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RESUMO 
 

 
 

A proposta deste trabalho é analisar as estratégias discursivas que construiram os significados 

da morte da cantora inglesa Amy Winehouse em julho de 2011. O nosso interesse foi 

despertado devido à repercussão que o caso teve na mídia. Não só pela morte da cantora, mas 

também pela imagem que mesma possuia perante a mídia. A questão norteadora da pesquisa é 

a  seguinte  indagação:  De  que  forma  e  qual  maneira  a  revista  ÉPOCA  construiu  os 

significados e deflagrou os sentidos nas notícias publicadas sobre a morte da cantora Amy 

Winehouse? Em estudo exploratório identificou-se que a cobertura desta tragédia foi 

relacionada e comparada com a morte de outros ídolos da música. Desta forma, o intuito do 

trabalho  é  compreender  as  operações  discursivas  propostas  neste  episódio  na  revista 

generalista ÉPOCA. Escolheu-se esta revista, pelo contrato de leitura estabelecido por ela: 

coberturas jornalisticas apresentadas em profundidade, com textos informativos contaminados 

por opinativos, bem como o número de páginas que destinaou a cobertura: mais de quatro 

páginas sobre o acontecimento. Para dar conta deste trabalho, o quadro teórico é formado por 

categorias conceituais como discurso, estratégias discursivas, acontecimentos midiatizados e 

produção de sentidos. Autores como Nelson Traquina, Patrick Charaudeau, Maurice 

Mouillaud,  Marília  Scalzo,  Elizabeth  Rondelli  e  Mauro  Wolf  entre  outros  dão 

sustentabilidade a esta proposta. O percurso metodológico baseia-se em uma pesquisa 

qualitativa, tendo como base a análise do discurso. 
 
 

Palavras-chave: Acontecimento midiático. Morte na mídia. Construção da notícia. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 

The purpose of this paper is to analyze the discursive strategies that built the meanings of the 

death of British singer Amy Winehouse in July 2011. Our interest was piqued because of the 

great impact that the event had on the media. Not only the death of the singer, but the image 

that  Amy had  before  the  media.  The  guiding  question  of  the  research  is  the  following 

question:  How and  what  are ways  that  magazines  See TIME  constructed meanings  and 

sparked the senses in published news about the death of singer Amy Winehouse? In an 

exploratory study identified that the coverage of this tragedy was related death and compared 

with other music idols, who also had an end to 27 years of age, called "Club of 27". Thus, the 

aim of the study is to understand the discursive operations proposed in this episode in general 

journals.  Picked  up  these  magazines,  reading  the  contracts  established  by  them:  news 

coverage presented in  depth,  informative texts contaminated  opinionated.  To  realize this 

study, the theoretical framework consists of conceptual categories as discourse, discursive 

strategies, events midiatizados and production of meanings. Authors like Nelson Teasing, 

Patrick Charaudeau, Maurice Mouillaud, Marília Scalzo, Elizabeth Mauro Wolf Rondelli and 

give sustainability to this proposal. The methodological approach is based on a qualitative, 

comparative, based on discourse analysis. 
 
 

Keywords: Media event. Death in the media. Construction news. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 

No presente estudo monográfico analisamos, através da revista Época, a maneira pela 

qual o episódio da morte da cantora inglesa Amy Winehouse foi noticiado. Para isso, foi 

realizado um estudo com o intuito de entender quais as estratégias que a mídia utilizou para 

construir este acontecimento. Foi elaborado um mapeamento da edição da Revista Época 

publicada no dia 1º de agosto de 2011 (uma semana após a morte da cantora) que fez uma 

abordagem póstuma de Winehouse. 

A metodologia usada no trabalho foi a Análise do Discurso. A partir da 

“desconstrução“ dos textos buscou-se identificar as estratégias discursivas utilizadas pelo 

veículo selecionado. A “decomposição” da cobertura jornalística foi feita em três movimentos 

semânticos: a) a edição das imagens; b) anunciando a tragédia através dos títulos e c) 

contrapondo os momentos de decadência da cantora com as “divas” saudáveis do mundo pop. 

