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RESUMO 

 

Este estudo investiga as discursividades que foram publicizadas a respeito da participação da 

apresentadora Xuxa Meneghel, no Festival de Viña Del Mar, no Chile, no ano de 2000. 

Apesar deste episódio já estar distante há dez anos, ele registra aspectos emblemáticos do 

discurso midiático pertinentes, ainda, para os dias de hoje, ou seja, uma discussão de versões 

contraditórias do mesmo fato entre diferentes suportes midiáticos. A partir desta proposta, a 

pesquisa empírica é respaldada em três perspectivas: 1) das matérias veiculadas pelo jornal O 

Globo e outras revistas semanais a cerca do fato escolhido; 2) da matéria jornalística exibida 

no programa dominical Fantástico e 3) da repercussão desse fato na própria mídia através do 

conteúdo publicado no site Observatório de Imprensa. Desse contraditório conjunto de 

material, buscamos encontrar as “conotações” expostas na construção da realidade em relação 

ao episódio Xuxa no Festival de Viña Del Mar. Esta pesquisa não tem pretensões de descobrir 

qual discurso está certo ou errado e/ou qual traduz a verdade, mas sim mapear os diferentes 

modos e estratégias de enunciação jornalística à luz das teorias do jornalismo e dos critérios 

noticiabilidade.  

 
Palavras-chave: Jornalismo; Noticiabilidade; Construção da Realidade.  
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ABSTRACT 

 
 
This study investigates the discursivities that were publicized about the presenter, Xuxa 

Meneghel, in the Festival de Viña Del Mar, Chile, 2000. Even though this episode happened a 

decade ago it still registering emblematic aspects about the media speech which is relevant 

nowadays which means it’s  a discussion of conflicting versions of the same effect 

among different media. From this proposal, the empiric research is backed in three 

perspectives: 1) the vinculation of the matters by the newspaper, O Globo, and others weekly 

magazines about the choosen fact. 2) The jornalistic matter that had been showed on the 

dominical show called Fantástico. 3) the repercussion of this fact on the media itself through 

the content that was published on the “Observatório” site. Of all this contradictory set of 

material, it’s sought to find the “connotations” exposed regarding the truth behind the Xuxa’s 

episode in Viña del Mar. The intension of this research does not intended to figure out which 

speech is right or wrong  and/or which one translates the truth, but it want to show the 

different ways and strategies of the journalistic’s enunciation based on journalism theories 

and the newsworthiness criteria. 

 

 

Key-words:  Journalism; Newsworthiness; Construction of Reality 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A motivação de pensar este TFG com a temática sobre os modos como a mídia 
publiciza a versão dos fatos é antiga: surgiu desde que percebi que o jornalismo é um 
complexo campo de construção da realidade, mesmo tendo um “contrato de leitura” baseado 
na objetividade, imparcialidade e credibilidade. Isso significa dizer que o jornalismo está 
vulnerável a erros, contradições e más interpretações, pois é construído a partir, também, de 
subjetividades e interesses. Nesse sentido, sempre tive curiosidade de interpretar os fatos, 
verificando que um mesmo episódio pode ser contado de formas diferentes e assumir versões 
distintas, dependendo do suporte que conta a “história”. 

 Portanto, nem sempre essas versões apresentam o mesmo sentido do relato. Um 
simples descuido, uma ação contada fora da ordem real dos fatos, pode alterar totalmente o 
sentido e o significado de uma história. Outras vezes, boatos ou invenções, mesmo 
desmentidas ou comprovadas contrariamente do divulgado, ganham status de verdade na 
lembrança da recepção.  

Por esse motivo o caso “Xuxa no Festival da Canção de Viña del Mar 2000”, foi um 
episódio sempre presente na minha lembrança de expectador e consumidor de mídias. Na 
época, eu me perguntava: em qual versão acreditar? Já que o mesmo fato era contado por 
tantos meios e de formas diferentes, apenas com alguns pontos em comum...  

Após 10 anos, tenho a oportunidade de eleger esse caso, para experienciar, à luz das 
teorias do jornalismo, algumas inquietações, como por exemplo, de que maneira foram 
construídas essas notícias a respeito deste acontecido? Para isso, foi coletado/resgatado uma 
boa parte do material midiático publicado sobre o festival, naquela época. Entre eles, a 
matéria de capa do jornal “O Globo”, a matéria de abertura do programa Fantástico, e uma 
crítica publicada no site especializado em crítica jornalística, Observatório de Imprensa. 

Com o contraditório material em mãos, decidi fazer uma análise de conteúdo para que 
identificasse de que forma as matérias se aproximam ou se diferenciavam em suas versões. 
Ou seja, de que forma foram construídas as diferentes realidades retratadas nessas matérias? 
Outro motivo propício para resgatar o tema, é o fato curioso, em que a maior organização 
jornalística do país, as Organizações Globo, contrariando alguns critérios das teorias do 
jornalismo, apresenta duas versões distintas em seus veículos midiáticos, fugindo do que se 
chama linha ideológica adotada por veículos de uma mesma rede. 

Para estruturar esta linha de raciocínio, este trabalho foi organizado da seguinte forma: 
A introdução, em que relato minhas motivações pessoais; o segundo capítulo, como parte de 
um suporte teórico, onde resgato as teorias do jornalismo, com conceitos do que é noticia, 
acontecimento, critérios de noticiabilidade e penso, teoricamente, a mídia como uma 
instituição que se autoreferência e cria mecanismo de repercussões de seus ditos. O capítulo 
seguinte descreve o percurso metodológico escolhido e contextualiza o objeto empírico. No 
quarto capítulo, faço as discussões e análises do material empírico. Nas considerações finais, 
o texto não se fecha, muito pelo contrário, abre para novos horizontes e outras oportunidades 
de reflexões na continuidade deste tema e de outros objetos midiáticos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
  No campo da comunicação, a notícia é a matéria-prima do jornalista. Contar o que 

aconteceu dentro das regras jornalística exige critérios teóricos importantes a serem seguidos 
e entendidos. Segundo o dicionário Aurélio o significado de Notícia é: Informação, 
conhecimento. / Nota breve sobre um assunto. / Lembrança. Esses significados conceituam a 
palavra em seu sentido amplo e de maneira geral. 

 
Já no Dicionário de Comunicação, Rabaça e Barbosa, (1998), encontramos que notícia é 

o relato de fatos ou acontecimentos atuais, de interesse e importância para a comunidade, e 
capaz de ser compreendida pelo público. É também o conteúdo do relato jornalístico. O 
assunto focalizado jornalisticamente e divulgado por veículos informativos para atingir o 
público em geral. Nesse sentido, diz-se que tal fato é notícia ou que tal pessoa é notícia, 
quando o público tem interesse em receber informações sobre esse fato ou essa pessoa, pelos 
meios de comunicação de massa. A partir desse conceito, temos, no campo de comunicação, 
uma visão de notícia como “relato” jornalístico, o qual existem regras para ser construído 
sobre assuntos diversos que dizem interesse a todo tipo de pessoa. 

 
Ainda sobre os conceitos de “notícia” encontrados no Dicionário da Comunicação 

(ano), há uma diversidade de idéias: Celso Kelly afirma que a matéria-prima do jornalista não 
é a palavra, e sim a notícia. “a matéria-prima com que se constrói um jornal”. Já para Fraser 
Bond, “a notícia não é um acontecimento, ainda que assombroso, mas, a narração desse 
acontecimento”. Os editores da revista Colliers Weekly, definem notícia como “tudo que o 
público necessita saber, tudo aquilo que o público deseja falar. Quanto mais comentário 
suscite, maior é o seu valor.  

 
Assim, um simples fato, corriqueiro ou grandioso, pode virar notícia e ser amplamente 

divulgado. Para narrar este acontecimento, há regramentos jornalísticos, ou seja, a produção 
de notícia tem uma lógica e um formato: é objetiva, detalhada e com argumentos respaldados 
pelas fontes entrevistadas. As idéias podem ser claras na cabeça do jornalista, mas o trajeto 
entre o pensar e o concretizar a notícia no papel pode não ser claro.  

 
Outra citação propícia sobre notícia é expressa por Nilson Lage (1979), onde o autor diz 

que notícia é o relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante, e este, de seu 
aspecto mais importante. Assim, entendemos que a notícia não é simplesmente um fato 
comum ou isolado, e sim um acontecimento que passou por algumas seleções, e que, dentre 
de várias, foi escolhida e dada como importante para se tornar notícia. Dessa forma, a notícia 
não pode ser considerada apenas como a narração de tal acontecimento, como afirma Fraser 
Bond, mas como a versão do acontecimento segundo quem a escreve. 

  
Além disso, a notícia não pode ser só o resumo de um assunto qualquer, elaborado e 

transmitido de qualquer maneira. Para elaborá-la, segue-se uma série de normas que, quando 
seguidas à luz das teorias do jornalismo e de seus manuais e códigos de ética, visam garantir 
sua credibilidade e o máximo possível de imparcialidade. 

 
No século XIX o repórter desenvolvia uma nova técnica estenográfica, que transformou 

o trabalho de reportagem numa espécie de ciência. Segundo Smith (1978), citado em Traquina 
(2004,89) a estenografia foi “a primeira de uma longa série de técnicas jornalísticas que a 
princípio pareceu prometer ao leitor a recuperação completa de alguma semelhança com a 
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realidade”. Acrescenta: “Ao apresentar ao leitor a ipsissima verba de um discurso, parecia de 
início que a reportagem era capaz de fornecer um verdadeiro espelho da realidade (Smith, IN: 
Traquina 1978:161)  

 
A partir do século XX, o chamado “novo jornalismo” entra em cena e, segundo 

Traquina (2004:58), o repórter usava a técnica da entrevista a uma fonte para escrever sua 
notícia. Depois da Guerra Civil norte-americana, a utilização da entrevista se tornou vulgar. 
Outra nova técnica no trabalho jornalístico surge e o recurso de fontes múltiplas tornou-se 
uma prática estabelecida. (Traquina 2004:59). 

 
O autor ainda afirma que a notícia é obra de um indivíduo desinteressado e neutro, no 

qual suas opiniões não podem ser expressas, restando a ele fazer apenas um relato puro do 
ocorrido. No entanto, esse mesmo indivíduo deve ser atento na busca do relato fiel, sem correr 
risco de deixar que detalhes sejam omitidos. 

 
Já Juarez Bahia (1990), observa que toda notícia para ser completa deve ter clareza e ser 

rica em detalhes, ou seja, ser bem descritiva. Essa clareza está centrada na capacidade de 
interpretação e explicação dos fatos. “A interpretação, contudo, não deve ser confundida com 
opinião. A natureza interpretativa se conforma com dados adicionais úteis para tornar a 
informação explícita e responsável.” (BAHIA, 1990,38). Assim o leitor terá uma série de 
informações que reforçam a idéia de veracidade dos fatos, dando credibilidade ao que foi 
noticiado. 
 

 
“A notícia não é algo mágico que aparece de repente ante ao repórter. 
Ela requer tratamento, elaboração. E quanto mais elaborada, melhor é 
o seu conteúdo. O que a valoriza, portanto, é a qualidade que decorre 
da sua preparação sem prejuízo do que ela tem de mais veraz” 
(BAHIA, 1990:39). 

 
 
 

Isso significa dizer que a notícia sempre é trabalhada pelo jornalista, que deve, a partir 
dos seus critérios de construção noticiosa, produzir um texto com veracidade e equidade. 

 
 
 
2.1 AS TEORIAS DO JORNALISMO 
 
 
Para se transformar em notícia, um fato precisa passar por um processo de enunciação 

escrito ou verbal. Transformando o fato em uma notícia. Existem diferentes maneiras e 
estruturas para construir uma notícia.  

 
Nelson Traquina, que estuda o porquê as notícias são como são, apresenta sete teorias 

para a notícia. Para o autor, seria errôneo querer sugerir que o estudo do jornalismo 
desenvolvido ao longo do século XX até hoje fornecesse uma resposta cabal a essa pergunta. 
É difícil decifrar ou elencar o que é e porque as notícias são como são. Ainda nessa obra, 
Nelson Traquina cita a socióloga Gaye Tuchman, que afirma: “Embora o propósito de 
fornecer relatos dos acontecimentos julgados como significativos e interessantes pareça ser 
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claro, esse objetivo é, como outros fenômenos simples, inexplicavelmente complexo”. 
(Traquina, 2002, pag 146).  

 
      A primeira “teoria” apresentada é a Teoria do Espelho, pensada a partir da própria 

ideologia profissional dos jornalistas (pelo menos nos países ocidentais). É a teoria mais 
antiga e responde que as notícias são como são porque a realidade assim as determina, ou 
seja, que as notícias refletem a realidade como se fossem um espelho. Central à teoria é a 
noção-chave de que o jornalista é um comunicador desinteressado, isto é, um agente que não 
tem interesses específicos a defender e que desciam da sua missão de informar, procurar a 
verdade, contar o que aconteceu, doa a quem doer.  

 
A Teoria do Gatekeeper (ou de ação pessoal) afirma que a notícia passa por diversos 

portões seletivos, filtros, até chegar a ser divulgada pelo veículo emissor. Assim, Shudson 
(1989) designa essa teoria como de “ação pessoal”: as notícias são explicadas como um 
produto das pessoas e de suas intenções. Com isso, Shudson afirma que o que lemos, ou 
assistimos em diferentes mídias são fatos ou eventos que, por motivos pessoais (interesses 
pessoais) e mais relevantes que outros, foram escolhidos para ocupar seu lugar no campo 
comunicacional. Sobre essa mesma teoria, ainda existe subitens como “valores-notícias de 
seleção e construção”, onde Mauro Wolf identificou esta distinção adotada por Traquina. 

 
 

"Os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os 
jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão 
de escolher um acontecimento como candidato à sua transformação 
em noticia, e esquecer outro acontecimento. Os valores-notícias de 
construção são qualidades da sua construção como notícia e 
funcionam como linhas-guia para apresentação do material, 
sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve 
ser prioritário nessa construção”. (Wolf, apud Traquina, 2002: 186-
187). 
 

 
Assim, entendemos que a partir do momento que tal acontecimento é divulgado como 

notícia, além dele ter sido escolhido entre outros para ser divulgado, ele ainda passa por um 
processo de construção onde algumas ações ou fatos do acontecimento podem ser realçados 
ou omitidos, de acordo com interesses de quem está constando essa história, para formar 
determinada realidade.  

 
Quanto a Teoria Organizacional, Warren Breed considera que o jornalista se conforma 

mais com as normas editoriais da política editorial da organização do que com quaisquer 
crenças pessoais que ele tenha trazido consigo. Ele ainda escreve que o jornalista acaba por 
ser “socializado” na política editorial da organização através de uma sucessão sutil de 
recompensa e punição (1955/ 1993:154). O mesmo autor frisa que os pontos de vista da 
direção das empresas empregadoras chegam a controlar o trabalho do jornalista “ao longo do 
tempo”, sobretudo por processo de osmose. Na teoria organizacional a ênfase está num 
processo de socialização organizacional em que é sublinhada a importância duma cultura 
organizacional, e não uma cultura profissional.  

 
Encontramos muito dessa teoria no dia a dia das redações ainda hoje. Sabemos que cada 

empresa, além de sua linha editorial, pode ser influenciada por alguns meios. Outro fato que 
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deve ser levado em consideração em relação à teoria organizacional é que o jornalismo é 
também um negócio, que, mais cedo ou mais tarde, as empresas se deparam entre algumas 
notícias interessantes, mas que podem ser evitadas para não irem contra os interesses de 
alguns anunciantes ou afins. 

 
A Teoria de Ação Politica emerge nos anos 70, o filão de investigação em torno dos 

chamados estudos da parcialidade, parte do princípio de que as notícias devem refletir a 
realidade sem distorção. A questão da pesquisa é se houve ou não distorção dos fatos. Assim, 
os medias noticiosos são vistos de uma forma instrumentalista, isto é, servem objetivamente 
certos interesses políticos: na versão da esquerda ajudam a manter o sistema capitalista, e, na 
versão da direita, servem como instrumentos que põem em causa o capitalismo. Como se as 
noticias fossem distorções sistemáticas, que servem os interesses políticos de certos agentes 
sociais bem específicos, que utilizam as notícias na projeção de sua visão do mundo. 

 
Um novo paradigma surge na década de 70: a notícia como construção, ou seja, as 

Teorias Construcionistas Estruturalista e Interacionista. Shudson (1982/ 1993:280) 
escreve que as notícias não são ficcionais, mas sim convencionais. Bird e Dardenne defendem 
que “Considerar as notícias como narrativas não nega o valor de as considerar como 
correspondentes da realidade exterior” e acrescentam que “as notícias enquanto abordagem 
narrativas não negam que as notícias informam; claro que os leitores aprendem com as 
notícias” (1988/ 1993: 265). Gaye Tuchman sublinha o mesmo ponto quando escreve que: 
“dizer que uma notícia é uma estória não é de modo algum rebaixar a notícia, nem acusá-la de 
ser fictícia. Melhor, alerta-nos para o fato de a notícia, como todos os documentos públicos, 
ser uma realidade construída possuidora de sua própria validade interna”.  

 
 Porém, segundo Traquina, os jornalistas são resistentes quando dizem que notícias são 

estórias. Contudo, esta resistência ao conceito de construção é mais bem compreendida sob o 
brilho dos princípios fundamentais da ideologia profissional dos jornalistas. Sobre este ponto, 
Stuart Hall (1984: 4) escreve: “Os jornalistas dizem: ‘Há um acontecimento, quer dizer 
alguma coisa. Quem quer que lá está perceberá o que é que ele significa. Tiramos-lhe 
fotografias. Escrevemos um relato sobre ele. Transmitimo-lo tão autenticamente quanto o 
possível através dos media, e a audiência vê-lo-a e perceberá o que aconteceu’. E quando se 
afirma que as pessoas têm interesses em versões diferentes desse acontecimento, que qualquer 
acontecimento pode ser construído de mais diversas maneiras e que se pode fazê-lo significar 
as coisas de um modo diferente, esta afirmação de algum modo ataca ou mina o sentido de 
legitimidade profissional dos jornalistas, e estes resistem bastante à noção de que a notícia não 
é um relato mas uma construção (sublinhado no original).  

