstoÉ mostra seu 

posicionamento fazendo referência ao jogador e a violência, e essas informações podem dar 

mais sustentação ao pré-julgamento do leitor em relação ao ex-goleiro.  

A revista Veja assim como a IstoÉ apresenta fatos de jogadores que possuem 

comportamentos inadequados. O final da página 84 e 85 contém uma matéria com o título 

“FAMOSOS ACIMA DA LEI” e uma foto do atacante Adriano com uma arma na mão.  

Matérias como esta, remetem a uma vida sem escrúpulos, que levam o leitor a pensar que se a 

maioria dos jogadores comportam-se desta forma e leva a crer que, certamente, o ex-goleiro 

do Flamengo tem culpa pelo desaparecimento e suspeita de assassinato da estudante Eliza 

Samudio.  

4.5 A Mídia Do Espetáculo E Seus Recursos  

 

Para Traquina (2001) os jornalistas ocupam um papel essencial na sociedade, e por 

este motivo o jornalismo serve de objeto de estudo para todos os campos sociais. É a própria 

essência e saber que transforma a capacidade de distinguir o fato que possui valor como 

notícia, os jornalistas estão sempre em movimento em busca de novos acontecimentos e 

atentos para tudo que acontece ao seu redor. E assim, pode-se concluir que cada veículo de 

comunicação possui uma forma de abordagem, sendo umas em tom mais sensacionalista. 

Através da conduta de cada veículo é possível identificar a postura de cada um.  

Sabendo que as notícias são personalizadas conforme os indivíduos que estão 

envolvidos, elas são como um produto, os fatos que determinam para que haja ou não 

publicação, estas são construídas através de fatores, critérios de importância, relevância e 

interesse público. Visto que ao se tratar de uma personalidade pública as notícias tomam outro 

rumo, é possível fazer uma análise tanto da cobertura feita pela revista Veja, quanto a 
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reportagem da revista IstoÉ. Ambas trazem capas que remetem a culpa pelo desaparecimento 

e assassinato da estudante Eliza Samudio para o ex-goleiro do Flamengo.Traquina aborda 

mais uma vez sobre o que leva um acontecimento a se tornar notícia, e acrescenta valores-

notícia determinantes na veiculação de um fato. São eles: o insólito, o extraordinário, o atual, 

a figura proeminente, o ilegal, as guerras, a calamidade e a morte. Através dos valores-notícia 

citados pelo autor, pode-se perceber que as revistas utilizaram-se de diversos critérios, como o 

extraordinário, o atual, o ilegal e a morte. Levando em consideração que os valores-notícia 

não podem ser fracos, senão o produto não terá audiência. Já se os valores-notícia são fortes, 

eles se destacam.  

 

Os critérios estão ligados às características das notícias, à importância e ao interesse 

que ela representa. Com isso podemos, mais uma vez, perceber o quanto as revistas valeram-

se dos valores-notícias, e que nesta cobertura, seus valores eram fortes. Além de o assunto ser 

importante e também ser de interesse público, as reportagens ganharam destaque na mídia.  

 

Para Wolf (2003), os principais valores-notícia são interesse e importância da notícia. 

A importância de um fato está ligada a cinco valores. São eles: 

1. Critérios substantivos: Importância e a quantidade dos envolvidos, interesse 

nacional e humano. 

Aqui confirma-se o uso deste critério, todos os valores são encontrados. O caso Eliza 

Samudio é importante e também foi de interesse nacional e humano. A quantidade dos 

envolvidos é bastante relevante, pois não apenas o Bruno Fernandes, que é o principal 

suspeito está envolvido, mas sim dois amigos e também suas ex-namoradas também estão 

envolvidas.  

2. Critérios relativos ao produto: Brevidade, atualidade, novidade, organização, 

qualidade, equilíbrio. 

Em relação aos critérios relativos ao produto, encontra-se também o valor notícia 

novidade. A forma como o crime foi desenvolvido é uma novidade e ambas as revistas 

descrevem como o crime pode ter sido.  

3. Critérios relativos ao meio: Acesso às fontes, manuais, política editorial. 

As revistas Veja e IstoÉ apresentam acesso às fontes, dando maior credibilidade ao 

leitor sobre o caso. Na reportagem da revista Veja há uma entrevista exclusiva com o ex-

goleiro Bruno Fernandes que descreve sobre o relacionamento que teve com a jovem. A 

revista IstoÉ apresenta em sua reportagem um box onde aponta o que a polícia já comprovou. 
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Vale lembrar que fontes oficiais além de passar credibilidade ao veículo, passam a verdade ao 

leitor. 

 

 4. Critérios relativos ao público: Identificação de personagens, serviço, proteção.  

Ambas as revistas fazem a identificação dos personagens, a todo momento durante a 

reportagem os envolvidos no caso são identificados.  