Para melhor compreensão dos fatos narrados, tecemos informações cronológicas sobre 

a carreira da cantora, partindo de 2003, ano ao qual Amy Winehouse tornou-se mundialmente 

conhecida pelo lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, denominado Frank. Após idas e 

vindas em sua carreira musical, Winehouse lançou seu segundo álbum em 2006, intitulado 

Back to black. Ambos acompanhados por um sucesso fonográfico estrondoso, por uma 

vulnerabilidade da crítica especializada e por repetidos escândalos. Esta última característica 

de sua carreira acabou sendo exacerbada pela mídia, que vendia sempre que possível uma 

Amy Winehouse em episódios deploráveis, alusivos ao uso e abuso de drogas, a prisões, 

shows desmarcados, relacionamentos conturbados, entre outros. Desatrelando todo e qualquer 

tipo de enfoque dado ao seu talento musical, a não ser quando por vezes inevitável, como no 

caso das indicações a prêmios da música. 

No dia 23 de julho de 2011, Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa em 

Londres. A morte da cantora gerou repercussão mundial. A mídia teve uma forte participação 

nisso, inclusive por trazer à tona fatos correlacionados anteriormente a outros artistas da 

música que tiveram vida, carreira e morte comparadas a de Amy Winehouse. Escolhemos 

estudar a morte na mídia, especificamente após o falecimento da cantora justamente por 

considerarmos que a mídia sempre teve grande influência sobre os aspectos relacionados à 

sua imagem e que mesmo após sua morte teve o reforço de sua trajetória associada a fatos que 

desvinculavam totalmente o seu talento musical, privilegiando outros aspectos não muito 

positivos à sua pessoa. Por essa postura midiática, resolvemos aprofundar o tema, fazendo 

uma análise das estratégias discursivas da revista Época, uma das revistas de maior circulação 
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no Brasil, construindo assim um estudo para melhor compreender e identificar os valores 

noticia adotados por ela. 

A partir deste cenário, o estudo tem como problemática a seguinte pergunta: de que 

forma e quais as maneiras que a revista Época construiu os significados e deflagrou os 

sentidos nas notícias publicadas sobre a morte da cantora Amy Winehouse? 

O trabalho foi estruturado em quatro capítulos, da seguinte forma: nas considerações 

inicias, apresentamos nossa motivação pessoal do estudo, a problematização, os objetivos, a 

metodologia e as justificativas. O segundo capítulo foi formado pela Fundamentação Teórica, 

baseada em autores como Adriano Duarte Rodrigues, Nelson Traquina, Patrick Charaudeau 

entre outros. O terceiro capítulo foi destinado à metodologia e escolhas do processo 

metodológico. Por fim, as discussões e resultados dos dados compuseram a quaarta etapa do 

estudo e estão reproduzidos no quarto capítulo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

As questões teóricas levadas em questão neste trabalho baseiam-se nos conceitos que 

embasam a pesquisa, tais como: acontecimento midiático, construção da notícia, teoria do 

agendamento, valores- notícia, morte na mídia e jornalismo de revista. 

 
 

2.1 ACONTECIMENTO MIDIÁTICO 
 

 
 

O acontecimento é o fator mais importante para se iniciar a construção de uma notícia, 

afinal, sem ele não teríamos como construí-la. No entanto, o acontecimento jornalístico é de 

natureza especial, ele faz parte de um grupo de acontecimentos restritos que pertence a um 

universo vasto, em que o mais notável ganha um maior destaque, ele se transforma em algo 

que fica na memória do receptor. O contexto de acontecimento midiático está muito ligado à 

experiência, ou seja, o acontecimento não é somente o que acontece, mas também a quem 

acontece. 

O quotidiano é feito de um eterno trilhar, em ziguezague, por entre problemas. Que 

são e não são os nossos problemas. Isto é, são problemas cuja gênese nos é exterior, mas que 

conheceram um processo de naturalização. E é, justamente, esse processo de naturalização 

que nos faz perder a idéia de exterioridade. Que faz com que aceitemos os problemas como 

nossos problemas (REBELO, 2005, p.57). 