 
Esses estudos vêm às notícias como construção social. Nesse sentido, os anos 70 

representam uma virada nos estudos sobre jornalismo. São totalmente opostos à visão 
segundo a qual as notícias são uma distorção. Também “põem em causa a ideologia 
jornalística e sua teoria das notícias como espelho da realidade” 
 

A Teoria construcionista só nasceu devido ao avanço do estudo de jornalismo nos 
anos 70. Segundo Traquina, esse avanço decorre das inovações metodológicas. Os estudiosos 
do jornalismo, a exemplo dos antropólogos, passaram a usar a abordagem etnometodológica 
(estudo do objeto de pesquisa no habitat natural). 

 
Na Teoria Interacionista, Traquina afirma que as notícias são resultados de um 

processo de produção definido como percepção, seleção e transformação de uma matéria-
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prima (os acontecimentos) num produto (as notícias). Para essa teoria o jornalista vive sob a 
tirania do fator tempo. 

 
 
 

2.2  NOTÍCIA E CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 
 
 
 

Uma das complexidades da narrativa jornalística é decorrente de fatores externos e 
internos do processo de noticiabilidade, inclusive, intencionalidades implícitas e outras 
explícitas contidas nas notícias e seus enunciados. Para nivelar e moldar as formas de 
transformar fatos em notícias, algumas regras foram criadas para que fossem respeitadas, 
como os critérios de noticiabilidade. Sobre isso, há marcadores que elevam o acontecimento a 
status de notícia ou não. Mauro Wolf explica: 

 
 

"Noticiabilidade corresponde a um conjunto de critérios, operações e 
instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a 
tarefa de escolher, cotidianamente, entre um número imprevisível e 
indefinido de fatos, uma quantidade finita e tendencialmente estável 
de notícias" (Wolf, apud Vizeu; ano 2002: 81). 

 
 

Nesse sentido, entendemos que além de pressupostos teóricos que explicam as notícias, 
existem também os critérios de noticiabilidade. No campo jornalístico, Mauro Wolf 
identificou esta distinção adotada por Traquina. 
 
 

"Os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os 
jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão 
de escolher um acontecimento como candidato à sua transformação 
em noticia, e esquecer outro acontecimento. Os valores-notícias de 
construção são qualidades da sua construção como notícia e 
funcionam como linhas-guia para apresentação do material, 
sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve 
ser prioritário nessa construção". (Wolf, apud Traquina, 2002: 186-
187). 

 
Portanto, todo fato, para ter mais chances de se tornar notícia, deve ter alguns dos 

requisitos propostos pelos critérios de noticiabilidade. São critérios de seleção substantivos: a 
notoriedade, a proximidade, a relevância, a novidade, o tempo, a efeméride, a notabilidade, a 
quantidade, a inversão, o insólito, a falha, o excesso ou a escassez, o inesperado, o mega 
acontecimento, o conflito e o escândalo.  

 
A notoriedade do principal fato do acontecimento, diz respeito a pessoa relacionada 

com o fato, destaque do ocorrido, se foi algo que foge do habitual. Esse quesito pode variar de 
acordo com os interesses dos veículos.  As ações de determinada pessoas são transformados 
em notícias. A proximidade se refere à  localidade ou à área geográfica onde se passa o 
acontecimento. As pessoas gostam de se sentirem bem informadas e por dentro do que se 
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passa em sua cidade ou região. De certa forma, de se verem incluídas na notícia. Sempre o 
jornalista busca “trazer” o assunto para perto do leitor, mesmo que seja algo que aconteça 
longe tenta-se aproximar o fato do cotidiano do leitor. 

 
A relevância corresponde à notícias que tem impacto sobre a vida das pessoas. Esse é 

outro fator variante de acordo com os interesses de cada veículo. A novidade dos critérios. O 
novo, o inédito, é notícia. No caso de assuntos já abordados, só deve ser retomado se houver 
informações novas a acrescentar no que é de conhecimento de todos.  

 
O tempo e a efeméride podem ser considerados notícia, no primeiro caso quando trata 

de datas comemorativas, prazos expirados para solucionar problemas, enquanto o segundo 
aborda problemas que não foram solucionados, datas de acontecimentos importantes. 

  
A falha (humana ou de máquinas), o imprevisível (que foge à normalidade), o excesso 

ou a escassez (fenômenos da natureza, assuntos que envolvam quantidades ou escassez), o 
inesperado e o mega-acontecimento que podem modificar a rotina diária, o conflito e o 
escândalo (em diversos segmentos), a notabilidade e a quantidade de pessoas que o 
acontecimento envolve, são outros valores considerados valores-notícia. 

 
Ainda de acordo com Traquina (2002), os valores-notícias de construção são 

amplificação, a relevância, a personalização, a dramatização e a consonância. A amplificação 
compreende a abordagem dos fatos pelo enquadramento mais generalizado ou amplo. Os 
enquadramentos são sugeridos através de metáforas, frases feitas, exemplos históricos, 
descrições e imagens, quer dizer símbolos de condensação, de acordo com Gamson (apud 
Traquina, 2002: 200). A relevância é importante porque os fatos devem ter impacto sobre os 
leitores. A personalização é a identificação de um personagem principal do fato. A 
dramatização faz referência ao drama, aos sentimentos de dor ou alegria do ocorrido.  

 
Assim, a mídia procura expor alguns fatos, tornando-os notícia de acordo com os 

critérios citados, em busca de informar e chamar atenção do leitor. Essa questão sobre o 
“efeito” que as notícias têm na sociedade está ligada à teoria do agendamento ou Agenda 
Setting. Segundo ESTEVES (2003. Pag 48), a agenda setting tem sua importância atual, 
porque está diretamente relacionada com a possibilidade de promover juízo razoável sobre as 
matérias que são objetos de tais discursos, os assuntos públicos, ou seja, a partir dos assuntos 
escolhidos como notícia, a imprensa sugere à sociedade sobre o que falar, ou pensar, como 
afirma Barros Filho: 

 
"É a hipótese segundo a qual a mídia, pela seleção, disposição e 
incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre os quais o 
público falará e discutirá" (Barros Filho, 2001, p. 169). 
 

 
Assim, a mídia seria uma espécie de “ditadora” dos assuntos mais comentados na 

sociedade. Algumas vezes formando opiniões, dependendo do que for veiculado e de como o 
tema é abordado. Esse agendamento insere os assuntos da mídia no dia a dia da população em 
geral. 
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2.3 O ACONTECIMENTO E A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 
 

Para que a notícia exista, é necessário que ocorra um fato relevante, um acontecimento 
de interesse a determinada fatia de leitores para o consumo jornalístico, que ganhe status de 
notícia, de acordo com os critérios de noticiabilidade. O acontecimento, segundo Adriano 
Duarte Rodrigues (1993), é um fato que destoa da rotina monótona e racional da sociedade. 
“É acontecimento tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história de entre uma 
multiplicidade aleatória de fatos virtuais” (Rodrigues, 1993:27). 

 
Rodrigues vê esse fenômeno como um acontecimento especial que foge às “leis da 

probabilidade”, tornando notável e digno de ser noticiável. O autor classifica os fatos que 
merecerem noticiabilidade, aqueles que se destacam pelo “excesso”, que é tudo aquilo que 
surge de forma excessiva sobre o comportamento da natureza, instituições ou sobre 
indivíduos. A “falha”, que, segundo o autor, é tudo aquilo que foge ao andamento normal e 
regular dos corpos. E por fim a “inversão”, como exemplo clássico, o fato de um homem 
morder um cão (RODRIGUES, 1993:28). 

 
Outro tipo de acontecimento é o acontecimento midiático, segundo Elihu Katz (1993).  

Neste caso, o acontecimento deixa de ser um fato que destoa da rotina, e sim algo previsto e 
pré-elaborado por indivíduos, organizações ou instituições, com o interesse de atrair a atenção 
do público. “Estamos a falar de acontecimentos que geralmente não são iniciados pelos 
media. Alguém os organizou – a agência espacial, um líder ou o comitê olímpico” (KATZ, 
1993:53). A visão de Katz está ligada à indústria da mídia, na qual é preciso produzir 
conteúdo para ser transmitido ou publicado. Como se a mídia se alimentasse dos próprios 
acontecimentos que produz. 

 
Assim, surge um contraste com as idéias de Rodrigues que afirma que o “discurso do 

acontecimento” é uma anti-história, por pertencer “ao mundo do acidente que deixa vestígios 
e altera a substância do mundo das coisas, das pessoas e instituições” (RODRIGUES,1993, p. 
29). Para ele, a notícia é o negativo da racionalidade, já que o racional tem em sua essência a 
“previsibilidade” e o acontecimento é exatamente tudo o que foge a ela. 

 
Para muitas pessoas, os fatos só são aceitos como “verdadeiros” ou só “passam a 

existir” quando divulgados e transformados em notícia por algum dispositivo midiático. O 
jornalismo tem esse poder de dar credibilidade aos fatos. É como se fosse o porta voz em que 
a sociedade confia. É onde o fato se torna real e visível para a população.    

 

“Para além da informação nova, o que o leitor procura no jornal é, 
sobretudo, a confirmação dos elementos que já fazem parte do seu 
universo referencial. Confirmação é a chave da fidelização”. 
(REBELO, 2000, p.11) 

 
Assim, quando se ouve falar sobre algum assunto, é através das notícias veiculadas pela 

mídia, que os leitores buscam essa “confirmação” do real. Segundo Bruno Souza Leal (2002), 
“ainda que o jornalismo ‘construa’ a realidade, ele se apresenta, apesar disso, como ‘fiel’, 
‘objetivo’, ‘neutro’, numa aparente contradição (LEAL, 2002:11). Com esse pensamento, 
concluímos que quando algo é noticiado pela mídia, é tido imediatamente como uma verdade, 
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sem grandes questionamentos, pois se supõe que para ser publicada ou veiculada, a 
legitimação da notícia tenha sido previamente confirmada. 

 
 

“Ao jornalismo interessa o real, não a ficção: é a informação sobre a 
realidade, é a configuração do mundo dos fatos acontecidos que 
justifica sua existência” (LEAL, 2002:13). 

 
 

Portanto, tudo que é publicado exige atenção e muita responsabilidade de quem a 
produz. Pois o que está escrito e veiculado num jornal, por exemplo, é lido e tido como 
verdade por um número incalculável de pessoas. Informações falsas, equívocos e afins podem 
trazer diversos problemas às publicações errôneas. O que está escrito, traz consigo um peso e 
o conteúdo dessa noticia é encarado como verdade, ou “realidade”, mesmo que depois a 
mesma informação seja esclarecida. 
 
 
 
2.4 A REDE NOTICIOSA: A MÍDIA FALA SOBRE A MÍDIA 

 
 

O campo midiático se desenvolveu a partir de um progresso tecnológico. Por isso, é 
considerado um campo não tradicional, como a matemática, a filosofia, o direito e a medicina, 
por exemplo. No entanto, o campo midiático reuniu sob seus domínios e como nenhum outro 
campo, todas as esferas de interesse social em seu espaço e, assim, estabeleceu vínculos 
permanentes com a sociedade moderna. 

 
A midiatização de fatos ou acontecimentos torna-os conhecidos e os aproxima do 

grande público. Segundo Verón (1997), o termo midiatização surgiu no ambiente acadêmico e 
passou a ser utilizado pelos meios de comunicação como auto-referência. Ela, a midiatização, 
é um processo de amplificação da realidade, na medida em que, pela sua capacidade de 
domínio dos instrumentos tecnológicos e de alcance, extrai do dia a dia, acontecimentos 
localizados e compartilha – apresenta versões narrativas, produção e reprodução de discursos 
– em uma rede de canais de comunicação, com acesso global às mensagens por parte do 
receptor. Assim, midiatização é a amplificação, ou a cobertura de determinado acontecimento 
através dos diferentes canais da mídia. Como uma cobertura política, esportiva, cultural ou de 
entretenimento, como no caso de festivais musicais.    

A medida em que há esse ajustamento entre o leitor e os suportes informativos, delinea-
se um ritual:  

 
“Tendo em vista que o jornalismo tem o papel de construir realidades 
discursivas, a auto-referencialidade permite a revelação dos modos 
de como se dá a‘construção da realidade’ da ‘construção 
jornalística’ em si, apresentando designações e referências do mundo 
que o jornalismo cria. As operações de auto-referência “visam 
descrever operações voltadas para a realidade da construção que é 
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convertida na própria ‘realidade do acontecimento’ (FAUSTO 
NETO, 2007, p.17). 
 
 

Isto significa pensar que a credibilidade construída pelos meios de comunicação seja 
formada por elementos internos e externos, considerando-se como dispositivo “intra” a 
linguagem, o discurso, a tecnologia, a condição financeira, o poder de investimento, entre 
outros. E, como extra, elencam-se a empatia dos receptores, a predisposição, o gosto, o 
interesse, a compatibilidade com a rotina e os modos de vida. Afinal, os meios de 
comunicação são vistos como espécies de “janelas para o mundo”, que contam, se articulam 
para ter estratégias de veridicção. Sobre esta busca de credibilidade da mídia, pode-se 
entender que: 

 
 

O “mundo da mídia” é caracterizado, sobretudo, como um ambiente 
de som e luzes do star system – da imagem (nos dois sentidos – do 
visual e da aparência). A impressão produzida é, em geral, festiva. 
Aparecem também tensões e frustrações, quando relacionadas ao 
mundo assim construído. Os setores midiáticos mais referidos são a 
televisão, o cinema e a música. Com muito menor freqüência, 
aparecem os jornais  e jornalistas, por ocasião de premiações, raros 
fatos marcantes (pela perspectiva desse tipo desse tipo de matéria), 
uma ou outra personalidade constituída por um específico factual. 
(BRAGA LUIZ, 2006, pg 155) 

 
 

O autor acrescenta ainda que o sistema de interação social sobre a mídia (seus processos 
e produtos) é um sistema de circulação diferida e difusa. Os sentidos midiaticamente 
produzidos chegam à sociedade e passam a circular nesta, entre pessoas grupos e instituições 
impregnando e, parcialmente, direcionando a cultura. Se não circulasse não seria cultura. 
(BRAGA, 2006)  

 
Não trata do que a mídia veicula e sim do que, tendo sido veiculado pela mídia, circulou 

pela sociedade.  A sociedade faz com sua mídia uma resposta. Por isso e para isso, a 
construção da credibilidade se dá, atualmente, com mais complexidade, e não apenas através 
do fluxo emissor/mensagem/receptora 
 
 

Com a proposta de um terceiro sistema de processos midiáticos, 
assinalamos mais uma contraposição às relações “simples” entre 
produto e usuário. A sociedade se organiza para tratar a própria 
mídia, desenvolvendo dispositivos sociais com diferentes graus de 
institucionalização, que dão consistência, perfil e continuidade a 
determinados modos de tratamento, disponibilizando e fazendo 
circular esses modos no contexto social. A própria interação com o 
produto circula, faz rever, gera processos interpretativos (BRAGA, 
2006, p.36). 
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A relação em que se vinculam emissor e receptor é baseada em cumplicidade, ou seja, o 
receptor busca aquilo que lhe agrada e o produtor mostra aquilo que o outro deseja ver. 
Especificamente com relação ao caso da Xuxa, as repercussões são maiores. 

 
Entende-se que na programação da própria Rede Globo, as aparições de Xuxa, tanto em 

programas de entretenimento quanto em programas jornalístico da emissora, fazem com que o 
assunto “Xuxa” seja discutido assim ditando assunto a outras mídias.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

21

  

3. METODOLOGIA 

Para compreender como um mesmo fato foi noticiado de maneiras tão diferentes, o 
método escolhido foi a análise de conteúdo, que possibilita desconstruir semanticamente as 
notícias para, a partir destas conotações, entender o conteúdo implícito de cada texto. As 
matérias que foram selecionadas como objetos da análise foram: reportagens do jornal O 
Globo, reportagem televisiva do programa Fantástico e  textos do jornalista Alberto Dinis a 
cerca dos fatos noticiosos divulgados na mídia sobre a participação de Xuxa no Festival da 
Canção de Viña del Mar. 
 
 3.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 
Segundo propõe a Análise de Conteúdo, a idéia é explicitar os rumos assumidos pelas 

práticas linguageiras de leitura de textos e no discurso das reportagens. Para Bardin, a análise 
de conteúdo abrange as iniciativas de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de 
mensagens, com a finalidade de se efetuarem deduções lógicas e justificadas a respeito da 
origem dessas mensagens (quem as emitiu, em que contexto e/ou quais efeitos se pretende 
causar por meio delas). Mais especificamente, a análise de conteúdo constitui: 

 
 

“Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens” (Bardin, 1979:42). 
 

 
Ainda sobre a análise de conteúdo MORAES, (1999) explica que a referida constitui 

uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 
documentos e textos. Essa análise, conduzindo à descrições sistemáticas, qualitativas ou 
quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 
significados num nível que vai além de uma leitura comum. (MORAES, Roque. Análise de 
conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999.) 

 
Assim, um texto pode estar carregado de diversas hipóteses de interpretação. Muitas 

vezes explícitas ou implícitas. Por isso, de sua vertente qualitativa, a análise de conteúdo parte 
de uma série de pressupostos, em que no exame de um texto serve como suporte para captar 
seus sentidos simbólicos. Assim, conforme trazem OLABUENAGA e ISPIZÚA (1989, 
p.185), um texto pode ter os seguintes significados:  

 
- o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido percebido pelo 

leitor do mesmo;  
- o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada leitor;  
- um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes leitores poderão 

captá-la com sentidos diferentes;  
- um texto pode expressar um sentido do qual o próprio autor não esteja consciente.  
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3.2 COLETA DE DADOS 
 

          Deste conjunto de regramentos metodológicos, passou-se coletar o material de 
análise. Este trabalho durou  um ano, de 2009 e 2010,  quando foi feita uma vasta pesquisa na 
internet, consulta a acervos, site de vendas de artigos, como revistas antigas, visitas a sebos, 
busca de vídeos, entre outros. Foi recolhido o máximo de material possível a cerca do assunto 
“Xuxa no Festival de Viña del Mar 2000”.  
 