5. Critérios relativos à concorrência: Exclusividade, expectativas. 

Já os critérios relativos à concorrência encontram-se os valores-notícia de 

exclusividade e expectativa. Além de o assunto gerar expectativa ao leitor que fica cada vez 

mais curioso, cada revista apresenta fatos exclusivos. A revista Veja com a entrevista do 

principal suspeito e a IstoÉ com um box que apresenta um histórico sobre fatos que o ex-

goleiro já esteve envolvido.  

Entre as diversas características semelhantes que as revistas apresentam, uma delas 

pode ser considerada seu cartão de visitas e ponto comum: a capa. Se observarmos a 

composição dos elementos da capa de uma revista, podemos identificar alguns itens que se 

repetem, como por exemplo, a presença da manchete, o uso de fotos que geralmente 

complementam a manchete, a legenda das fotos e as chamadas sobre notícias consideradas 

importantes e que serão encontradas dentro da revista. O primeiro contato do leitor de revista 

é a capa. Ainda que não seja possível ler a edição completa, ao passar os olhos rapidamente 

pela primeira página, já é possível para o leitor ter um resumo dos fatos. A capa que é a 

responsável por seduzir e conquistar o leitor, despertando nele o interesse em ler determinada 

reportagem.   

A capa da revista Veja tem como chamada principal “TRAIÇÃO, ORGIAS E 

HORROR” com uma foto do ex-goleiro em evidência com a legenda: Bruno Fernandes, 

suspeito de ter assassinado a ex-amante Eliza Samudio. Ao fundo há também uma foto da 

estudante, há também uma linha de apoio: O mundo do goleiro do Flamengo, ídolo da maior 

torcida do Brasil, ameaça ruir. 

Assim como a revista Veja, a IstoÉ também possui uma chamada impactante: “SEXO, 

VIOLÊNCIA E FUTEBOL”. Nesta capa a jovem está em evidência e o ex-goleiro ao fundo, 

como a seguinte legenda: Conheça os bastidores da dramática história da garota Eliza 

Samudio com o goleiro Bruno, do Flamengo, que trouxe de volta a velha questão: até onde a 

mistura explosiva de fama, dinheiro e despreparo emocional pode destruir a vida de ídolos e 

dos que estão a sua volta. Além da chamada principal, a revista IstoÉ também utiliza uma 



    38 
 

frase de apoio para dar mais detalhes sobre o caso que será abordado no interior da revista: 

“UMA BELA JOVEM, UM TRIÂNGULO AMOROSO COM UM ASTRO DOS 

GRAMADOS. GRAVIDEZ, CIÚME, AMEAÇAS E O DESAPARECIMENTO SEM 

PISTAS”.  

 Como foi citado, a capa é o cartão de visita de qualquer veículo de conteúdo impresso. 

Ambas as capas dos veículos analisados trazem frases e textos chocantes. Assim como as 

fotos também seguem a mesma linha, na revista Veja o ex-goleiro Bruno Fernandes está com 

uma aparência séria, fazendo com que seja possível relacionar sua expressão séria a culpa no 

caso. Já a revista IstoÉ tem a estudante desaparecida na capa, com uma pose que pode ser 

considerada sensual, pois está de costas e com roupas justas que valorizam seu corpo. A foto 

em questão faz relação com o envolvimento da jovem com um jogador de futebol famoso e 

com o seu comportamento. Outro fator importante em relação à capa das revistas, é que as 

duas usam caixa alta nas manchetes, para dar mais destaque ainda ao caso.  

A mídia em diversos momentos constrói notícias para atrair seus leitores focando na 

apresentação daquilo que choca e causa impacto: é o fato da espetacularização da notícia.  Por 

isso a espetacularização de um caso baseia-se na forma como as notícias são passadas à 

sociedade. Os veículos de comunicação que se utilizam da linguagem sensacionalista tentam 

“aumentar o grau” de certos assuntos que não teriam tamanha proporção. Com isso, valorizam 

um determinado fato, fazendo com que o mesmo chame a atenção do leitor. As duas 

reportagens apresentam palavras impactantes e todas elas instigam uma curiosidade ainda 

maior para entender o desfecho da história. Para isso foram levantadas estas palavras para 

demonstrar como as revistas estudadas divulgaram o desaparecimento e suspeita de 

assassinato da Eliza Samudio.  

 

 

Expressões em destaque no 

objeto de estudo 

 

 

Revista Veja 

 

Revista IstoÉ 

Aborto 6 3 

Agressões 2 10 
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Ameaça 2 3 

Assassinada 3 - 

Brigas - 2 

Desaparecimento 4 4 

Dinheiro 1 2 

Fama 1 2 

Flamengo 4 7 

Futebol 3 8 

Goleiro 20 9 

Gravidez 3 3 

Homicídio - 1 

Horror 1 - 

Mistério 1 1 

Morte 3 3 

Orgias 6 - 

Sequestro - 4 

Sexo 3 2 

Sucesso 2 - 

Suspeito 3 3 

Traição 2 - 

Violência - 1 
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 Olhando atentamente para o quadro acima, é possível perceber que expressões e/ou 

temas de interesse do grande público, em quesitos de choque, curiosidade, indignação e 