Isto significa pensar que o acontecimento é trabalhado pelo jornalismo como um 

fenômeno social. Da mesma forma segundo Charaudeau (2006), o acontecimento se encontra 

em processo de transformação no âmbito do “mundo a comentar” e, como depende de uma 

determinada significação nunca pode ser transmitido em estado bruto. Assim, entende-se que 

no mundo surgem acontecimentos a todo o momento e numa ordem complexa, configurando- 

se em conjunto de qualidades ou características. Para o autor, a construção de um 

acontecimento noticioso depende, quase necessariamente, de que ele seja um acontecimento 

inesperado como valor-notícia. 

O processo de seleção de acontecimentos midiáticos baseia-se nas questões de 

relevância das notícias; quanto mais inesperadas e improváveis forem às ocorrências, maior 

será a probabilidade do evento se tornar notícia e contemplar assim o discurso jornalístico. 

O excesso é sempre importante para ganhar destaque em um acontecimento midiático 

notável. Outro fator de destaque, e que registra a notabilidade do acontecimento é a falha, que 

procede por um defeito do acontecimento normal e regular dos fatores. 
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O discurso do acontecimento é uma anti-história, o relato das marcas de dissolução da 

identidade das coisas, dos corpos, do devir. Pertence, por conseguinte, ao mundo do acidente 

que deixa vestígios e altera a substância do mundo das coisas, das pessoas, das instituições. O 

nascimento e a morte são por isso os acidentes-limite em relação aos quais todas as outras 

ocorrências se posicionam e se referem. Para o nascimento e para a morte não há explicação 

plausível porque não há sentido racional que os compreenda numa lógica causal, num antes e 

num depois (RODRIGUES, 1988 , p.18). 

Ainda através dos estudos de acontecimentos notáveis, o autor (1988) explica que nos 

dias atuais podemos contar com uma espécie de acontecimentos segundos ou meta- 

acontecimentos que são provocados pela existência do discurso jornalístico. 

 
 

É o próprio discurso do acontecimento que emerge como acontecimento notável a 

partir  do   momento  em  que   se   torna  dispositivo  de   visibilidade  universal, 

assegurando assim a  identificação e  a  notoriedade do  mundo, das  pessoas, das 

coisas, das instituições (RODRIGUES, 1988, p.29). 
 
 

Ainda de acordo com Rodrigues (1988), os meta-acontecimentos não se encaixam nas 

regras comuns de acontecimentos factuais do mundo natural, ele é visto como um direito da 

visibilidade, à encenação. Os meta-acontecimentos são acontecimentos discursivos, 

atualizações de enunciados pertencentes a vários regimes enunciativos que se encadeiam entre 

si segundo regras de encadeamento próprias. Essa afirmação vai contra a ideia corrente de que 

o discurso é uma mera representação das coisas e de que, como tal, é passível de ser apreciado 

apenas em termos de adequação às coisas representadas. 

O que vemos até então é que os acontecimentos são socialmente construídos e a sua 

noticiabilidade  não   está  contida  na  sua  objetividade.  Para  ser  levado  em   conta  o 

acontecimento midiático deve vir carregado com um suporte de emoções ou símbolos que 

devem gerar consequências. 

 
 

2.2 CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA 
 

 
 

Tendo em vista que é preciso fazer uma seleção dos acontecimentos que merecem 

destaque nos meios de comunicação de massa. Os critérios são conduzidos por valores- 

notícia, como a morte, tragédia, relevância e notabilidade. Em relação à morte de Amy 

Winehouse, o fato foi noticiado com base em alguns desses critérios que serão melhor 

explicados no decorrer da pesquisa. A revista Época, analisada em questão, utiliza alguns 
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critérios para tentar reconstruir a realidade, o que acontece é que essa reconstrução passa por 

diversos processos de escolha que talvez não permita que a “realidade” vendida seja de fato 

construída. 
 