Os objetos encontrados foram assim sistematizados: 

 
Tabela 1: Os materiais midiáticos coletados 

 

Data Veículo  Título Editoria Conteúdo Conotação Observação 

20/02/00 El Mercurio
(on line) 

Xuxa en Viña: 
Teleserie 
Brasileña 
 

Cultura y 
Espetáculo 

Comentário 
sobre a 
apresentação de 
Xuxa 

Compara o 
show com 
uma novela 
brasileira 

Provável que 
tenha sido a fonte 
de outras 
agencias 

21/02/00 O Globo 
(impresso) 

Xuxa é vaiada no 
Festival da Canção 
de Viña del Mar 

Capa e 
Primeiro 
Caderno 

Notícia sobre a 
apresentação de 
Xuxa no 
Vestival 

Afirma que  
o discurso de 
Xuxa fez o 
publico ir das 
vaias as 
palmas 

Informações fora 
da ordem 
cronológica e 
algumas 
inverdades  

22/02/00 O Globo 
(impress) 

Prêmio foi deixado 
no Chile após 
decepção 
da loura 

Primeiro 
Caderno 

Descreve a volta 
de Xuxa ao 
Brasil, e a 
devolução do 
prêmio 

Primeira 
palavra  
oficial de 
Xuxa sobre o 
assunto 

A então 
empresária  
da apresen- 
tadora dá sua 
versão do fato 

25/02/00 Viva Mais 
 
(Revista) 
 

Xingaram a  
nossa Rainha 

Capa Breve resumo 
sobre o fato 

Afirma que 
Xuxa foi 
maltratada 
pelos chilenos

Matéria sem 
profundidade de 
informações  

26/02/00  Isto é  
(Revista) 

Xuxa chorou e  
Sasha riu 

Coluna 
Gente 

Nota O choro de 
Xuxa 

Pequena nota 

27/02/00 O Globo Xuxa diz que não 
foi vaiada em 
Viña del Mar 

Capa 
Primeiro 
Caderno 

Matéria 
esclarecendo o 
fato ocorrido no 
festival 

Versão 
diferente da 
primeira 

A matéria da a 
versão de Xuxa e 
chama para a 
reportagem que 
será exibida no 
Fantástico 

27/02/00 Fantástico 
(Programa) 

O show que fez 
uma Rainha chorar

Matéria de 
abertura do 
Fantástico 

Conta cronoló-
gicamente o 
acontecido e a 
real ordem dos 
fatos 

Direito de  
resposta 

A matéria traz 
uma entrevista e 
um recado de 
Xuxa à imprensa 
brasileira 

29/02/00 Contigo 
(Revista) 

Xuxa Chora Capa e matériaFala sobre 
artistas já 
vaiados em 

Superproteção 
de Xuxa faz 
com que ela 

Uma matéria 
com mais dados e 
com historias 
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           Esses materiais foram algumas das muitas estórias  que circularam na mídia, na 
época do festival. Além desse material citado no quadro acima, também foram encontrados: 

- vídeos: o show completo e na íntegra, da apresentadora Xuxa no Festival de Viña del 
Mar. Desde seu surgimento no palco até sua despedida, carregando o prêmio máximo do 
festival em mãos. O show teve o total de 31 minutos; 

- comentários deixados pelos leitores do site Observatório de Imprensa, disponíveis no 
site; 

- comentários de chilenos, em um fórum de discussão na internet, dando suas opiniões e 
versões do fato.  

 
As matérias dos dias 21, 22 e 27 de fevereiro de 2000 foram recuperadas da seguinte 

forma: o jornal O Globo dispõe de um acervo on line, em que vende, através da internet, 
matérias publicadas em edições antigas. Assim, foram adquiridas as três notícias publicadas a 
respeito do fato, durante aquela semana. A primeira notícia foi publicada no dia 21/02/2000, 
veiculada na capa do jornal “O Globo” intitulada “Xuxa é vaiada no Festival da Canção de 
Viña del Mar” . A segunda notícia data do dia 22/02/2000, pag. 17, do Primeiro Caderno, com 
o título “Xuxa volta sem a gaivota” e a terceira matéria publicada pelo “O Globo” é do dia 
27/02/2000 com chamada de capa com o título “Xuxa diz que não foi vaiada em Viña del 
Mar”. Assim, possuímos apenas os textos, mas não dispomos das imagens que ilustravam as 
matérias, nem mesmo as imagens das capas. Porém, as chamadas de capa, são citadas por 
Alberto Dinis, em seu texto “Xuxa faz O Globo engolir sapos”. 

 

festivais se estresse em 
show 

paralelas de 
outros artistas e 
festivais. 

05/03/00 Observatório 
de Imprensa
(site) 

Xuxa faz O Globo 
engolir sapos 

       X Crítica  Texto 
acusando as 
organizações 
Globo de 
proteção a sua 
estrela  

Texto crítico 
escrito por 
Alberto Dines 

10/03/00 Observatório 
de Imprensa
(site) 
Coluna 
Última hora

Vaias no Chile        X Exposição de 
uma troca de 
emails  

Os expostos 
são uma troca 
de email entre 
o responsável 
pelo jornal O 
Globo e o 
responsável 
do O.I 

Textos na 
 integra 

20/03/00 Observatório 
de Imprensa
Coluna 
Caderno do 
leitor 
 

Este fenômeno  
Chamado Xuxa...

      X Repercussão 
dos textos 
publicados sobre 
Xuxa no Chile 

Opinião dos 
leitores do site 
a cerca do fato

Opinião 
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       Neste trabalho de sistematizar os dados de pesquisa, optou-se também em 
classificá-los a partir dos dispositivos midiáticos que foram publicizados. O resultado está na 
tabela dois. 
 
 

Tabela 2: As notícias nos diferentes suportes 
 
 

Material Impresso  Vídeo  Conteúdo On line 

08  2  5 

-03 matérias do jornal O 
Globo 
-01 matéria da revista 
Contigo 
-01 matéria da revista Viva 
Mais 
-01 nota da revista Isto é 
-01 matéria revista Isto é 
Gente 
- 01 nota revista Época 

-Vídeo na íntegra do Show 
da Xuxa em Viña 2000 
- Reportagem do programa 
Fantástico 

-03 publicações do site 
especializado em crítica 
jornalística, Observatório 
de Imprensa 
- 01 Texto do site do jornal 
El Mercurio 
-Fórum chileno 
-Fórum Observatório  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Para analisar e discutir os objetos midiáticos relacionados ao episódio Xuxa em Viña 
del Mar, acreditamos ser necessário contextualizá-los a partir do ângulo de pesquisa. Ou seja, 
que “foco” o olhar da pesquisa estava voltado. 

 
 
4.1 OS OBJETOS DE PESQUISA:  
 

Os objetos de pesquisa desta monografia são: A apresentadora Maria da Graça “Xuxa” 
Meneghel, o Festival de Viña del Mar, as duas reportagens publicizadas nas Organizações 
Globo, Jornal o Globo e Programa Fantástico da Tv Globo,   e as críticas postadas no site 
Observatório de Imprensa. 
 
 4.1.1 - XUXA  

 
A apresentadora Maria da Graça “Xuxa” Meneghel é uma das artistas mais conhecidas 

no país. Sua história é de grandes êxitos e recordes somados a polêmicas e controvérsias, o 
que resultou numa combinação perfeita para que Xuxa fosse uma figura sempre presente na 
mídia. Em sua dissertação acerca de pseudo-eventos CAMPOS, 2006, explica o porquê da 
escolha da apresentadora como objeto de sua pesquisa: 
 

“A opção pela apresentadora infantil, entre tantas estrelas nacionais, 
ocorreu pelo fato dela conseguir conciliar, do modo mais perfeito, as 
questões que me interessavam: conquistou a fama como fenômeno de 
comunicação de massa, tornou-se uma das personalidades mais 
presentes na imprensa brasileira e foi o vetor de consumo para toda 
uma geração de crianças e adolescentes” (CAMPOS, Vanessa 
Patrícia Monteiro, Rainha dos pseudo-eventos: As notícias sobre Xuxa 
nas revistas Amiga e Contigo, 2006) 

 
 

O fenômeno da comunicação “Xuxa” teve o auge do sucesso nos anos 80, porém para 
entendermos como foi o surgimento dessa estrela veremos brevemente a biografia da 
apresentadora.  

- Infância: Nascida no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Rosa, filha de 
um militar do Exército Brasileiro e de uma dona de casa, Xuxa, segundo ECHEVERRIA, 
1999, já chegou ao mundo com um drama pessoal ao nascer.  No dia 27 de março de 1963, 
Alda Meneghel, deu entrada no Hospital de Caridade de Santa Rosa, para dar a luz ao seu 
quinto filho. O médico levou até a família a notícia de que poderia haver complicações no 
parto, com risco de vida tanto para a mãe quanto para o bebê. Ficou nas mãos do pai, Luiz 
Floriano, a opção de salvar a esposa em primeiro lugar. Mas, em promessa caso o bebê 
sobrevivesse, a criança carregaria o nome de uma santa, e não mais se chamaria Morgana 
Sayonara, como antes havia sido escolhido. Assim, nasceu Maria da Graça Meneghel.  
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De volta ao lar, a família apresentou Maria da Graça aos outros irmãos: Cirano 

Rojabaglia, Solange Aldaiz, Mara Rúbia e Bladimir Elizaldo. Sendo o último autor do apelido 
“Xuxa” , a menina recém chegada ao lar. Blad, como era chamado, falou ao ver o bebê, que 
ela era a sua “Xuxa”, desde então Maria da Graça levou consigo o apelido, que anos depois se 
tornaria um dos mais conhecidos e famosos do Brasil. 

 
Em 1970, a família Meneghel foi transferida para o Rio de Janeiro. Lá, residiram em 

dois bairros do subúrbio: Santa Cruz (zona oeste), e Bento Ribeiro (zona norte).  Foram 
nesses bairros que a apresentara passou o resto de sua infância e adolescência.  

 
- Adolescência: segundo a versão de sua biografia oficial, Xuxa (2001) redigida por 

Ana Lúcia Neiva, Xuxa foi descoberta por um funcionário da Editora Bloch numa viagem de 
trem em 1978. Aos 15 anos, assumiu o primeiro trabalho como modelo profissional para a 
Editora Bloch. Com 16 anos, concorreu ao título de Miss Objetiva através do seu colégio, no 
ano seguinte foi eleita Garota Pantera. 

 
- Vida de modelo: em apenas um ano, Xuxa foi capa de mais de 80 revistas. Posou nua 

para as revistas Playboy (editora Abril), Status (editora Três) e Ele e Ela (editora Bloch) e o 
sucesso da modelo nas revistas lhe renderam convites para o cinema. Na época, atuou no 
filme Amor Estranho Amor (1982), ao lado de Vera Fisher e Tarcisio Meira e interpretou uma 
prostituta que seduz um menino de 12 anos. 

 
 
“... muito antes de sonhar em ser a mais célebre apresentadora de 
televisão de nosso país, Xuxa já era um modelo para a sociedade 
brasileira. Literalmente. Dos 17 aos 18 anos, o corpo perfeito da 
beldade de cabelos loiros e olhos azuis (descendente de europeus do 
sul do país), estampou a capa das revistas mais importantes do Brasil, 
principalmente as da Editora Bloch, vestida, sumariamente ou não, ou 
nua. (...) Xuxa tornou-se a mais famosa top model do Brasil, ao lado 
da então melhor amiga, a modelo Luiza Brunet. Assim, o início da 
carreira de Xuxa foi marcado pelo papel de modelo, com todo o duplo 
sentido implicado: a beleza, a juventude e a sexualidade infantilizada 
a tornaram um produto de consumo perfeito para a sociedade 
contemporânea. (Campos, Vanessa Patrícia Monteiro, Rainha dos 
pseudo-eventos”: As notícias sobre Xuxa nas revistas Amiga e 
Contigo, 2006) 

 
 

- A apresentadora: no início da década de 80, Xuxa foi contratada pela extinta Rede 
Manchete para comandar o programa infantil “Clube da Criança” (1984- 1986). O programa 
dispunha de poucos recursos, porém funcionava perfeitamente para a época, atraindo atenção 
das crianças e dos anunciantes. A partir de 1986, Xuxa foi contratada pela Rede Globo, e 
passou a apresentar o programa Xou da Xuxa (1986-1992). Com o Xou da Xuxa, a 
apresentadora obteve o ápice do sucesso. Segundo o Dicionário da TV Globo, Volume 1 
(2003): 
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Programa infantil de auditório apresentado por Xuxa Meneghel, 
exibido durante a semana das 8h às 12h20 e aos sábados a partir das 
9h. Cerca de 200 crianças participavam das gravações. O programa 
era dividido em nove blocos de segunda a sexta e em sete blocos no 
sábado, todos gravados no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. 
Personagens como as Paquitas, o Dengue (Palhaço Muriçoca) e o 
Praga (Armando Moraes) auxiliavam a apresentadora na 
organização e na animação do auditório. O figurino da 
apresentadora, criado por Sandra Bandeira e equipe, era uma 
atração à parte: em cada programa, Xuxa aparecia com um modelo 
diferente do anterior. Apesar de estar sempre mudando o visual, a 
marca registrada de Xuxa nos primeiros anos foram as minissaias, as 
botas e as ombreiras. O programa tornou-se campeão de audiência e 
fez da apresentadora o ídolo infantil do país. Xuxa passou a ser 
chamada de “Rainha dos Baixinhos” (baixinho era a forma como ela 
se referia às crianças) e tornou-se mania nacional com seu bordão 
“beijinho, beijinho e tchau tchau”. Foram lançados diversos produtos 
com a marca da apresentadora, como bonecas, roupas e acessórios, e 
as crianças de diferentes níveis sociais começaram a ser vestir igual à 
Xuxa... O Xou da Xuxa terminou em 31 de dezembro de 1992, com a 
apresentação do programa número 2.000. (731-735). 

 
 
 

O Xou da Xuxa possuía uma fórmula exitosa que intercalava jogos, brincadeiras, 
músicas e desenhos animados, e acabou sendo copiado por outros canais nacionais e 
internacionais. No programa, Xuxa era praticamente um personagem, que descia a terra de 
uma nave espacial, para entreter as crianças todas as manhãs. Assim, Xuxa se tornaria o 
grande ídolo de uma geração. 
 

“Um fenômeno de massa não consegue se sustentar por muito tempo 
sem a presença de heróis, estrelas e ídolos. São eles que levam as 
pessoas a se identificar com aquele evento”. (HELAL, 1998, p 145) 

 
A fórmula do programa e o carisma de Xuxa deram tão certo que, a partir de 1990, 

Xuxa e sua produção visualizaram no mercado internacional uma boa oportunidade para o 
segmento de programas infantis. Assim, Xuxa se tornou a única artista brasileira a comandar 
um programa infantil em diferentes países do mundo, como: na Argentina (El Show de Xuxa 
1991 – 1993) gravado em Buenos Aires e transmitido para toda América Latina, na Espanha 
(Xuxa Park 1991-1992) gravado em Madrid, e nos Estados Unidos (Xuxa Party 1992-1993), 
gravado em Miani e exibido em canais fechados de todo território americano e parte da 
Europa. Em todos os programas, Xuxa se comunicava no idioma de cada país. Na década de 
90, Xuxa volta a comandar programas de êxito no Brasil, como o Xuxa Park, Planeta Xuxa e 
a partir dos anos 2000, Xuxa no Mundo da Imaginação e TV Xuxa.  
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- A cantora: além do êxito na TV, Xuxa também é sucesso com a venda de discos, e se 
tornou a cantora brasileira que mais vendeu, na história da indústria fonográfica do país (mais 
de 40 milhões de cópias). Na década de 2000, os DVD’s e CD’s do projeto Xuxa só para 
baixinhos sempre figuram entre os mais vendidos de cada ano. 

 
- A atriz: outro setor de sucesso da apresentadora é o cinema. Seus filmes já reuniram 

um público superior a 30 milhões de espectadores. Em 1990, o filme Lua de Cristal foi visto 
por mais de 5 milhões de pessoas, um dos recordes do cinema nacional.  

- A vida e a espetacularização: a celebridade, o mito Xuxa Meneghel, deve muito de 
sua fama a sua constante exposição na mídia, e isso não se restringe a acontecimentos 
artísticos ou profissionais. Desde a época de modelo, Xuxa teve sua vida exposta em frente às 
câmeras. Namorou dois dos maiores ícones do esporte mundial, Pelé e Airton Senna. O 
namoro com Edson Pelé Arantes do Nascimento, o “Rei do Futebol”, aconteceu no início da 
década de 80. Para (CAMPOS, 2006) namorar Pelé, uma celebridade já mitificada no país e 
no mundo,  só trouxe benefícios para a então modelo até o rompimento público e definitivo 
em 1986 (coincidência ou não, foi o ano de sua estréia na Rede Globo e do início do 
estrondoso sucesso do programa Xou da Xuxa ). Anos mais tarde, em 1989, Xuxa tem um 
rápido namoro com o piloto Airton Senna, que também foi muito explorado pela mídia. Outro 
assunto muito comentado a respeito da apresentadora foi sua gravidez sem casamento. Em 
1998, Xuxa anunciou que estava grávida, ao vivo no programa Domingão do Faustão, para 
milhões de expectadores. O anúncio trouxe a tona na mídia, diversas polêmicas, em relação ao 
fato de Xuxa não ser casada, inclusive levando a apresentadora a ser alvo de crítica do então 
Ministro da Saúde José Serra. No mesmo dia, o Jornal Nacional veiculou um direito de 
resposta da apresentadora fazendo crítica ao ministro. 

 
Mesmo sendo um mito, que seria um ser inacessível, a relação social entre público e 

celebridade existe de forma “íntima” pelo motivo de as pessoas acompanharem a vidas dos 
famosos a distância. Xuxa está presente na mídia há mais de 25 anos. Nesse tempo, a 
apresentadora esteve sempre envolvida em campanhas de cunho social, em prol da natureza, 
dos deficientes físicos, idosos, dos direitos das crianças, e é adepta a uma vida saudável, 
vegetariana, contra o uso de drogas e álcool. Isso tudo faz parte do processo da fama e a 
transformação da celebridade em modelo. Este relacionamento com os fãs e celebridade 
(mesmo que de longe) foi chamado por Thompson, em A mídia e a modernidade (2004), de 
“intimidade a distância”. Ao contrário da experiência cara-a-cara, esta não tem reciprocidade. 
O fã ama sem ser amado individualmente, mas, em compensação, não tem encargos de uma 
relação amorosa concreta. No entanto, esta não deixa de ser uma “experiência”, uma 
“vivência” real, da qual o indivíduo retira, como na interação cara-a-cara, elementos para 
construção da sua subjetividade.  