comoção, entre outros sentimentos, aparecem em número considerável tendo como referência 

duas reportagens. No jornalismo, audiência e repercussão, para impressos, têm relação direta 

com as palavras e impacto das mesmas. E é por esse motivo que os redatores procuram fazer 

valer um tecido composto de palavras bem arranjadas. Levando em conta a expectativa e/ou 

perfil sensacionalista, palavras como dinheiro, orgia, traição, violência e as demais expostas 

dão conta ou pelos menos contribuem para um espetáculo à parte. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dada toda a explicação no que tange aos objetivos do presente trabalho, itens que 

trouxemos à tona no estudo em torno do referencial teórico deste e, especialmente, em função 

daquilo que a análise comporta, o principal ponto de conclusão é que, independente do status 

final do inquérito policial e julgamento, o caso avaliado no trabalho é apenas um exemplo da 

realmente dada tirania das imagens e a obediência da poderosa mídia. 

Este estudo buscou compreender até que ponto a linguagem jornalística é trabalhada 

nas reportagens e onde se inicia a espetacularização. Para isto, analisamos uma edição da 

revista Veja e também uma edição revista IstoÉ, ambas do dia 7 de julho de 2010, na 

cobertura do caso Eliza Samudio. Observamos que a revista atribuiu uma série de 

características às principais personagens, imprimiu valores-notícia vinculados ao 

agendamento e à espetacularização e expôs opiniões sobre o acontecimento estudado.   

É possível perceber que a história, tradição e credibilidade dos veículos estudados, 

independente das reportagens em questão, já seriam, do ponto de vista da audiência, o relato 

fiel dos fatos. A mistura entre leitura, respeitabilidade e credibilidade dão condições ao leitor 

para o veredicto acerca do crime.  

No que tange ao valor da notícia e à reflexão acerca da cultura do espetáculo – de 

possível percepção a partir de elementos visuais, características e critérios na construção dos 

textos, é possível perceber uma certa padronização, um fechamento comum nos materiais em 

questão.  

Os veículos midiáticos são produtos do capital e como tais carecem de audiência e 

faturamento. Por isso mesmo, pedir que rompam com o espetáculo e sigam apenas o manual 

apresentado nas faculdades seria quebrar uma trajetória que já é representativa inclusive na 

Academia, para ilustrar o caso deste próprio estudo. A mídia reflete o gosto e o caráter da 

sociedade. Quando a sociedade muda, a mídia muda – isso funciona com a política também. 

Mas voltando à mídia, fator que aqui nos interessa, o que conta, no fundo, é a audiência que o 

leitor dá. 

Se o público é o único responsável pelas ações, de fato, talvez não importe o resultado 

do julgamento, mas sim toda a marca que ficou impregnada no leitor que foi direta ou 

indiretamente atingido pelas reportagens aqui tratadas, ambas intensas e dadas no fervor da 

discussão dos fatos, em todas as áreas de interesse – mídia, audiência, polícia e poder 

judiciário. 
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Ao longo da Graduação, entre as discussões, debates, produções em torno do tema em 

questão no presente estudo, uma conclusão: um dos principais equívocos sobre a sociedade 

contemporânea é o argumento de que o conjunto dos meios de comunicação, a mídia, é a 

instituição social mais poderosa. Fazem parte desse argumento expressões como “sociedade 

midiatizada”, “cultura da mídia” etc.  

Antes de mais nada, percebi com esse trabalho que é preciso distinguir quais meios de 

comunicação possuem poder e que tipo de poder exercem. E aí sim temos como real a 

reflexão acima. Veja e Isto é são veículos com esse poder. E as reportagens em questão 

consequentemente e, pelo pano de fundo – futebol, sexo, orgia – ainda mais. Não há dúvida 

de que esse conjunto influencia nos comportamentos e opiniões individuais e coletivas e agem 

politicamente, defendendo seus próprios interesses e os interesses da sociedade capitalista de 

modo geral.   

Foram levantados fatos fidedignos que levam a crer na culpa do ex-goleiro e, do 

mesmo modo, comportamentos prévios que colocam a vítima como vulnerável ou aquém da 

conduta feminina ideal. Mas, de todo modo, sem dúvida o quarto poder terá um peso 

significativo no desfecho desse processo. O juiz ainda tem tempo. Mas as matérias aqui 

tratadas já levantaram os fatos e estória e rotulou vítima e culpados.  

A imparcialidade aparente nas entrelinhas tem valor opinativo e o conjunto de imagens 

resulta numa “investigação midiática” concluída e é justamente aí que entra a contribuição 

deste para a área da comunicação – olhar, sob um viés reflexivo, a explicação que a mídia nos 

dá acerca do caso. Academicamente, dentro do campo da comunicação, em nome do interesse 

púbico creio que, para trabalhos futuros, seja mais do que legítimo pensar num código de ética 

e normas que rompa a denegrida relação de cumplicidade entre meios e público cimentada 

pelo sensacionalismo e pela exploração baixa das paixões privadas. 
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