Consideramos, pois, jornalismo como uma instituição social formada historicamente 

para oferecer conteúdos que tenham características de atualidade e de relevância 

para um público amplo, disperso e diferenciado. Este papel é executado porque o 

jornalismo conquistou uma legitimidade social para produzir uma reconstrução 

discursiva do mundo com base em sentido de fidelidade entre relato jornalístico e as 

ocorrências cotidianas (ROCHA, 2004, p.84). 
 
 

Percebemos então, que o jornalismo está institucionalizado socialmente como o porta- 

voz dos fatos através da notícia. Alguns fatores relativos a este processo fizeram com que ao 

passar dos anos os agentes históricos observassem o cotidiano através dos processos factuais 

elaborados por técnicas da notícia, como, por exemplo, a captação, transformação produção e 

circulação de tais acontecimentos. Esta engrenagem socialmente aceita e representada 

atualmente por grandes veículos de comunicação em seus formatos midiáticos duelam para 

cada vez mais levar a seus públicos o conceito de veracidade do que se relata, ou seja, um fato 

dado. Consumido por quem tem apenas o desejo de se informar e fazer parte do mundo da 

opinião  e consumado  por interesses  privados  que nos  saltam  aos  olhos  como  de ordem 

coletiva. 

Outro fator que devemos levar em conta dentro da construção de uma notícia são os 

“porteiros” da redação, também conhecidos como gatekeepers, conceito dado pelo cientista 

Kurt Lewin que consiste em selecionar o que deve ou não ser considerado como notícia, isto 

levando em conta os valores-notícia, a linha editorial e outros fatores do veículo. 

 
 

Como qualquer história, a notícia produz a unidade dos microaspectos que compõem 

um fato ou acontecimento, administrando a sua multiplicidade, assim como as suas 

repercussões sociais. Mas dizer o que ocorreu, obriga a selecionar, escolher certos 

dados e liga-los entre si, para formar um fio: então, algo ocorreu, figuras tornam-se 

manifesto no tecido existencial (um monólogo inteiro, no avesso, desfaz os nós da 

narrativa tradicional para reconstruir fluxo) (ROCHA, 2004, p.85). 
 
 

Como vimos à construção da notícia é concebida mediante várias circunstâncias que 

fogem muitas vezes ao alcance do senso comum. Pois é elaborada de acordo com o contrato 

de leitura do veículo em que estará empregada, dando sempre a sensação de imparcialidade 

total ao descrever o fato, criando a ilusão do real. 
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2.3 TEORIA DO AGENDAMENTO 
 

 
 

Agendamento trata de uma correspondência entre a intensidade de cobertura de um 

fato pela mídia e a relevância desse fato para o público. Os pesquisadores Maxwell McCombs 

e Donald Shaw, foram os primeiros a apresentar a hipótese da teoria do agendamento. Ao 

tratar deste tema, confirmam que a mídia tem a capacidade de influenciar a projeção dos 

acontecimentos na opinião pública, estabelecendo um pseudo-ambiente fabricado e montado 

pelos meios de comunicação. 

Sobre a teoria do agendamento e os meios de comunicação impressos, “o mundo 

parece diferente para pessoas diferentes, dependendo do mapa que lhes é desenhado pelos 

redatores, editores e diretores do jornal que lêem” (TRAQUINA, 1995, p.193). 

Tanto para Traquina (2000) quanto para Molotch e Lester (1974) a agenda midiática 

dos estudos de agendamento é, de fato, a agenda dos media noticiosos e do jornalismo. 

Na  perspectiva  de  uma  teoria  da  notícia,  a  análise  do  campo  jornalístico  que 

apresentam possuem três categorias de pessoas posicionadas de formas diferentes: os 

promotores de notícia, os newsassemblers (aqueles que transformam ocorrências em 

acontecimentos públicos) e os consumidores de notícias. 

Para o agendamento, os consumidores são os indivíduos sujeitos às ações da mídia, os 

news promoters são os responsáveis por promover a agenda política do governo e os 

newsassemblers determinam a agenda jornalística. 