 
De uma forma ou de outra, muitos indivíduos na sociedade moderna 
estabelecem e sustentam relações de intimidade não recíprocas com 
outros distantes. Atores, atrizes, astros e estrelas e outras 
celebridades da mídia se tornam familiares e intimas figuras, muitas 
vezes assunto de discussão e de conversa rotineira na vida diária dos 
indivíduos (...) (THOMPSON, 2004:191) 
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Assim, os assuntos vividos, falados e expostos sobre a apresentadora Xuxa se tornam 
parte da vida das pessoas. Tema de discussão, análise e debate nos mais diferentes âmbitos da 
sociedade. Alguns dos exemplos foram os acima citados como: a gravidez sem casamento, 
vida sentimental, etc. 

 
Devido a essa imagem de “intimidade”, que o público tem com as celebridades, e que é 

comum na sociedade contemporânea, o autor francês Guy Débord (1994) denominou 
“sociedade do espetáculo”, as novas relações sociais criadas pela midiatização de imagens. E 
essa “intimidade” só se concretiza através da mídia. Os jornais, a televisão, as revistas e a 
internet, assumem os papéis de “ponte” que trazem as informações sobre os ídolos, como 
explica Joel Birman (2001, p. 105): “A mídia se destaca como instrumento fundamental para 
que se forje o polimento exaltado de si-mesmo pelo indivíduo, que se esmera então para estar 
sempre presente nos meios de comunicação de massa, em jornais ou televisão”. A 
midiatização da imagem de uma pessoa faz com que ela seja quem é, pois é assim que o 
público a recebe. Assim, os meios de comunicação propagam essas imagens, criam novas 
imagens para se (re) alimentar delas. Ou seja, produzem “famosos” em diferentes patamares, 
para que noticiem sobre os mesmos.  

 
 
4.1.2 - O FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR:  
 

O Festival da Canção de Viña del Mar, é o maior festival de música da América Latina, 
e o segundo do mundo. O evento é realizado na cidade de Viña del Mar, no Chile, 
no anfiteatro da Quinta Vergara, com uma capacidade que supera os 30.000 espectadores. 

 
O público presente no festival é conhecido internacionalmente como “O monstro de mil 

cabeças”, pois exalta ou derruba os artistas que lá se apresentam. Os prêmios máximos do 
festival são: Antocha de Plata e Gaviota de Plata, troféus oferecidos aos artistas mais 
aplaudidos e como melhor atração do Festival.  Vários artistas brasileiros já se apresentaram 
no festival, entre eles: Leandro e Leonardo, Skank, Sandy e Jr, Xuxa e Roberto Carlos. Sendo 
que apenas os dois últimos ganharam o prêmio máximo do festival, nas duas vezes em que 
participaram. 

 
 
4.1.3 - XUXA E O FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR:  
 

A história de Xuxa com o Festival de Viña del Mar se confunde com o início da carreira 
da apresentadora em território internacional. Em 1990, Xuxa lançou carreira no mercado 
latino como apresentadora e cantora.  Seu primeiro disco em espanhol, vendeu mais de 1 
milhão de cópias na América Latina. A canção “Ilariê” foi cantada e aplaudida em pé por 
mais de 30 mil pessoas presentes na arena de Quinta Vergara, no Festival de Viña del Mar em 
1990, dando a apresentadora o prêmio máximo do festival, naquele ano. O público, o júri e a 
imprensa chilena elegeram e coroaram Xuxa como a Rainha do Festival 1990. Assim, a 
apresentadora se tornava a primeira brasileira a ser coroada Rainha desse festival. Na época, 
Xuxa ganhou 8 discos de platina no Chile, pelas vendas do disco que incluía a canção “ilariê”. 

Após 10 anos de sua primeira participação no Festival, Xuxa retorna a Vinã del Mar, 
para o Festival do ano 2000, para relembrar seus antigos sucessos com o público chileno.  É 
sobre a repercussão jornalística desse fato controverso que trata essa pesquisa. 

 
 



 
 

 

30

  

4.1.4 - AS ORGANIZAÇÕES GLOBO:  
 

Uma organização com mais de 20 mil funcionários  e  maior conglomerado de mídia do 
Brasil e um dos maiores do mundo, assim se define as Organizações Globo. As atividades do 
grupo abrangem largamente o mercado de geração e distribuição de conteúdos. Inclui 
televisão, rádio, quatro jornais, cinema, uma editora de revistas e livros, gráficas, gravadora, 
TV a cabo e via satélite e portal na internet. Além disso, o conglomerado tem uma das 
maiores instituições sem fins lucrativos do país, a Fundação Roberto Marinho. O sucesso dos 
Marinho não se restringe à TV. Três jornais do grupo estão na lista dos dez mais vendidos do 
país. Em 2005, a primeira e a terceira colocações eram do grupo, com o Extra e O Globo 
respectivamente.  
 
4.1.5 - O OBSERVATÓRIO DE IMPRENSA 
 

Site especializado em jornalismo, define o seu objetivo central como sendo 
“acompanhar, junto com outras organizações da sociedade civil, o desempenho da mídia 
brasileira”, em um contexto em que “a cidadania foi convertida num conjunto de 
consumidores, ficticiamente vocalizados por pesquisas de opinião pública”, o Observatório se 
propõe a funcionar como um espaço no qual “os usuários da mídia - leitores, ouvintes e 
telespectadores -, organizados em associações desvinculadas do estabelecimento jornalístico, 
poderão manifestar-se e participar ativamente num processo no qual, até agora, 
desempenhavam o papel de agentes passivos”. A fim de atender a esses objetivos, o 
Observatório da Imprensa se estrutura a partir da articulação de um conjunto de seções 
especializadas.  

 
O Circo da Notícia ilustra o primeiro tipo de seção, praticamente restrito a um único 

agente, o Editor-Chefe do Observatório da Imprensa, Alberto Dines, e voltado para a 
discussão de questões relativas à ética jornalística. O Circo da Notícia é o espaço de maior 
destaque dentro do Observatório da Imprensa. Seu espaço é ocupado quase exclusivamente 
pelo Editor- Chefe do Observatório, Alberto Dines, com participações esporádicas de outros 
personagens. Os temas discutidos em O Circo da Notícia são de duas ordens: 1) parâmetros 
que definem a conduta adequada dos jornalistas e das organizações jornalísticas; 2) 
parâmetros relativos ao papel a ser desempenhado pela imprensa com relação às instituições 
políticas, isto é, à sua responsabilidade política.  
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4.2 ANÁLISE DAS NOTÍCIAS: OS CONTRAPONTOS 
 

Do material encontrado, foram escolhidos três objetos que foram analisados e 
confrontados. A matéria de capa do jornal O Globo, publicada dia 21/02/00, intitulada “Xuxa 
é vaiada no Festival da Canção de Viña del Mar”, a matéria exibida pelo programa Fantástico 
no dia 27/02/00, e o texto do Observatório de Imprensa “Xuxa faz O Globo engolir Sapos”. 
Os demais materiais serão expostos como anexo e também apresentados quando necessário 
para alguma observação. 

 
Este material foi analisado a partir de quatro categorias semânticas:  
 
a) Manifestações de Público; b) Ações e Reações de Xuxa; c) Sacha; d) Críticas. 

Produziu-se uma tabela para sistematizar os fragmentos semânticos destas categorias. 
 
 
           Tabela 3: As categorias semânticas e as falas emblemáticas 
 

Veículo Manifestações 
do Público 

(Vaias, Palmas 
e outras 
reações) 

Reações (ações) 
de Xuxa 

Sasha Críticas 

 
 
 
O Globo 
21/02/2000 
“Xuxa é 
vaiada no 
Festival da 
Canção de 
Viña del 
Mar”  
 
 
 

Xuxa é vaiada 
no Festival da 
Canção de Viña 
del Mar 
 
A "Rainha dos 
Baixinhos" - 
que esteve no 
evento pela 
primeira vez há 
dez anos - foi 
recebida por um 
público hostil, 
que a vaiou e 
improvisou um 
grosseiro coro 
com versões 
pornográficas 
das letras de 
suas músicas. A 
implacável 
platéia do 
festival é 
conhecida como 
El Monstro de 

Constrangida, ela 
abandonou 
temporariamente 
o palco.  
 
Xuxa chorou 
diante da reação, 
mas acabou 
dando a volta por 
cima. 
 
Ela se desculpou 
por cantar em 
playback e não 
mostrar nenhuma 
nova canção e 
buscou 
comunicar-se 
com o público 
usando um tom 
emocionado. 
 
- Não sinto 
alegria vinda de 
vocês - disse ela. 

Segurando a 
filha, Sasha, no 
colo, fez um 
emocionado 
discurso com o 
qual, 
aparentemente, 
conseguiu 
mudar o tom 
hostil dos 
presentes. 

Formado por 
jovens em sua 
maioria de baixa 
classe média, o 
público 
desconhecia o 
repertório da 
brasileira. Eram 
espectadores 
bem diferentes 
daqueles que, há 
dez anos, deram 
à apresentadora 
o título de 
rainha do 
evento. 
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Mil Cabezas. 
 
O público, 
porém, reagiu 
entoando uma 
versão que fez 
ruborizar a 
apresentadora. 
 
Foi quando o 
público, 
principalmente 
os mais velhos, 
começaram a 
pedir que ela 
voltasse. 
 
Da vaia, o 
público passou 
aos aplausos. 
No fim, pediu 
aos gritos que 
fosse dado a ela 
o prêmio de 
melhor atração 
da noite, a 
Gaivota de 
Prata. 
 
 

- Nem vim ao 
Chile para vender 
discos, e sim para 
reencontrar o 
público caloroso 
que conheci há 
dez anos. Não 
sou cantora, 
sequer tenho voz 
para isto. Minha 
intenção é fazer 
as crianças 
felizes. 
 
- Pensei que eles 
não me 
quisessem em 
cena - desabafou 
Xuxa diante das 
câmaras de 
televisão. 
 

 
 
 
 
Fantástico 
27/02/2000 
 
 
 
 

Xuxa se 
aproxima de um 
grupo de garotos 
e descobre que o 
refrão de ilariê 
tinha sido 
trocado por um 
comediante 
chileno, ele 
inventou uma 
expressão 
obscena e parte 
da platéia estava 
cantando esse 
refrão, que não 
vamos traduzir 
aqui. 
 
Off4: Só que a 
platéia 

Pedro Bial: O 
show que fez 
uma rainha 
chorar, Xuxa 
Meneghel, logo 
ela a Rainha dos 
baixinhos  
Gloria Maria: 
Xuxa foi às 
lágrimas durante 
um festival de 
música, 
aconteceu no 
Chile. Foi assim! 
 
Xuxa não gosta, 
diz que há 
crianças na 
platéia e que a 
filha dela, Sasha 

- Sasha sobe ao 
palco 
 

Gloria Maria: 
Mais que 
magoada, Xuxa 
esta revoltada e 
ataca à imprensa 
brasileira, a 
artista diz que 
algumas 
reportagens 
foram 
mentirosas e 
grosseiras com 
ela.  
VT Xuxa: Vô 
dize uma coisa 
pra vocês, pode 
fecha na minha 
cara por que eu 
não ainda não 
estou gorda, 
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respondia algo 
que Xuxa não 
conseguia 
entender. 
 
 
Off8: Vejam a 
reação da platéia 
quando Xuxa sai 
do palco 
(aplausos em 
pé) 
 
- Dessa vez a 
platéia não 
repete o refrão 
obsceno 
 

assistia a um 
show da mãe pela 
primeira vez. 
Mas, o público 
insiste com refrão 
obsceno  
 
Off7: Começa 
outra musica, 
mas Xuxa não 
parece a vontade. 
Vocês estão 
felizes? Eu não 
sinto muito a 
alegria de vocês! 
Mais adiante 
Xuxa discursa, eu 
não vim ao Chile 
vender discos, 
todas as canções 
que cantei pra 
vocês são 
antigas... Minha 
intenção foi 
trazer um pouco 
de alegria,  
espero ter 
conseguido pois 
vocês sabem que 
não sou cantora, 
nem tenho voz 
para isso, sou 
apenas uma 
animadora de 
televisão 
brasileira que 
tenta falar a 
língua de vocês e 
mandar 
mensagens 
através da 
música, só isso. 
 
 
- “Obrigada, eu 
pensei que vocês 
não me queriam 
aqui, obrigada” 
 
- Xuxa se ajoelha 

velha e acabada 
e vocês vão ver. 
Eu não to gorda, 
velha e acabada 
pra fazer o meu 
trabalho, isso só 
vai um dia 
talvez 
acontecer, se eu 
quiser ou se 
meu público 
quiser. E outra 
coisa mais que 
eu gostaria de 
dizer pra todos 
vocês que 
sentam o 
popozão pra 
escrever alguma 
coisa, vocês não 
tem o direito, 
vocês não são 
deuses, com 
direito de querer 
destruir a 
carreira de 
alguém que fez, 
em cima de 
muito trabalho e 
de muito 
respeito, vocês 
podem dizer o 
que quiser de 
mim, mas eu 
nunca 
desrespeitei 
vocês.  
 



 
 

 

34

  

diante do 
monstro de mil 
cabeças 
 
 
 

 
 
 
Observatório 
de Imprensa  
 
 

 No domingo, 27 
de fevereiro, 
novamente na 
primeira página, 
num canto 
constrangido, os 
responsáveis pelo 
jornal permitiram 
que a 
apresentadora 
voltasse a atacar 
– agora 
como media-
critic: "Xuxa 
critica agências 
por notícia das 
vaias". A 
chamada começa 
assim: Revoltada 
com informações 
divulgadas por 
uma agência de 
notícias e sites da 
internet de que 
teria sido vaiada, 
Xuxa negas as 
versões... etc. etc. 

 

No corpo da 
matéria (pág. 
15) há outra 
coisa 
surpreendente: 
Xuxa usou a 
própria filha, 
Sasha, para 
acabar com as 
vaias. Na foto, 
mãe e filha no 
palco. Com 
apenas dois 
anos, a menina 
já está sendo 
usada pela mãe. 

Acontece que a 
matéria é 
rigorosamente 
verdadeira: 
Xuxa foi vaiada, 
abriu o berreiro 
e para aplacar a 
platéia levou a 
filha para o 
palco. Isso não 
impediu que o 
esquema que 
hoje comanda o 
Grupo Globo 
preferisse 
manchar a 
reputação do seu 
jornal e 
daqueles 
profissionais 
que o fazem à 
admitir o 
fracasso da sua 
predileta 
campeã de 
audiências. 

Xuxa faz O 

Globo engolir 
sapos 

Já não há 
dúvidas: Xuxa 
manda no 
jornal O 
Globo e faz dele 
gato e sapato. 
Apesar dos 
nomes de 
ilustres 
profissionais no 
expediente. 

Na segunda-
feira, 21 de 
fevereiro, no 
alto da 1ª página 
com foto em 
cores, o jornalão 
publicava a 
seguinte 
matéria: "Xuxa 
chora após ser 
vaiada no 
festival no 
Chile". Apesar 
da 
apresentadora 
estar com cara 
de Hebe 
Camargo, a foto 
não deixa 
dúvidas: a 
imbatível 
campeã de 
audiências 
estava em 
prantos. E a 
legenda 
enfatizava as 
vaias e o "coro 
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 debochado em 
Viña del Mar". 

Não foram as 
agências ou 
sites da internet 
que inventaram 
a vaia contra 
Xuxa. Se houve 
invenção foi 
de O Globo, o 
único dos 
grandes jornais 
brasileiros que 
ocupou-se de 
tão 
transcendental 
assunto. E 
da Época(edição 
de 28/2). 

 

 
 
   
 

As “falas” ordenadas nesta tabela demonstram o grande descompasso das informações. 
Enquanto um veículo referia-se a vaias, outro a aplausos e um terceiro a críticas do 
comportamento da apresentadora. 

 
 
4.2.1 – O DITO: AS PRIMEIRAS NOTÍCIAS 
 

A matéria “Xuxa é vaiada no Festival da Canção de Viña del Mar” foi a primeira 
veiculada no Brasil, com chamada de capa no jornal O Globo, de 21/2/2000. Temos essa 
matéria como: o dito.  

 
a) Manifestações do Público: a matéria relata da seguinte forma as manifestações do 

público, relativas às vaias e aplausos. Já no título da matéria o jornal afirma a ação de vaia do 
público em relação à apresentadora: “Xuxa é vaiada no Festival da Canção de Viña del Mar”. 
A matéria tem em seu primeiro parágrafo um breve relato sobre o choro e o histórico de Xuxa 
no festival. Ainda neste parágrafo, a matéria classifica o público como hostil:  

 
“...foi recebida por um público hostil, que a vaiou e improvisou um 
grosseiro coro com versões pornográficas das letras de suas músicas. 
A implacável platéia do festival é conhecida como El Monstro de Mil 
Cabezas”. 



 
 

 

36

  

 
Este trecho da reportagem conota que Xuxa não foi bem recebida no Festival de Viña 

del Mar. Os termos “hostil”, “vaiou” e “improvisou um grosseiro coro”, demonstram que 
ocorreu um mal estar entre o público e a cantora. O jornal ainda classifica o público como 
“implacável”  e que também é conhecido como “El monstro de mil cabezas”. 

 
Mais adiante, o texto revela: “O público, porém, reagiu entoando uma versão que fez 

ruborizar a apresentadora”. A inserção do relato que o público entoou uma versão 
pornográfica reforça a idéia do drama que a cantora passou neste festival. Esse tom dramático 
é encontrado também em outras matérias.  

 
Para reforçar esta versão do episódio, alguns fragmentos de textos de outros veículos 

sobre o fato:  
 
Na matéria de capa da revista semanal “Viva Mais” consta a seguinte chamada: 

“Baixaria no Chile: Xingaram a nossa Rainha”  
 
 

                                    
  
                                Figura 1: Capa da revista Viva Mais 
                    

A apresentadora foi vaiada e maltratada pelos chilenos. Uma grande 
baixaria! ... A grosseria começou quando a nossa Rainha cantou a 
música Ilariê e o público trocou o refrão por um palavrão. Xuxa não 
entendeu a baixaria e continuou a sorrir. Quando soube que o termo 
malicioso significava pênis, ela fechou a cara e, com razão 
bronqueou. (Revista Viva Mais, 25 de fevereiro de 2000) 
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                                   Figura 2: Matéria revista Viva Mais 
 
Já na revista “Isto é gente”, a coluna “Espetáculo” apresenta o título “Xuxa Chora em 

Show no Chile”, com a seguinte linha de apoio: “Vaiada pela primeira vez, apresentadora é 
hostilizada pelo público do Festival de Viña del Mar e se descontrola com refrão obsceno 
para a música “Ilariê”.” 