A mídia tem uma grande influência na criação da imagem das celebridades. Neste 

trabalho foram analisadas como funciona a seleção de notícias dentro da agenda setting 

seguida pela revista Época. Nos locais onde os jornalistas trabalham como gatekeepers 

(porteiros) da informação, deixando passar algumas, esbarrando outras, assim escolhem quais 

os assuntos irão noticiar e quais os assuntos irão ignorar. 

Podemos dizer que atualmente a agenda-setting é, mais um núcleo de ocasiões e 

conhecimentos parciais, suscetível de ser ulteriormente articulado e integrado numa teoria 

geral sobre a mediação simbólica e sobre os efeitos da realidade, praticados pela mídia, do 

que um paradigma de pesquisa definido e estável. 

A hipótese salienta a variedade existente entre a quantidade de informações, 

conhecimentos e interpretações da realidade social, apreendidas pelos meios de comunicação 

de  massa,  e  as  experiências  de  “primeira  mão”,  pessoal  e  diretamente  vividas  pelos 

indivíduos. 
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Nas sociedades industriais de capitalismo maduro, seja por causa da diferenciação e 

da globalização social, seja também devido à função central dos meios de 

comunicação de massa tem ocorrido um aumento da presença de fatias e “pacotes” 

de  realidade  que  os  indivíduos  não  provam  diretamente  nem  definem 

interativamente na vida cotidiana, mas que “vivem” exclusivamente em função ou 

por meio da mediação simbólica dos meios de comunicação de massa (GROSSI 

apud WOLF 1983, p.225). 
 
 

A hipótese da agenda-setting é na realidade, mais complexa do que sua formulação 

inicial nos faz prever. Sendo assim, já não é suficiente observar se há um aprendizado de 

informações e sobre quais temas, mas é necessário analisar também os tipos de informações 

difundidas e “passadas” de uma agenda a outra. 

 
 

2.4 VALORES NOTÍCIA 
 

 
 

Para todo o processo de construção de notícia é necessário à presença dos valores- 

notícia. O autor Nelson Traquina distingue os valores-notícia de seleção e os valores-notícia 

de construção, pois eles são essenciais, tanto para seleção quanto para a produção do que será 

noticiado ou não. 

São diversos os critérios de noticiabilidade e eles são levados em conta através do 

raciocínio que os jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos. Antes das notícias serem 

veiculadas, elas passam por um processo de filtro, uma seleção do que chegará até o receptor. 

É feita uma escolha do jornalista na seleção das notícias, que leva em conta a relevância do 

episódio, existe neste caso uma preferência para algumas notícias consideradas de maior 

importância para a população ou a veracidade dos acontecimentos. 

 
 

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

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

jornalística pode influenciar diretamente o processo de seleção dos acontecimentos 

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

Os valores-notícia seguem alguns critérios básicos e possuem algumas características. 

No caso de morte na mídia estudada neste trabalho são levados em conta alguns valores- 

notícia como: notoriedade, proximidade e relevância. O conjunto deste três elementos é que 

determina o valor-notícia de cada meio de comunicação. 

A seleção das notícias, diante de muitos fatos que acontecem todos os dias, é um 

processo difícil, pois dependem de fatores como valores-notícia relacionados ao contrato de 

leitura do veículo para divulgação. Não se pode explicar a seleção sendo apenas como escolha 
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do  jornalista,  é  um  processo  que  se  desenvolve  ao  longo  do  trabalho  relacionado  à 

necessidade em escolher quais notícias publicar. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

que ela representa. 

Segundo Wolf (2003) a importância de um fato está ligada a quatro valores. São eles: 

Critérios substantivos: Importância e a quantidade dos envolvidos, interesse nacional e 

humano. 
 

1. Critérios relativos ao produto: Brevidade, atualidade, novidade, 

organização, qualidade, equilíbrio. 

2. Critérios relativos ao meio: Acesso às fontes, manuais, politica 

editorial. 

3. Critérios  relativos  ao  público:  Identificação  de  personagens, 

serviço, proteção. 

4. Critérios relativos à concorrência: Exclusividade, expectativas. 

Podemos entender através destes valores citados acima que os valores-notícia são 

fundamentais na veiculação das notícias. O autor complementa que a noticiabilidade é um 

conjunto de critérios que controlam, quantificam e qualificam os acontecimentos. 