 
 

 
 

Figura 3 
 

“(...) sua voz foi abafada por vaias e assobios de reprovação 
enquanto cantava. (...) O público substitui o refrão “ô, ô, ô” por 
“Chu-pa-lo”, com sentido obsceno. (Revista Isto é Gente, 28 de 
fevereiro de 2000) 
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A revista “Época” da mesma semana trazia a seguinte nota: “As vaias fizeram a rainha 
chorar”:  

 
 

 
 

Figura 4 
 

“Convidada a subir ao palco do Festival da Canção de Viña del Mar, 
Xuxa não recebeu a mesma recepção calorosa saboreada dez anos 
atrás. Em vez de aplausos, ouviu vaias desconcertantes. A platéia 
improvisou um coro com versões pornográficas do repertório da 
apresentadora”. (Revista Época, 28 de fevereiro de 2000) 
 

 
Já na revista “Isto é”, de 26/02/2000 a seguinte nota foi veiculada: “Xuxa chorou. E 

Sasha riu”, em que a revista afirma que pela primeira vez em sua vida a apresentadora Xuxa 
recebeu vaias numa apresentação. 
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Figura 5 

 
Os relatos das revistas acima destacados, apresentam ações da platéia como: xingaram, 

vaiaram, maltrataram, grosserias, vaias desconcertantes, entre outros. Todas essas palavras 
condizem com a versão publicada no jornal “O Globo”, com algumas variações mais ou 
menos intensas.  

 
A matéria do jornal “O Globo”, mesmo tendo um título alarmando vaias do público,  é 

finalizada relatando a mudança de humor do público e a premiação de Xuxa:  
 

“Da vaia, o público passou aos aplausos. No fim, pediu aos gritos que 
fosse dado a ela o prêmio de melhor atração da noite, a Gaivota de 
Prata. - Pensei que eles não me quisessem em cena - desabafou 
Xuxa diante das câmaras de televisão.” 

 
O final da matéria narra o desfecho da estória da apresentação de Xuxa no festival, em 

que o público aplaude e pede para que a apresentadora seja premiada.    
 
 

b) As ações e reações de Xuxa: a versão do jornal “O Globo” relata as primeiras 
reações da Xuxa na linha de apoio quando afirma: “A 'Rainha' faz discurso e ganha a simpatia 
do público”. A seguir a matéria relata a seguintes ações:  
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Ela subiu ao palco ao lado das paquitas para cantar antigos sucessos, 
como "Ilariê", que interpretou há uma década no mesmo cenário. O 
público, porém, reagiu entoando uma versão que fez ruborizar a 
apresentadora. Constrangida, ela abandonou temporariamente o 
palco. Foi quando o público, principalmente os mais velhos, 
começaram a pedir que ela voltasse.  
 

 
Nesse trecho, a matéria elenca as primeiras ações vividas por Xuxa no palco, verbos 

como “subiu”, “cantar”, “interpretou”, demonstram essas ações. Já os verbos “ruborizar” 
seguido de “abandonar”, constrói a idéia de que a ação do público, em trocar a letra de sua 
canção, teria intimidado a apresentadora, que, segundo essa versão do jornal “O Globo”, teria 
se surpreendido e deixado o palco, por esse motivo.  

 
 

Nesse momento, Antonio Vodanovic, apresentador do festival, 
convidou-a a retornar ao palco, pedindo-lhe que repetisse algumas de 
suas canções. O apelo foi prontamente atendido e a "Rainha dos 
Baixinhos", em prantos, passou a ser aplaudida.  
 

 
          Após relatar as reações negativas do público e o abandono do palco de Xuxa, o 

jornal descreve o convite feito pelo apresentador do festival para que Xuxa retornasse ao 
palco. No trecho “O apelo foi prontamente atendido e a “Rainha dos Baixinhos”, em prantos, 
passou a ser aplaudida”, dá a idéia de que Xuxa só retornou ao palco pelo fato de ter sido 
chamada pelo apresentador, e que só passou a ser aplaudida após chorar, segundo a ordem 
elencada pelo texto do jornal. 

 
 

Xuxa chorou diante da reação, mas acabou dando a volta por cima. 
Segurando a filha, Sasha, no colo, fez um emocionado discurso com o 
qual, aparentemente, conseguiu mudar o tom hostil dos presentes. Ela 
se desculpou por cantar em playback e não mostrar nenhuma nova 
canção e buscou comunicar-se com o público usando um tom 
emocionada. 
 

 
As ações acima: “chorou’’, “deu a volta por cima”, “segurando a filha”, “fez um 

emocionado discurso”, “conseguiu mudar o tem hostil”, “se desculpou” e “buscou se 
comunicar em tom emocionada”, descrevem, gradativamente, como Xuxa teria conquistado o 
público, como uma estratégia de sensibilizar a platéia, segundo a primeira versão de “O 
Globo”. A seguir a matéria coloca na voz de Xuxa um apelo de aceitação:  
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“- Não sinto alegria vinda de vocês - disse ela. - Nem vim ao Chile 
para vender discos, e sim para reencontrar o público caloroso que 
conheci há dez anos. Não sou cantora, sequer tenho voz para isto. 
Minha intenção é fazer as crianças felizes”.  

 
Na revista matéria da revista “Época”, a reação de Xuxa é contada da seguinte maneira:  

 
Xuxa caiu em prantos. ”Não sou cantora”, disse. “Minha intenção é 
fazer as crianças felizes”. Em seguida, deixou o palco. Voltou com a 
filha, Sasha, nos braços. Arrependido, o público ovacionou a dupla. 
(Revista Época, 28 de fevereiro de 2000) 

 
 

 
c) Sasha: a mídia sempre deu muita ênfase ao nascimento da filha de Xuxa, Sasha. 

Desde seu nascimento, a presença da criança sempre foi notícia. Nesta reportagem, não foi 
diferente, todas as matérias, em algum momento, citam a filha a apresentadora.  

 
Xuxa chorou diante da reação, mas acabou dando a volta por cima. 
Segurando a filha, Sasha, no colo, fez um emocionado discurso com o 
qual, aparentemente, conseguiu mudar o tom hostil dos presentes. 
 

 
Na matéria do jornal “O Globo”, Sasha é citada quando o texto narra o retorno de Xuxa 

ao palco. Já na matéria da revista “Viva Mais”, cita Sasha em dois momentos: 
 

No último sábado, dia 19, a apresentadora participou com a filhota, 
Sasha, de um Show em Viña del Mar no Chile, para comemorar seus 
10 anos de carreira internacional (...) Profissional, ela terminou o 
show com a filha no colo e com lágrimas escorrendo pelo rosto. 
(Revista Viva Mais, 25 de fevereiro de 2000) 

 
 

 A revista “Época” cita Sasha no seguinte momento:  
 

 Em seguida, deixou o palco. Voltou com a filha, Sasha, nos braços. 
Arrependido, o público ovacionou a dupla. (Revista Época, 28 de 
fevereiro de 2000) 

 
A revista “Isto é” faz um paralelo entre o choro de Xuxa e a risada de Sasha, mas não no 

Chile, e sim numa festa infantil quatro dias após o ocorrido. 
 

“Quatro dias depois, sua filha Sasha, 2 anos, que não costumava 
sorrir em público, soltou gargalhadas na festa de aniversário de 
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Lívian, filha do comediante Renato Aragão.” (Revista Isto é, 26 de 
fevereiro de 2000) 

 
 

d) Críticas: nesta reportagem, que revela o primeiro movimento deste fato, as críticas 
se restringem mais ao público do festival, do que aos outros objetos, como vemos no trecho a 
seguir: 
 

A implacável platéia do festival é conhecida como El Monstro de Mil 
Cabezas. Formado por jovens em sua maioria de baixa classe média, 
o público desconhecia o repertório da brasileira. Eram espectadores 
bem diferentes daqueles que, há dez anos, deram à apresentadora o 
título de rainha do evento. 

 
Ao adjetivar o público como “implacável”, “El monstro”, e por descrever o público 

como de “baixa classe média”, o jornal posiciona o leitor de maneira pejorativa quanto ao 
público que freqüentava a platéia do festival. 
 
 
 
4.2.2 – O DESDITO: DIREITO DE RESPOSTA 
 

A segunda versão, “o direito de resposta”, em que a reportagem afirma que não houve 
vaias, vai ao ar no domingo, dia 27 de fevereiro no programa Fantástico da Rede Globo. 
Exibida como matéria de abertura, a reportagem conta o que ocorreu no Festival de Viña del 
Mar. Com mais de 8 minutos de duração, a matéria ganhou ares de um “mini-documentário”, 
trazendo no final uma entrevista e um depoimento de Xuxa.  

 
 

                        
Figura 6 
 

Essa matéria revela a importância que a emissora deu a esse caso. Ela é consequência do 
primeiro movimento do episódio, ou seja, do dito. Portanto, trata-se de um segundo cenário 
quando aparece a seguinte versão. 
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a) Manifestações do Público: a matéria teve sua cabeça, offs e depoimentos decupados, 
para melhor análise. As primeiras reações do público foram encontradas nos Offs:4, 5 
e 6, narrados pelo jornalista Cid Moreira:  
 

 
Off4: Só que a platéia respondia algo que Xuxa não conseguia 
entender. 
Off5: Xuxa se aproxima de um grupo de garotos e descobre, o refrão 
de “Ilariê” tinha sido trocado por um comediante chileno, ele 
inventou uma expressão obscena e parte da platéia estava cantando 
esse refrão, que não vamos traduzir aqui. 
Off6: A platéia do festival de Viña del Mar tem fama de implacável, é 
conhecida nos meios artísticos como o monstro de mil cabeças. 
 
 

Os primeiros relatos contam que a platéia respondia algo que Xuxa não compreendia ao 
cantar a música “Ilariê”, após, que se tratava de uma palavra obscena que não seria traduzia 
na matéria. O narrador enfatiza que o público do festival tem fama de implacável. Esses 
fragmentos destacados afirmam a indisposição e as reações do público, apontando um clima 
tenso entre os presentes e a apresentadora. 

 
Mais adiante, após narrar a despedida e o retorno de Xuxa ao palco, a matéria mostra 

cenas do público aplaudindo em pé e gritando o nome de Xuxa: 
 
Off8: Vejam a reação da platéia quando Xuxa sai do palco 
 
 

 
 
   Figura 7 

 
Off10: Dessa vez a platéia não repete o refrão obsceno 
 
 

As ações “vejam a reação”, mostrando cenas do público aplaudindo, gritando, 
segurando cartazes, e a firmação que a platéia não repete o refrão pornográfico, dão a 
entender que a platéia havia mudado de idéia e acolhido a apresentadora.  
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b) Ações e Reações de Xuxa: na abertura do programa apresentado por Pedro Bial e 
Glória Maria, os jornalistas e apresentadores do programa anunciam a seguinte “cabeça” da 
matéria, narrando algumas ações de Xuxa, como o ato de chorar:  

 
 
 

Pedro Bial: O show que fez uma rainha chorar.  Xuxa Meneghel, logo 
ela a Rainha dos baixinhos  
Gloria Maria: Xuxa foi às lágrimas durante um festival de música. 
Aconteceu no Chile. Foi assim! 
 

   
 

 Figura 8 
 

As primeiras cenas e os primeiros “offs” da matéria contam o início do show e algumas 
ações da apresentadora Xuxa Meneghel: 

 
Off1: Xuxa se apresentou no Festival da Canção de Viña del Mar,  no 
sábado 19 de fevereiro, subiu ao palco de peruca.  
Off2: Antes da segunda música, Xuxa conversou com a platéia.  
Off3: Lembrou que esteve nesse mesmo festival há 10 anos e puxou o 
coro da platéia para a canção “Ilariê”.  
 

 

                                   
 
            Figura 9 

 
Estes fragmentos de texto narram alguns fatos e ações como: Xuxa subiu ao palco de 

peruca, conversou com a platéia e lembrou que esteve nesse mesmo festival há 10 anos e 
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puxou o coro. Essa sequência de fatos demonstra que aparentemente tudo estava ocorrendo 
normalmente, até que Xuxa puxa o coro para a música em questão. 
 
 

Off5: Xuxa se aproxima de um grupo de garotos e descobre o refrão 
de ilariê tinha sido trocado por um comediante chileno... Xuxa não 
gosta, diz que há crianças na platéia. 
 
 

                        
 

Figura 10 
 
 

Off7: Começa outra música, mas Xuxa não parece à vontade: “Vocês 
estão felizes? Eu não sinto muito a alegria de vocês!”.  

 
 

           
 
                              Figura 11 
 
 

Nos trechos acima, quando o narrador afirma que Xuxa descobre  que o refrão havia 
sido trocado e que ela não teria gostado da mudança, fica evidente nas frases: “Xuxa não 
gosta e diz que há crianças na platéia” e “Xuxa não parece à vontade”, esses fatos reforçam o 
clima tenso travado entre público e apresentadora até então. 
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     Figura 12 
 

Mais adiante, a reportagem narra o encerramento do show, como ponto crucial da virada 
do comportamento da platéia em relação à apresentadora: 

 
Off7: (...) Mais adiante Xuxa discursa, eu não vim ao Chile vender 
discos, todas as canções que cantei pra vocês são antigas... Minha 
intenção foi trazer um pouco de alegria, espero ter conseguido, pois 
vocês sabem que não sou cantora, nem tenho voz para isso, sou 
apenas uma animadora de televisão brasileira que tenta falar a língua 
de vocês e mandar mensagens através da música, só isso. 
 

 

       
 
                            Figura 13 
 

Com esse discurso Xuxa encerra sua apresentação, mas conforme cita a matéria é 
chamada de volta ao palco por pedido do público e dos apresentadores, para fazer um bis:   

 
 
Off9: O apresentador Antonio Rodalovick  convida Xuxa a voltar.Ele 
quer que ela cante de novo “ilariê”. 

 
 

Na matéria, Xuxa ganha voz nos agradecimentos ao público por trazê-la de volta ao 
palco, e, após, quando a apresentadora recebe o prêmio máximo do festival.  

 



 
 

 

47

  

 
 
                                                               Figura 14 

 
 “Obrigada, eu pensei que vocês não me queriam aqui, obrigada” 

   
Nos offs 10, 11 e 12, as ações: “não repetem o refrão”, “Xuxa se ajoelha” e “Xuxa 

acaba de ganhar”, descrevem a sequência de ações que teriam dado o triunfo a apresentadora. 
Isso conota que gradativamente ambos os lados (Xuxa e público do festival) foram cedendo e 
o clima fora se apaziguando, segundo essa versão.  

 

           
 

         Figura 15 
 

Off10: Dessa vez, a platéia não repete o refrão obsceno 

Off11: Xuxa se ajoelha diante do monstro de mil cabeças 
Off12: A apresentadora anuncia: Xuxa acaba de ganhar a Gaivota de 
Prata, o prêmio máximo do festival. 
 
 

 
                                                             
            Figura 16 
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“Que deus abençoe a todos vocês, me perdoem e obrigada pelo 
carinho de sempre.” 
Off13: Xuxa resolveu devolver a Gaivota de Prata, o prêmio máximo 
do Festival da Canção de Viña del Mar.  
 
 

A matéria encerra com o off em que descreve a ultima ação de Xuxa, em relação a 
apresentação, o ato de devolver o prêmio máximo do festival. 

 
c) Sasha: a primeira vez em que a matéria cita Sasha na reportagem é no Off5, em que 

narra as ações da apresentadora ensaiando o refrão da canção “Ilariê” e descobrindo que seu 
refrão foi alterado:  

 
Off5: (...) Xuxa não gosta, diz que há crianças na platéia e que a filha 
dela, Sasha, assistia a um show da mãe pela primeira vez. Mas, o 
público insiste com refrão obsceno  
 

            
 
                                    Figura 17 

 
Mais adiante, entre os Offs 10 e 11, Cid Moreira narra a subida de Sasha ao palco.  

 
 

Off10: Dessa vez, a platéia não repete o refrão obsceno. 
Sasha sobe ao palco 
Off11: Xuxa se ajoelha diante do monstro de mil cabeças 
 
 

 Apenas nesses dois momentos, a filha da apresentadora é citada na matéria do 
Fantástico. 
 

d) Críticas: nessa matéria exibida pelo Fantástico, a crítica fica por conta da 
apresentadora Xuxa, em relação à imprensa brasileira, que teria contado o fato de maneira 
distorcida. O desabafo da apresentadora se dá na entrevista cedida à jornalista Glória Maria, 
na mesma matéria que narrou o episódio:  
 

Glória Maria: Xuxa o que aconteceu realmente nesse festival? 
Xuxa: Primeiro o seguinte, é uma surpresa realmente pras pessoas 
que não viram meus shows por aí, né? Por que eu choro! É só ver a 
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emoção do meu público, a demonstração de carinho do meu público 
por mim, que eu choro. 
 

 

          
 
                               Figura 18 
 

No trecho acima da entrevista, em forma de “direito de resposta”, a apresentadora se 
defende das versões anteriores e explica que não havia chorado pelo fato de ser vaiada, e sim 
de emoção. Quanto ao refrão, a apresentadora diz o seguinte: 

 
Glória Maria: Você sentiu hostilidade por parte do público? 
Xuxa: Não, algumas pessoas cantaram, outras não...realmente 
ficaram sem aquela movimentação que eu estou acostumada e que eu 
estava acostumada há 10 anos atrás. Aí quando eu fui cantar Ilarie 
que foi a preocupação por que eles trocaram a letra da música. 
Quando eu soube o que era aí que eu fiquei decepcionada, eu 
realmente fiquei decepcionada com algumas pessoas que cantaram 
dessa forma. 
 

O próximo tópico é acerca das vaias, que foram a grande questão amplamente divulgada 
pela mídia e que incomodou a apresentadora: 

 
Glória Maria: Teve vaia ou não teve vaia? Essa é a grande 
discussão? 
Xuxa: Não houve vaia, eu não chorei por que eu fui vaiada, o que 
aconteceu foi que eu chorei pelo carinho das pessoas por mim, eu 
revi, fiquei imaginando aquelas coisas todas que aconteceram há 10 
anos atrás , eu vi a emoção de novo no palco, vivi aquela emoção de 
novo no palco, por que a  minha historia com o Chile é muito forte.  

 
Após contar cronologicamente os fatos ocorridos e de apresentar uma entrevista 

exclusiva com Xuxa, de volta ao estúdio, a jornalista Gloria Maria encerra a matéria com a 
seguinte frase:  
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                                                                Figura 19 
 
 

Pé: Glória Maria: Mais que magoada, Xuxa está revoltada e ataca à 
imprensa brasileira. A artista diz que algumas reportagens foram 
mentirosas e grosseiras com ela.  
VT Xuxa: Vô dize uma coisa pra vocês, pode fecha na minha cara por 
que eu não ainda não estou gorda, velha e acabada e vocês vão ver. 
Eu não to gorda, velha e acabada pra fazer o meu trabalho, isso só 
vai um dia talvez acontecer, se eu quiser ou se meu público quiser. E 
outra coisa mais que eu gostaria de dizer pra todos vocês que sentam 
o popozão pra escrever alguma coisa, vocês não tem o direito, vocês 
não são deuses, com direito de querer destruir a carreira de alguém 
que fez, em cima de muito trabalho e de muito respeito, vocês podem 
dizer o que quiser de mim, mas eu nunca desrespeitei vocês.  
 

 
É com o vídeo, em que a apresentadora olha diretamente para a câmera e fala com a 

imprensa brasileira, que a matéria se encerra. O vídeo é encarado como “direito de resposta” 
,ao passo que  nos fragmentos como: “Vô dize uma coisa pra vocês, pode fecha na minha cara 
por que eu não ainda não estou gorda, velha e acabada e vocês vão ver”, a apresentadora, fala 
dirigindo-se à imprensa, em tom de resposta. Durante toda a entrevista, Xuxa responde e 
rebate as versões noticiadas anteriormente, como o “choro”, “as vaias”, entre outros. 

 
Esse segundo movimento, onde a versão “sem vaias” é defendida e apresentada, 

continuou rendendo assunto para a mídia. Dois dias após a matéria do Fantástico ser exibida, 
a revista “Contigo” trouxe em sua capa o caso Xuxa em Viña del Mar. Com uma foto da 
apresentadora limpando as lágrimas durante sua apresentação no Festival da Canção de Viña 
del Mar e com a seguinte manchete: “Xuxa chora”: 
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                                                                 Figura 20 
 

A matéria traz uma versão semelhante a apresentada pelo programa Fantástico, em que 
explica o que aconteceu no festival, salienta que não existiu vaia e sim uma indisposição entre 
o público e a apresentadora.  

 
Porém a revista direciona críticas a Xuxa, quando sugere que a apresentadora não soube 

se portar diante da reação da platéia. A revista faz um resgate de histórias de outros artistas 
como: Hebe Camargo, Chico Buarque, Tom Jobim e João Gilberto, que também haviam 
passado por momentos difíceis no palco, em função de reação adversa da platéia. Em resumo, 
a matéria afirma que Xuxa não soube relevar uma reação que seria comum e por ela ser super 
protegida no Brasil, e por não ser acostumada com um público tão ardoroso e seguidor de seu 
trabalho, fez uma tempestade em copo d’água. 

 
 

“O que era para ser apenas um episódio desagradável, restrito ao 
público de 18 mil pessoas de um festival local, sem grandes 
coberturas, inclusive pelo Brasil, acabou se transformando num 
dramalhão internacional graças a reação superdimensionada de 
Xuxa” ( revista Contigo, 29 de fevereiro de 2000) 
 
 

A reportagem faz a transição entre o teor do que estava se tornando a “versão oficial” do 
fato e da repercussão que o fato vinha tomando na imprensa nacional e internacional. 
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                                                                           Figura 21 
 
 

 
4.2.3 A REPERCUSSÃO DA CONTRADIÇÃO 
 

Passados quinze dias da primeira matéria, aconteceu a repercussão que já dava seus 
primeiros reflexos nos questionamentos e julgamentos da revista “Contigo” de 29 de 
fevereiro. Em 05 de março de 2000, o site especializado em crítica jornalística “Observatório 
de Imprensa”, através de seu “porta voz”, o jornalista, recém demitido do jornal “Folha de 
São Paulo”, Alberto Dines, se posiciona sobre o assunto “Xuxa no Festival da Canção de 
Viña del Mar” e aponta a posição das Organizações Globo, por ter divulgado diferentes 
versões a cerca do caso. 

a) Reações do Público: no caso do texto crítico do site Observatório de Imprensa pouco 
se falou da reação do público. O texto é mais focado a criticar as Organizações Globo e a 
apresentadora Xuxa.  

“Não foram as agências ou sites da internet que inventaram a vaia 
contra Xuxa. Se houve invenção foi de O Globo, o único dos grandes 
jornais brasileiros que ocupou-se de tão transcendental assunto. E 
da Época (edição de 28/2).” 

“Acontece que a matéria é rigorosamente verdadeira: Xuxa foi 
vaiada, abriu o berreiro...” 
 

No texto, o autor afirma a ocorrência das vaias e ainda enfatiza que Xuxa foi vaiada e 
chorou por esse motivo na linha em que dá a sequência dos fatos: “Xuxa foi vaiada, abriu o 
berreiro e para aplacar a platéia levou a filha para o palco.” 
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b) Ações e Reações de Xuxa: o título da crítica traz uma ação da apresentadora, 
segundo o autor: “Xuxa faz O Globo engolir sapos”. 

 

Já não há dúvidas: Xuxa manda no jornal O Globo e faz dele gato e 
sapato. Apesar dos nomes de ilustres profissionais no expediente. 

 

No caso do texto do Observatório de Imprensa, as ações de Xuxa, relatam o pós-festival 
e não apenas as reações da apresentadora no palco. No caso da linha acima destacada, o autor 
do texto conota uma possível influência de Xuxa sob o jornal O Globo, quando afirma que: 
“Xuxa manda no jornal O Globo e faz dele gato e sapato”. 

 

c) Sasha: a filha da apresentadora Xuxa, Sasha, é citada em dois momentos do texto do 
site: 

“No corpo da matéria (pág. 15) há outra coisa surpreendente: Xuxa 
usou a própria filha, Sasha, para acabar com as vaias. Na foto, mãe e 
filha no palco. Com apenas dois anos, a menina já está sendo usada 
pela mãe”. 

“Acontece que a matéria é rigorosamente verdadeira: Xuxa foi 
vaiada, abriu o berreiro e para aplacar a platéia levou a filha para o 
palco.” 

Dines demonstra seu espanto ao selecionar a palavra “surpreendente”, quando se refere 
à matéria de “O Globo”, e afirma: “Xuxa usou a própria filha, Sasha, para acabar com as 
vaias.” e “Com apenas dois anos, a menina já está sendo usada pela mãe”. Os trechos “usou 
a própria filha” e “a menina já está sendo usada pela mãe”, conotam uma possível exploração 
infantil, da mãe em relação à filha, que, segundo essa versão, teria sido uma espécie de 
“escudo”, para que Xuxa não fosse vaiada. 

 

d) Críticas: como o site é especializado em fazer críticas, o texto é praticamente todo 
nesse tom. Nos seguintes trechos, o autor dispara criticas contra o comportamento da 
apresentadora no festival e, após o episódio, quando, segundo essa versão, Xuxa teria exigido 
da Rede Globo uma retratação, para “limpar” sua imagem:  

 

Já não há dúvidas: Xuxa manda no jornal O Globo e faz dele gato e 
sapato. Apesar dos nomes de ilustres profissionais no expediente. 

Na segunda-feira, 21 de fevereiro, no alto da 1ª página com foto em 
cores, o jornalão publicava a seguinte matéria: "Xuxa chora após ser 
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vaiada no festival no Chile". Apesar da apresentadora estar com cara 
de Hebe Camargo, a foto não deixa dúvidas: a imbatível campeã de 
audiências estava em prantos. E a legenda enfatizava as vaias e o 
"coro debochado em Viña del Mar". 

No domingo, 27 de fevereiro, novamente na primeira página, num 
canto constrangido, os responsáveis pelo jornal permitiram que a 
apresentadora voltasse a atacar – agora como media-critic: "Xuxa 
critica agências por notícia das vaias". A chamada começa 
assim: Revoltada com informações divulgadas por uma agência de 
notícias e sites da internet de que teria sido vaiada, Xuxa nega as 
versões... etc. etc. 

 

Nesses primeiros trechos, Dines dá uma visão geral do “dito” e do “desdito”. No 
fragmento “Apesar da apresentadora estar com cara de Hebe Camargo”, o autor compara 
Xuxa a outra apresentadora brasileira, a veterana Hebe Camargo. Nessa comparação, o autor 
deixa pistas de que Xuxa estaria envelhecida. A seguir em “a imbatível campeã de audiências 
estava em prantos”, antecedendo a palavra “vaia”, o autor faz uma conexão em que se faz 
entender que Xuxa chorará por ser vaiada. As palavras “imbatível” e “campeã de audiências” 
contrastam com o clima de fracasso que o autor constrói a frase. 

 

Acontece que as fotos de Xuxa chorando não eram de agência mas 
do El Mercúrio, o mais importante jornal chileno e um dos melhores 
da América do Sul. Podem ter sido distribuídas por uma agência 
(GDA), mas a veracidade do flagrante é atestada pelo nome do jornal 
chileno no crédito. Os detalhes do texto são típicos de matéria de 
jornal: agências não costumam ser tão minuciosas nos despachos 
(exemplo: a informação de que o público não gostou que ela cantasse 
em play-back num festival da canção, entre outras). 

 

No trecho acima, o autor enfatiza e explica detalhes que qualificam e legitimam a 
fonte internacional de onde teria sido extraída a notícia de “O Globo”. As expressões “o mais 
importante”, “um dos melhores da América do Sul”, engrandecem e adjetivam positivamente 
a suposta fonte. A seguir, Dines relata detalhes de como uma matéria de um jornal impresso  
difere de uma matéria de agência de notícias on line, reafirmando que a fonte da suposta 
versão era segura.  

 

Isso não impediu que o esquema que hoje comanda o Grupo Globo 
preferisse manchar a reputação do seu jornal e daqueles profissionais 
que o fazem a admitir o fracasso da sua predileta campeã de 
audiências. 
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O desfeche da crítica afirma que, mesmo sendo de fonte segura, a versão foi desdita, 
colocando em jogo a reputação dos jornalistas do jornal “O Globo”, e protegendo Xuxa, que 
segundo o autor, seria a predileta artista do casting da emissora. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS – O QUE PENSAR: VERDADE OU INTERESSE? 
 

Nessa pesquisa, buscou-se compreender de que forma ocorrem as diferentes versões 
divulgadas na mídia acerca de um mesmo fato, através do mapeamento das versões que 
circularam na imprensa a respeito da apresentação de Xuxa no Festival de Viña del Mar. 
Deste conjunto de material analisado, percebemos que não se pode concluir com exatidão ou 
darmos um ponto final, pois ainda existem questionamentos. No entanto, alguns 
encaminhamentos podem ser feitos.  O primeiro deles é que Xuxa sempre é noticia! Há mais 
de 25 anos na mídia, diferentes ações, falas ou experiências da apresentadora viram notícia.  

 
Sobre as diferentes versões: todas as notícias publicadas em território nacional 

utilizaram como fonte as agências de notícias internacionais, a primeira versão noticiada do 
no jornal “O Globo”, ou a apresentadora Xuxa. Nenhum veículo foi atrás de novas fontes, 
como pessoas que estiveram presentes na platéia, produção ou organizadores do festival, 
outros artistas que se apresentaram no mesmo dia, etc. Esse fato restringe e empobrece as 
notícias, pois impossibilita o jornalista de afirmar algo como verídico, pois não se pode ter 
apenas uma versão dos fatos, conforme os critérios de legitimidade da notícia. 

 
No caso do jornal O Globo, que divulgou duas versões, contradizendo-se, podemos 

avaliar por dois ângulos. A visão de interesse próprio, afinal Xuxa é uma das estrelas do 
casting da Globo, isso poderia explicar a relevância que o veículo dá às ações da 
apresentadora. E, assim, zelar pela sua imagem, reforçando aspectos positivos da 
apresentadora. Com isso, não queremos dizer que seja uma inverdade, pois há pontos em 
comum nas análises e construir a credibilidade de um fato traz a tona enunciar os atores 
sociais envolvidos. Talvez um dos problemas encontrados seja a proporção que o fato tomou. 
E a troca de versão talvez só tenha sido feita por se tratar de Xuxa, sua campeã de audiência, 
como sugere Dines. 

 
Por outro lado, como em qualquer empresa jornalística, O Globo pode ter buscado mais 

informações, através de entrevista com a apresentadora e análise dos vídeos da apresentação, 
e ter chegado a conclusão que a história de fato havia sido diferente do contato na primeira 
versão e, por esse motivo, para se retratar, ter publicado uma nova versão como a oficial, 
como afirma Merval na troca de emails.  

 
Contradições a parte, o certo é que o jornalismo é um trabalho bem mais complexo, 

detalhado e intenso do que relatar uma realidade. A complexidade toda, diz respeito a 
construção do acontecimento, portanto não podemos concluir sobre interesses, apenas sobre 
as verdades.  

 
A verdade é que todas as matérias tinham pontos em comum e ações descompassadas, 

narradas fora da ordem real dos fatos. Nem todos os veículos ocuparam-se de “ir atrás” do 
“porquê” do acontecido, apenas noticiaram o que vinha sendo dito. O jornal e a TV Globo, 
fizeram questão de esclarecer o ocorrido, ou por interesse ou para prestar um bom jornalismo, 
digno, que vai de encontro da verdade. 
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Já a crítica trazida pelo Observatório de Imprensa, não tem compromisso em saber qual 

o interesse real do veículo em questão. Apenas dispara a “sua verdade” como única. No texto 
da troca de emails entre os responsáveis pelo “O Globo” e “O.I”, existe a argumentação 
plausível e argumentada sobre um fato da parte de “O Globo”, e a ironia e a intolerância do 
responsável pelo site, que em nenhum momento questiona se realmente poderia existir uma 
possível segunda versão do fato. 
 

Verdade ou interesse? Não importa. O que o estudante de jornalismo conclui desse 
trabalho é que, no campo do jornalismo, deve-se ter responsabilidade e flexibilidade para 
filtrarmos o teor do que acontece. Precisamos analisar, buscar informações para que possamos 
entender o que de fato acontece, livre de conceitos ou preconceitos. Independente do assunto, 
dos atores sociais ou de qualquer variante, é preciso observar e extrair o real teor dos fatos. 
Lembrando que ninguém é dono da verdade e que nem todos pensaram ou interpretam da 
mesma maneira a diferentes fatos. Mas que implícito da profissão, procurar dar voz, vez e 
levar informações simples ou complexas, baseadas na verdade.  
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ANEXO A – DVD  
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- Apresentação na íntegra de Xuxa, no Festival da Canção de Viña del Mar 
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ANEXO B – Análise e decupagem do vídeo da apresentação de Xuxa no festival  
 
ANÁLISE DO VÍDEO DO SHOW COMPLETO 

 
No começo do show os apresentadores oficiais do festival começam um diálogo para 

introduzir a próxima atração: 
- Começamos esta noite com uma artista sensacional! 
- Maravilhosa e preciosa! 
-Cheia de simpatia! Eu quero contar, ela é brasileira, tem 1,77m de altura, olhos verdes, 

(o público já se manifesta, com gritos e aplausos) é considerada a Rainha dos baixinhos e eu 
diria também, a rainha dos grandinhos. Como diz sua canção “todo mundo está feliz e esta na 
hora de dançar” com vocês: Xuxa 

Xuxa é chamada ao palco, e aplaudida pelo público. Nos primeiros quatro minutos de 
apresentação ela canta uma música desconhecida, que não faz parte de seu repertório habitual. 
Xuxa veste durante toda a apresentação um conjunto preto, que cobre todo seu corpo, 
deixando apenas os braços descobertos e uma peruca de cor preta, estilo Black Power. Nos 
primeiros cinco minutos de show, Xuxa acaba de cantar a primeira canção e é aplaudida pelo 
público 

De imediato, Xuxa questiona a animação dos presentes, e então começa uma sucessão 
de “indisposições” entre a apresentadora e o público de Quinta Vergara. Logo, Xuxa afirma 
que o publico não parece tão bem. 

- “Estão um pouquinho “assim”, né? (questionando sobre a animação do publico). 
- Você lembram de mim? Um pouquinho? De verdade? 
-Sim, respondem 
Xuxa discursa pela primeira vez sobre sua presença no mesmo festival há 10 anos, e 

puxa o refrão da canção ilariê. O público responde, mas a apresentadora, diz que na época o 
povo cantava muito mais forte. Ao cantar pela segunda vez o refrão com o público, Xuxa tem 
sua primeira surpresa da noite ao escutar algo diferente da letra original da canção e pergunta 
espantada: “Hãm? O que vocês disseram?”.  

Pela terceira vez consecutiva, Xuxa canta com o público o refrão da canção, e eles 
responde mais claramente a versão alterada. Xuxa sorri “sem graça”, e pergunta “o que é 
isso”? Ao cantar pela quarta vez e ouvir a versão alterada, Xuxa ri, e fala: “Tudo bem, isso é 
novo, mas então fica assim” e, é aplaudida pela platéia chilena.  

Pela segunda vez Xuxa lembra que esteve no festival há 10 anos, e que toda sua carreira 
internacional começou a partir do festival de Viña del Mar em 1990. Aos 6’:18’’ segundos de 
show, Xuxa fala que depois, de Viña del Mar, ela foi para o mundo. E que gravou seu 
programa na Argentina, que era transmitido para vários países inclusive no Chile. 
(Exatamente quando ela cita o país “Argentina” ouve-se um rumor no público, é o único 
momento do show em que temos o que mais se aproximaria do som de “vaias”, mas, em 
minha opinião, é apenas uma “inquietação”, pois assim como no Brasil, o Chile tem diversas 
rixas com a Argentina). Xuxa segue seu discurso, logo essa “inquietação” perde força e se 
transforma num aplauso, pois Xuxa agradece por Viña del Mar tê-la recebido e a respeitado, 
há dez anos.  

Aos 6’:43’’, Xuxa discursa: “Hoje, como eu acredito nos sonhos, estou mais uma vez 
aqui, agora com um o meus sonho realizado, minha pequena Sasha comigo, pela primeira vez, 
olhando sua mãe, no palco”. Eis que surge uma imagem de Sasha, que estava presente na 
platéia, nos telões, e o público aplaude. Xuxa interagi com Sasha, manda beijos e segue com o 
show, voltando a canção “ilariê”. 
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Aos 7’:32’’ de show, Xuxa discursa outra vez, antes de introduzir, outra vez a canção 
“ilariê”: “Eu sei que muita gente não me conhece, mas muita gente me conhece, por isso peço 
que todos cantem comigo agora, batendo muitas palmas, e cantando bem forte”. 

Mais uma vez a apresentadora pede um ensaio do refrão da canção: “Uma vez mais o 
ensaio”, e novamente ouve a letra alterada. Novamente, e visivelmente chateada, Xuxa 
pergunta: “O que é isso? O que estão falando”, enquanto o público se diverte e ri, com a 
confusão da apresentadora.  

Aos 8’:02’’, Xuxa se aproxima do público, indo em direção a beira do palco e canta 
novamente o refrão, e ouve a versão modificada seguida de risos da platéia. Aos 8’:15’’ Xuxa 
se agacha na beira do palco e pergunta a uma menina o que estão falando, a garota responde o 
“palavrão” que estão cantando, e a platéia ri, mais uma vez da situação.  

Xuxa, responde: “Ah, tem duplo sentido, então eu não gostei! Vamos cantar direitinho, 
têm crianças aqui, Sasha está aqui pela primeira vez, vamos cantar: ô-ô-ô”, e pela última vez 
antes de iniciar a canção, Xuxa pede um ensaio cantarolando o refrão da música e ouvindo a 
resposta do público irredutível com a letra altera cantando o “palavrão”. 

Xuxa, visivelmente “desgostosa” com a situação, diz: “Bom, se vocês querem assim, 
tudo bem”, e finalmente aos 8’:46’’ de show a segunda música começa. A platéia  bate 
palmas, canta e dança a canção. 

Aos 11’:21’’, a segunda e mais polêmica canção termina, e é muito aplaudida pelo 
público. Xuxa implica com a platéia e dispara: “Só quero ver se em todas as canções vocês 
prepararam uma dessas, né? De trocar a letra”.  

A canção seguinte “Tindolelê”, foi executada com um rápido contratempo no início 
quando Xuxa convida a todos a participar da coreografia. No final da musica Xuxa pergunta: 
“Vocês estão bem? Vocês estão felizes?”, o público responde que sim, Xuxa revida dizendo 
não sentir muito a alegria deles, “Hoje, vocês estão meio “assim” comigo, mas tudo bem”. 
Xuxa suspira como se não estivesse satisfeita.  

Nesse momento Xuxa pergunta se o público presente ainda lembra de algumas canções 
antigas, e a plateia canta trechos de “Xu-xu-xu-Xa-xa-xa”, e outras canções. Xuxa introduz a 
próxima canção que se chama “canto de paz”, nesse momento entram palhaços com bandeiras 
brancas no palco. Xuxa pede palmas e coreografia.  

No final da canção “Canto de Paz”, Xuxa agradece e faz seu último discurso. Dizendo 
que não foi ao Chile, naquela ocasião, com intuito de vender discos, pois todas as canções que 
ela havia cantado eram canções antigas, cantadas há 10 anos: “Eu somente vim aqui para ficar 
mais perto do público que eu conquistei há 10 anos, e tentar levar um pouco de alegria a 
vocês, e ver vocês brincando comigo. Eu espero que eu tenha conseguido, pois vocês sabem 
que eu não sou cantora, nem tenho voz para isso, mas minha idéia era que vocês ficassem 
bem, e felizes. Espero que todos vocês tenham ficado um pouquinho mais criança hoje, e 
brincado um pouco com uma pessoa que somente é uma animadora da televisão brasileira, 
que tenta falar a língua de vocês e tenta levar mensagens através das músicas, somente isso”, 
finaliza. 

Nesse momento os apresentadores do Festival de Viña del Mar entram no palco em 
direção a Xuxa e a presenteiam com uma lembrança, felicitam pela sua participação e pedem 
o aplauso do público a ela que é uma “amiga chilena”. Xuxa manda um beijo no coração de 
todos, agradece pelo carinho de sempre e se retira do palco. O apresentador encerra o show 
dizendo: “Acabou à hora dos baixinhos, beijinho-beijinho para todos e continuamos em Viña 
del Mar”.  

O público de Viña del Mar, conhecido como “o monstro de mil cabeças”, grita e 
aplaude. Isso faz com que a apresentadora do festival sugira que Xuxa volte ao palco. Por 
alguns instantes um suspense tomou conta do festival, todos se perguntavam se  Xuxa voltaria 
ao palco.  
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Xuxa reaparece no palco e o apresentador do festival pede que ela repita a canção 
“ilariê”, se possível. Xuxa responde prontamente que sim, porém que achava que o publico 
não há queria mais: “Eu achei que eles não me queriam aqui”. O apresentador responde: 
“Sim, te querem”.  

Nesse momento Xuxa se emociona com a receptividade do público, chora e agradece. A 
platéia aplaude em pé, e faz muito barulho.  Xuxa diz: “Vou voltar ao meu país bem mais feliz 
do que vocês imaginam”. Aos 26’:37’’de show, o público ordena pela primeira vez a entrega 
da “gaivota” pois, é dessa forma que são escolhidos os artistas vencedores do prêmio máximo 
do festival, através de aplausos e gritos eles ordenam quem deve ganhar o prêmio. 

Xuxa convida a todos a cantar uma vez mais, pede palmas e a música começa. Dessa 
vez o publico parece mais receptivo. No meio da canção aos 27’:30’’ de show, Xuxa trás 
Sasha para o palco, e fica com a menina em seu colo, durante o resto da apresentação.  

Ao final da canção Xuxa agradece ao Chile e a Viña del Mar, enquanto o público já de 
imediato clama novamente pelo prêmio máximo da noite. Xuxa sai do palco pela segunda 
vez. 

 A apresentadora do festival discursa: “Parece que o “monstro” recebeu novamente, essa 
encantadora brasileira que tinha tanto medo de enfrentar todos vocês, e por que vocês pedem, 
e porque ela merece, porque ela há trabalhado pelas crianças de nosso país e da America, a 
Quinta Vergara entrega essa noite a Gaivota de Prata a Xuxa!” 

Xuxa retorna ao palco, pela terceira vez, com Sasha nos braços a apresentadora 
brasileira chora novamente, e recebe o prêmio máximo do festival: “Obrigada, que Deus 
abençoe a todos, me desculpem, e obrigada pelo carinho de sempre”.  
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ANEXO C – Notícia veiculada pelo jornal El Mercúrio do Chile 
 
EL MERCÚRIO 
 
CULTURA Y ESPECTÁCULOS 
 
Domingo 20 de Febrero de 2000 
 
Xuxa en Viña: Teleserie Brasileña 
Playback, una pequeña de un año en cámara, tensión y lágrimas al cierre fueron los 
ingredientes del show con que la modelo inició anoche la cuarta jornada festivalera. 
Las emociones se sucedieron vertiginosas anoche, al inicio de la cuarta jornada festivalera 
entregado a Xuxa. La presentadora brasileña partió consiguiendo lo que hasta ahora ni 
Cachureos ni Mundomágico han logrado en todos estos años de tarea: llevar un programa 
infantil, con paquitas y zanquistas de colores, a nuestros horarios estelares. Aunque fuera, 
como ayer, por una noche. 
Pero pronto la fiesta se volvería un extraño thriller. Xuxa se deshizo en demasiadas 
explicaciones para dar a entender una idea sencilla: hace diez años estuvo aquí mismo y 
entonces la Quinta Vergara entonó en masa el cántico oh, oh, oh de su canción "Ilarié". Sólo 
que, una década más tarde, los bajitos de entonces cuentan hoy entre quince y veinte años, si 
no más, y crecieron lo suficiente como para dotar anoche a ese coro de un nuevo texto, más 
alusivo a sexo oral que a show infantil. 
Fue el primer instante de tensión, pero Xuxa tenía a mano una gama de emociones igualmente 
intensa para superarlo. Tras su inicial candidez, tuvo la audacia de jugar a la autocompasión 
en vivo y de reprochar la apatía de la audiencia, cuando ésta en rigor estaba recibiendo con 
entusiasmo bastante considerable un espectáculo franciscano en recursos, con un total de siete 
mimos - tres en zancos y cuatro con instrumentos musicales- , y aferrado sin pudor a la 
seguridad de los mismos viejos éxitos de hace diez años. 
Pero el público no quiso castigarla, y se prestó como coprotagonista de un drama que tuvo 
como ingrediente destacado un primer plano en pantalla gigante de la hija de Xuxa, Sasha, de 
un año y siete meses, a quien la madre subiría finalmente en brazos al escenario. 
Pero también fue importante la considerada ayuda de la dupla Vodanovic-Bolocco, que 
recalcó una y otra vez el mucho miedo que la brasileña tenía de este público. Y fueron 
determinantes las súbitas lágrimas con que Xuxa logró enternecer definitivamente y con 
gaviota incluida a un público que minutos antes le había hecho una propuesta indecente en 
masa (y que en el bis volvería a sugerirla). 
Fueron emociones vertiginosas, pero la conclusión de fondo la dio la propia presentadora 
carioca a modo de disculpa: no había nada nuevo que mostrar, y lo antiguo tampoco 
ameritaba demasiado salir del archivo. Lo de Xuxa fue más bien una teleserie brasileña en 
treinta minutos, pero no de las mejores, y destinada al cajón de lo más irrelevante de este 
festival. 
 
El resto de la jornada de anoche se encuentra disponible en www.elmercurio.cl 
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ANEXO D – Matérias veiculadas pelo jornal “O Globo” sobre o fato no período de 21/02 a 
27/02 de 2000. 
 
--------------------- TEXTO ---------------------- 
Data: 21/02/2000 
Xuxa é vaiada no Festival da Canção de Viña del Mar 
 
A 'Rainha' faz discurso e ganha a simpatia do público 
 
A apresentação de Xuxa ao Festival da Canção de Viña del Mar, no Chile, acabou em 
lágrimas anteontem. A "Rainha dos Baixinhos" - que esteve no evento pela primeira vez há 
dez anos - foi recebida por um público hostil, que a vaiou e improvisou um grosseiro coro 
com versões pornográficas das letras de suas músicas. A implacável platéia do festival é 
conhecida como El Monstro de Mil Cabezas. 
 
Formado por jovens em sua maioria de baixa classe média, o público desconhecia o repertório 
da brasileira. Eram espectadores bem diferentes daqueles que, há dez anos, deram à 
apresentadora o título de rainha do evento. 
 
Ela subiu ao palco ao lado das paquitas para cantar antigos sucessos, como "Ilariê", que 
interpretou há uma década no mesmo cenário. O público, porém, reagiu entoando uma versão 
que fez ruborizar a apresentadora. Constrangida, ela abandonou temporariamente o palco. Foi 
quando o público, principalmente os mais velhos, começaram a pedir que ela voltasse. 
 
Nesse momento, Antonio Vodanovic, apresentador do festival, convidou-a a retornar ao 
palco, pedindo-lhe que repetisse algumas de suas canções. O apelo foi prontamente atendido e 
a "Rainha dos Baixinhos", em prantos, passou a ser aplaudida. 
 
Xuxa chorou diante da reação, mas acabou dando a volta por cima. Segurando a filha, Sasha, 
no colo, fez um emocionado discurso com o qual, aparentemente, conseguiu mudar o tom 
hostil dos presentes. Ela se desculpou por cantar em playback e não mostrar nenhuma nova 
canção e buscou comunicar-se com o público usando um tom emocionado. 
 
- Não sinto alegria vinda de vocês - disse ela. - Nem vim ao Chile para vender discos, e sim 
para reencontrar o público caloroso que conheci há dez anos. Não sou cantora, sequer tenho 
voz para isto. Minha intenção é fazer as crianças felizes. 
 
Da vaia, o público passou aos aplausos. No fim, pediu aos gritos que fosse dado a ela o 
prêmio de melhor atração da noite, a Gaivota de Prata. 
 
- Pensei que eles não me quisessem em cena - desabafou Xuxa diante das câmaras de 
televisão. 
 
Jornal: O GLOBO / Autor:  
Editoria: Rio / Tamanho: 384 palavras 
Edição: 1 / Página: 15 
Coluna: / Seção:  
Caderno: Primeiro Caderno 
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--------------------- TEXTO ---------------------- 
Data: 22/02/2000 
Xuxa volta sem a Gaivota 
 
Prêmio foi deixado no Chile após decepção da loura 
 
A Gaivota de Prata, prêmio máximo do Festival de Viña del Mar, nem alçou vôo: foi entregue 
ao agente de Xuxa para a América Latina, Victor Tobi, incumbido pela apresentadora de 
devolvê-la à organização do evento. Foi feito. Após o constrangimento vivido na noite de 
sábado, quando ela ouviu versões pornográficas de "Ilariê", a Rainha dos Baixinhos embarcou 
anteontem à noite num avião com destino ao Rio: 
 
- Triste não estou. Fiquei decepcionada. A Viña del Mar, não voltarei mais. Deixo este 
festival para os cantores. Já ao Chile, ainda vou pensar. Quando acordei (ontem), meu pai 
disse que leu no jornal que eu tinha sido vaiada. Se isso tivesse acontecido iria embora. O que 
houve é que algumas das 18 mil pessoas não cantaram comigo. 
 
Diferentemente do que fora publicado ontem, Marlene Mattos conta que Xuxa não chorou no 
meio da apresentação. De acordo com a empresária, depois de cantar "Ilariê", a loura 
perguntou a um menino da platéia: "O que quer dizer isso?", referindo-se aos versos 
adaptados para o seu maior sucesso. Ao ouvir a resposta, limitou-se a um "mas que coisa 
feia!!!". 
 
- Xuxa disse para o público que não estava sentindo que as pessoas estivessem felizes e deu 
um até logo. Neste momento, a platéia a aplaudiu de pé e aí, sim, ela chorou - disse Marlene. 
 
Jornal: O GLOBO / Autor: Patrícia C. de Andrade 
Editoria: Rio / Tamanho: 229 palavras 
Edição: 1 / Página: 17 
Coluna: / Seção:  
Caderno: Primeiro Caderno 
 
 
--------------------- TEXTO ---------------------- 
Data: 27/02/2000 
Xuxa diz que não foi vaiada em Viña del Mar 
 
Apresentadora reage com indignação a notícias divulgadas pelas agências internacionais sobre 
festival no Chile 
 
Xuxa Meneghel está indignada. A Rainha dos Baixinhos desabafa, dizendo que ficou 
revoltada com informações divulgadas por agências de notícias e sites da Internet de que teria 
sido vaiada em seu show no Festival de Viña del Mar, no Chile, semana passada. As 
informações de que ela chorara ao ser vaiada num festival no Chile foram transmitidas para 
todos os jornais por agências noticiosas internacionais. 
 
- Estou indignada com essa mentira. Não aconteceram essas vaias. É um absurdo acordar e ler 
uma mentira na primeira página de todos os jornais e revistas. E depois ainda ser tratada pelas 
pessoas como tadinha - disse a apresentadora em seu camarim no Projac. 
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Apresentadora diz que odeia mentira 
 
Xuxa não nega que entrou em cena enfrentando um público frio e que não gostou da paródia 
indecente que fizeram com o refrão de seu sucesso "Ilariê". Mas confirma que em nenhum 
momento foi agredida, xingada e muito menos vaiada pelos chilenos: 
 
- Uma das coisas que mais odeio na minha vida é mentira. Marlene (Mattos) diz que o mundo 
é feito de meias verdades e tenho que aprender isso. Tenho que aprender a lidar com as 
pessoas com cinismo, mas não aprendi ainda. E, quando vejo uma coisa dessas, fico mais que 
revoltada. 
 
A apresentadora falou da importância de apresentar sua versão dos fatos e de sua reação às 
notícias: 
 
- Berrei e gritei com todo mundo que poderia, porque queria que as pessoas soubessem de 
uma hora para outra qual era a verdade, porque quanto mais tempo passasse, a história ficaria 
velha e mais pessoas iriam acreditar nisso. Não era justo com as pessoas que gostam de mim, 
que eu sei que rezam por mim, que vibram por mim - disse ela. 
 
A diretora Marlene Mattos avisa que depois da entrevista que será exibida hoje no 
"Fantástico" Xuxa não dará mais entrevistas: 
 
- Depois disso, chega. Xuxa não fala mais. Já disse para ela. Xuxa pode viver dez anos neste 
país, se casar, ter filhos de novo, fazer o que quiser, que ela não fala mais nada. 
 
Mesmo aborrecida, Xuxa mostrou o quanto é profissional e gravou uma mensagem para o 
lançamento de um batom com a sua marca e três programas "Planeta Xuxa" com a mesma 
alegria que a consagrou. Amanhã e terça-feira, volta ao "Xuxa Park". 
 
Trechos da entrevista 
 
RESPEITO: "Faltou respeito. Não existe nenhuma outra palavra que não seja essa: respeito. 
Acho que todo mundo tem o direito de não gostar da minha roupa, do meu cabelo e até expor 
isso, colocar nos seus jornais e nas suas revistas. Posso até não aceitar, mas entendo que as 
pessoas têm esse direito. Não quero que as pessoas se desculpem por mim, quero apenas o 
respeito delas". 
 
VAIAS: "Não posso dizer que isso nunca vai acontecer. Se um dia for vaiada, quero que 
coloquem isso não apenas em alguns jornais, mas em todos, na primeira, na segunda, até a 
última página. Podem até colocar cartazes na rua. Mas tem que ser verdade. Meu público está 
chateado, recebi vários telegramas dizendo: "Por favor, não fique chateada, estamos com 
você". 
 
MÁGOA: "Não posso generalizar. Não posso dizer que fiquei magoada com os chilenos, 
porque foram apenas algumas pessoas que trocaram a letra de "Ilariê" e algumas outras que 
cantaram. No dia seguinte, recebi o carinho de todos os chilenos que encontrei na rua. Não 
posso dizer que todos os chilenos me trataram assim". 
 
CHORO: "Por que as pessoas querem confundir isso? Não entendo por que não posso me 
emocionar, chorar ou rir. É muito desagradável você ser uma artista, uma profissional, e ouvir 
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isso. Podem até dizer que sou idiota, que sou loura, que sou burra. Posso até bater boca se 
ouvir uma coisa dessas. Não aceito como podem criar uma coisa que não aconteceu". 
 
PRÊMIO: "Não planejei "agora vou entrar no palco e chorar, agora eles vão me dar o 
prêmio"... Não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi o que você viu: voltei ao palco e o 
apresentador pediu: "Cante para a gente de novo". Falei: "Claro que canto! É que... pensei que 
vocês não me quisessem". Quando falei isso, vi todo mundo em pé, aplaudindo, e me 
emocionei". 
 
PÚBLICO: "É costume do chileno fazer isso. Eles consagram e derrubam quem quiserem. É 
característica do festival. Quem não quer se sujeitar a isso, não pode ir. Eles já me conheciam. 
Há dez anos consegui conquistar o carinho deles de uma maneira que nem imaginava". 
 
Jornal: O GLOBO / Autor: Jorge Luiz Brasil 
Editoria: Rio / Tamanho: 762 palavras 
Edição: 1 / Página: 31 
Coluna: / Seção:  
Caderno: Primeiro Caderno 
 
Sobre os direitos de uso 
---- 
A utilização dos textos do Arquivo Premium O Globo/Extra deve se restringir à reprodução 
dos mesmos para fins pessoais e de pesquisa. Ficam proibidas a reprodução, edição, tradução 
e distribuição através de qualquer outro meio, inclusão em base de dados e qualquer outra 
modalidade de utilização, parcial ou integral dos textos, salvo nos casos previstos no Artigo 
46 da Lei 9.610, de 19/02/98. Todos os direitos, com exceção dos previstos em contrato, são 
reservados à Agência O Globo Serviços de Imprensa Ltda. 
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ANEXO E- Decupagem Matéria Fantástico: 
 
Pedro Bial: O show que fez uma rainha chorar, Xuxa Meneghel, logo ela a Rainha dos 
baixinhos  
Gloria Maria: Xuxa foi as lágrimas durante um festival de música, aconteceu no Chile. Foi 
assim! 
VT: Narração Cid Moreira 
Cenas do início do show:  
Off1: Xuxa se apresentou no Festival da Canção de Viña del Mar no sábado 19 de fevereiro, 
subiu ao palco de peruca.  
Off2: Antes da segunda música Xuxa conversou com a platéia.  
Off3: Lembrou que esteve nesse mesmo festival há 10 anos, e puxou o coro da platéia para a 
canção ilarie.  
Off4: Só que a platéia respondia algo que Xuxa não conseguia entender. 
Off5: Xuxa se aproxima de um grupo de garotos e descobre, o refrão de ilariê tinha sido 
trocado por um comediante chileno, ele inventou uma expressão obscena e parte da platéia 
estava cantando esse refrão, que não vamos traduzir aqui. Xuxa não gosta, diz que há crianças 
na platéia e que a filha dela, Sasha assistia a um show da mãe pela primeira vez. Mas, o 
público insiste com refrão obsceno  
Off6: A platéia do festival de Vina del Mar tem fama de implacável, é conhecida nos meios 
artísticos como o monstro de mil cabeças. 
Off7: Começa outra musica, mas Xuxa não parece a vontade. Vocês estão felizes? Eu não 
sinto muito a alegria de vocês! Mais adiante Xuxa discursa, eu não vim ao Chile vender 
discos, todas as canções que cantei pra vocês são antigas... Minha intenção foi trazer um 
pouco de alegria,  espero ter conseguido pois vocês sabem que não sou cantora, nem tenho 
voz para isso, sou apenas uma animadora de televisão brasileira que tenta falar a língua de 
vocês e mandar mensagens através da música, só isso. 
Off8: Vejam a reação da platéia quando Xuxa sai do palco 
Off9: O apresentador Antonio Rodalovick, convida Xuxa a voltar, ele quer que ela cante de 
novo “ilariê”. 
- “Obrigada, eu pensei que vocês não me queriam aqui, obrigada” 
- Dessa vez a platéia não repete o refrão obsceno 
- Sasha sobe ao palco 
- Xuxa se ajoelha diante do monstro de mil cabeças 
- A apresentadora anuncia: Xuxa acaba de ganhar a Gaivota de Prata, o prêmio máximo do 
festival. 
“Que deus abençoe a todos vocês, me perdoem, e obrigada pelo carinho de sempre.” 
Entrevista 
GM: Xuxa o que aconteceu realmente nesse festival? 
Xuxa: Primeiro o seguinte, é uma surpresa realmente pras pessoas que não viram meus shows 
por aí, né? Por que eu choro! É só ver a emoção do meu público, a demonstração de carinho 
do meu público por mim, que eu choro. 
GM: Você sentiu hostilidade por parte do público 
Xuxa: Não, algumas pessoas cantaram, outras não...realmente ficaram sem aquela 
movimentação que eu estou acostumada e que eu estava acostumada há 10 anos atrás. Aí 
quando eu fui cantar ilarie que foi a preocupação por que eles trocaram a letra da musica. 
Quando eu soube o que era aí que eu fiquei decepcionada, eu realmente fiquei decepcionada 
com algumas pessoas que cantaram dessa forma. 
GM: Teve vaia ou não teve vaia? Essa é a grande discussão? 
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Xuxa: Não houve vaia, eu não chorei por que eu fui vaiada, o que aconteceu foi que eu chorei 
pelo carinho das pessoas por mim, eu revi, fiquei imaginando aquelas coisas todas que 
aconteceram há 10 anos atrás , eu vi a emoção de novo no palco, vivi aquela emoção de novo 
no palco, por que a  minha historia com o Chile é muito forte.  
OFF10: Xuxa resolveu devolver a Gaivota de Prata, o prêmio máximo do Festival da Canção 
de Viña del Mar.  
Pé: 
Gloria Maria: Mais que magoada, Xuxa esta revoltada e ataca à imprensa brasileira, a artista 
diz que algumas reportagens foram mentirosas e grosseiras com ela.  
VT Xuxa: Vô dize uma coisa pra vocês, pode fecha na minha cara por que eu não ainda não 
estou gorda, velha e acabada e vocês vão ver. Eu não to gorda, velha e acabada pra fazer o 
meu trabalho, isso só vai um dia talvez acontecer, se eu quiser ou se meu público quiser. E 
outra coisa mais que eu gostaria de dizer pra todos vocês que sentam o popozão pra escrever 
alguma coisa, vocês não tem o direito, vocês não são deuses, com direito de querer destruir a 
carreira de alguém que fez, em cima de muito trabalho e de muito respeito, vocês podem dizer 
o que quiser de mim, mas eu nunca desrespeitei vocês.  
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ANEXO F – Material a cerca do fato, postado no site Observatório de Imprensa, no período 
entre 05/02 e 20/02 de 2000. 
 
05/03/ 2000 
 
OBSERVATÓRIO DE IMPRENSA 
 
Xuxa faz O Globo engolir sapos 
 
Já não há dúvidas: Xuxa manda no jornal O Globo e faz dele gato e sapato. Apesar dos nomes 
de ilustres profissionais no expediente. 
Na segunda-feira, 21 de fevereiro, no alto da 1ª página com foto em cores, o jornalão 
publicava a seguinte matéria: "Xuxa chora após ser vaiada no festival no Chile". Apesar da 
apresentadora estar com cara de Hebe Camargo, a foto não deixa dúvidas: a imbatível campeã 
de audiências estava em prantos. E a legenda enfatizava as vaias e o "coro debochado em 
Viña del Mar". 
No corpo da matéria (pág. 15) há outra coisa surpreendente: Xuxa usou a própria filha, Sasha, 
para acabar com as vaias. Na foto, mãe e filha no palco. Com apenas dois anos, a menina já 
está sendo usada pela mãe. 
No domingo, 27 de fevereiro, novamente na primeira página, num canto constrangido, os 
responsáveis pelo jornal permitiram que a apresentadora voltasse a atacar – agora como 
media-critic: "Xuxa critica agências por notícia das vaias". A chamada começa assim: 
Revoltada com informações divulgadas por uma agência de notícias e sites da internet de que 
teria sido vaiada, Xuxa nega as versões... Etc. etc. 
Acontece que as fotos de Xuxa chorando não eram de agência, mas do El Mercúrio, o mais 
importante jornal chileno e um dos melhores da América do Sul. Podem ter sido distribuídas 
por uma agência (GDA) mas a veracidade do flagrante é atestada pelo nome do jornal chileno 
no crédito. Os detalhes do texto são típicos de matéria de jornal: agências não costumam ser 
tão minuciosas nos despachos (exemplo: a informação de que o público não gostou que ela 
cantasse em playback num festival da canção, entre outras). 
Não foram as agências ou sites da internet que inventaram a vaia contra Xuxa. Se houve 
invenção foi de O Globo, o único dos grandes jornais brasileiros que ocupou-se de tão 
transcendental assunto. E da Época(edição de 28/2). 
Acontece que a matéria é rigorosamente verdadeira: Xuxa foi vaiada, abriu o berreiro e para 
aplacar a platéia levou a filha para o palco. Isso não impediu que o esquema que hoje 
comanda o Grupo Globo preferisse manchar a reputação do seu jornal e daqueles profissionais 
que o fazem à admitir o fracasso da sua predileta campeã de audiências. 
A CBS vergou-se diante das ameaças da tabaqueira Brown & Williamson. O Grupo Globo 
capitula e enxovalha-se diante de Xuxa ou sua empresária. Há gosto para tudo. 
  
ASPAS 
Anna Lee 
"Família Marinho abafa choro de Xuxa", copyright Folha de S.Paulo, 29/2/00 
"A entrevista que Xuxa deu anteontem [26/2/00] a Glória Maria, no ‘Fantástico’, da Globo, 
foi o direito de resposta que a apresentadora conseguiu depois que enviou carta a João 
Roberto – o filho de Roberto Marinho que cuida das publicações das Organizações Globo –, 
reclamando da cobertura que os jornais da empresa deram à sua participação no Festival de 
Viña del Mar, no Chile. 
Foi divulgado que Xuxa chorou ao ser vaiada no festival, no dia 19, quando o público cantou 
uma versão pornográfica de sua canção ‘Ilariê’. 
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João Roberto apelou para seu irmão Roberto Irineu – que cuida da TV Globo – para resolver a 
quizila com Xuxa. Depois de uma série de reuniões entre executivos, decidiu-se que o 
‘Fantástico’ seria o espaço ideal para Xuxa expressar sua ‘indignação’. Encomendou-se então 
uma entrevista de última hora, gravada na sexta-feira à noite. 
Anteontem, depois que Glória Maria anunciou que Xuxa ‘mais do que magoada, está 
revoltada com a imprensa brasileira’, a apresentadora disparou: ‘Pode fechar na minha cara 
porque eu não estou velha, gorda e acabada. Eu quero dizer para vocês que sentam o 
‘popozão’ para escrever alguma coisa que vocês não são deuses, não têm o direito de destruir 
a carreira de alguém que fez em cima de muito trabalho e respeito’. 
 
 
 
 
ÚLTIMA HORA – Atualizado em 10/03/2000 
 
VAIAS NO CHILE 
 
Subject: Re: Xuxa 
 
Uma troca de mensagens entre Merval Pereira, diretor de jornalismo de O Globo, eAlberto 
Dines, do Observatório da Imprensa, a propósito do comentário "Xuxa manda e desmanda no 
Globo", publicado no O.I. e disponível na página principal desta edição [clique nas remissões 
abaixo]. 
 
 Quarta-feira, 1º/3/00, 18h04 
 
Caro Dines, acho seu comentário a respeito do noticiário do Globo sobre a Xuxa 
completamente equivocado. Se você tivesse visto o filme da apresentação dela no Chile 
constataria que ela tem razão em sua reclamação. Xuxa vinha afirmando, desde o dia seguinte 
à notícia publicada na primeira página do Globo, que não chorara por ter sido vaiada, mas sim 
por ter conseguido reverter a antipatia do público. 
Confesso que duvidei dessa versão, achando-a imaginosa mas improvável. Mas, ao ver o 
vídeo, fica claro que a frieza da platéia era opressiva, mas as vaias eram poucas. Com boa 
vontade, poderíamos aceitar a designação geral de vaias: ambiente dispersivo, alguns 
murmúrios e sussurros, apupos, risadas, um clima francamente hostil, enfim. Mas a Xuxa, 
embora espantada com a recepção, diria até mesmo chocada, não chorou. Só o fez quando 
voltou ao palco, chamada pelo apresentador, satisfeita com a mudança da atitude do público. 
Isto fica claro no vídeo. 
Portanto, ao verificar o erro de informação que cometemos, demos voz a Xuxa para que 
reclamasse. Você acha que deveríamos permanecer no erro apenas para não desmentir nossa 
primeira página? Não creio que esse seja o procedimento ético correto. Cordialmente. Merval 
Pereira, Diretor de Jornalismo do Globo. 
 
Quarta-feira, 1-º/3/00, 23:55 
 
Merval, caríssimo, desculpe, então quem equivocou-se foi O Globo e não as agências de 
notícias. Saúdo a boa nova de publicar os desmentidos com o mesmo destaque da notícia. 
Tomara que valha para todos os mortais. E comentarei o novo quadro do Planeta Xuxa 
noticiado pelo Segundo Caderno de O Globo, onde ela anúncia que vai fazer a crítica da 
mídia... É a glória, sou colega da Xuxa! Abraços. Alberto Dines 
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Quinta-feira, 2/3/00, 15:40 
 
Caro Dines, discordo novamente. O Globo errou porque se baseou em informações 
equivocadas de agências de notícias. Acaso quando uma agência de notícias internacional 
envia para os jornais uma frase do Presidente Clinton, por exemplo, fora de contexto, ou um 
relato sobre uma guerra distante, o jornal que publica essas notícias tem responsabilidade no 
erro? Nesses casos, aliás, é mais fácil não cometer equívocos, já que várias agências 
internacionais trazem suas versões sobre o mesmo fato, e o editor tem condições de avaliar 
qual a mais correta. E certas agências são mais confiáveis que outras, e assim também o editor 
pode avaliar a notícia. 
 
Mas, no caso da Xuxa, a única fonte de informação era o GDA e não tínhamos razão para 
duvidar do relato que recebemos. Até que vimos o vídeo. Por falar nisso, quem se equivocou 
completamente no comentário do episódio foi você. Sem uma informação sequer, você tirou 
uma ilação errada a respeito da entrevista da Xuxa ao Globo de domingo. Se tivesse ligado 
para mim, saberia a verdadeira razão da matéria e não diria que a Xuxa fez O Globo de gato e 
sapato. Nem que a chamada de primeira página foi dada de maneira constrangida. Claro que 
você notou que, naquele domingo, mais da metade da primeira página do Globo estava 
ocupada por um "furo" de reportagem que até hoje está repercutindo no país todo. Mudamos a 
paginação da primeira página dominical de maneira dramática, para transmitir ao leitor que, 
naquele dia, tínhamos algo de especial a oferecer. Portanto, a chamada saiu pequena, num 
canto, porque sobrou pouco espaço para outras matérias além da revelação da relação do João 
Moreira Salles com o Marcinho VP. E a chamada da Xuxa, na nossa avaliação, era menos 
importante que a ameaça do MEC de fechar faculdades. 
Acho que completei as informações de que você precisa para voltar a tocar no assunto. Pode 
usar os dois e-mails da maneira que considerar melhor. Abraços. Merval Pereira 
Nota do O.I.: Generosamente, como sempre, O Globo ofereceu sua prestigiosa primeira 
página para desagravar a nova crítica da mídia, Xuxa Meneghel. Insisto: se erro houve não foi 
das agências, mas de O Globo - que transcreveu uma enorme matéria de El Mercúrio (um dos 
melhores jornais do continente) descrevendo com detalhes o incidente. Pode não ter havido 
vaia (como quer o Complexo Globo) mas a Xuxa-com-cara-de-Hebe chorou no palco. 
Insofismável, está na foto publicada no alto da página dos nossos companheiros! Pode ter sido 
emoção de estar na terra de Pinochet, frio na alma, saudades do Luciano Szafir, lembrança 
dos versos de Pablo Neruda ou o peso dos anos. Se não tivesse chorado por que então pediu 
desculpas ao público por estar usando um play-back? Por que teve que explicar-se dizendo 
que não era cantora? E por que sacou da Sacha e a levou para o palco (numa mostra do que 
espera a pobre criança)? 
Este novo capítulo da novela Globo-Xuxa é irrelevante em si. Mas serve para mostrar que, 
como no reino da Dinamarca, há algo menos perfumado nos bastidores da Vênus Platinada. 
Deve ser no departamento de parques temáticos. A. D. 
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20/03/2000 

Edição de Marinilda Carvalho 

  

Este fenômeno chamado Xuxa bateu quase todos os recordes de cartas enviadas 
ao Caderno do Leitor: 80 mensagens em 10 dias - número muito superior ao das 
manifestações sobre a saída de Paulo Henrique Amorim da Band, ao dos 
comentários sobre o livro de Conti, ao das mensagens sobre o grampo no BNDES. 
No caso Xuxa, porém, boa parte dos e-mails foi para o lixo: continham apenas 
ofensas grosseiras à apresentadora, ou uma certa veia puritano-fundamentalista... 
Fundamentalismo aqui, gente boa? 

Pois Xuxa bateu quase todos os recordes, menos o de um homem louro-grisalho, 
nem velho, nem gordo nem acabado: Alberto Dines recebeu umas 150 cartas 
quando foi demitido da Folha. O que me deixa muito, muito alegre. Questões 
relevantes, como liberdade de expressão, ainda empolgam mais nosso leitor do que 
perfumarias. 
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ANEXO G – Matérias, notas, noticias e reportagens citadas nessa pesquisa: 
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ANEXO H – Relato de fãs chilenos em um fórum da internet, dando suas versões sobre o 
ocorrido no festival 
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ANEXO I - Fatos e curiosidades encontradas a cerca de Xuxa e o Festival da Canção de Viña 
del Mar 1990 e 2000: 
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