 
 
 
 
2.4.1 Critérios substantivos 

 

 
 

Os critérios substantivos encadeiam-se fundamentalmente em dois fatores: a 

importância e o interesse da notícia. O autor afirma que estes dois fatores são determinados 

por quatro variáveis. 
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   Grau  e  nível  hierárquico  dos  indivíduos  no  acontecimento  noticiável:  está 

ligado ao fato de quanto mais o acontecimento interessar a pessoas de elite, maior a 

probabilidade de se tornar notícia. 

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

determina a importância de um acontecimento de influenciar sobre os interesses do 

país. Este fator está ligado ao valor-notícia da proximidade, tanto em termos 

geográficos como culturais, pois quanto mais próximo for o acontecimento do país ou 

dos cidadãos, maior impacto poderá causar. 

   Quantidade  de  pessoas  que  o  acontecimento  envolve:  é  outro  critério  que 

também está diretamente ligado ao valor-notícia de proximidade, um fato é mais 

importante quanto maior é o número de pessoas envolvidas ou se envolver pessoas 

públicas.Relevância e significatividade do acontecimento em relação aos 

desenvolvimentos futuros de uma determinada situação: acontecimentos que tem 

duração prolongada são considerados importantes. 

 
 
 
 
 
 

2.4.2 Critérios relativos ao produto 
 

 
 

Estes critérios são aplicados em cada notícia, quanto menos importante for a notícia, 

mais eles entram em vigor durante a avaliação da própria notícia. Também é possível permitir 

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

por alguns valores-notícia. São eles: 

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

momento. 

   Brevidade: é importante que as notícias televisivas sejam breves para que seja 

possível contemplar todos os acontecimentos do dia-a-dia. 

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

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

semelhante a outras, não é julgada suficientemente noticiável. O valor novidade 

também está relacionado a concorrência. Um redator da Newsweek resume a ideia do 

valor concorrência: “Não queremos chegar tarde, também não queremos sair cedo 
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demais com uma notícia, mas, sobretudo não queremos que o Time nos roube um furo 
 

de reportagem.’ 
 

 Resultado de uma ideologia de informação - "Bad News isGood News", os 

acontecimentos importantes são aqueles que fogem à regra. 

 
 
2.4.3 Critérios relativos aos meios 

 

 
 

Este  critério  vincula-se  com  quase  todos  os  critérios  de  relevância,  relativos  ao 

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

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

bom gosto, de privacidade, de decência, etc. 

Também  é  comum  perceber  que  em  notícias  importantes  são  geralmente 

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

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

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

imagens que realmente sejam relevantes. 

 
 
 
 
2.4.4 Critérios relativos ao público 

 

 
 

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

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

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

menos souberem do público, mais atenção darão as notícias. 

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

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

identificação por parte do espectador; as notícias de serviço; as notícias ligeiras. 

 
 

2.4.5 Critérios relativos à concorrência 
 

 
 

Neste critério Wolf destaca, uma espécie de concorrência entre os meios de 

comunicação gera três tendências que podem refletir em alguns critérios de noticiabilidade. 

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

material exclusivo ou de pequenos furos. 
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2ª tendência a competição gera expectativas recíprocas, no sentido de que pode 

acontecer  de  uma  notícia  ser  selecionada  por  que  os  outros  meios  de  comunicação 

concorrentes também o façam. 

3ª  tendência:  estas  expectativas  recíprocas  referidas  anteriormente  causam, 

claramente, a homogeneização dos telejornais. 

Estes critérios acima apontados, são significativos para o entendimento de como a 

morte é publicitada na mídia. 

 
 

2.5 MORTE NA MÍDIA 
 

 
 

A respeito da espetacularização da morte por vias midiáticas o sujeito tem sua vida 

devastada através de biografias produzidas quase que instantaneamente conforme a 

necessidade da notícia, criando uma espécie de ritual fúnebre sobre a celebridade retratada nas 

páginas das revistas. 

Tal como na narrativa cristã da morte e da ressurreição em que o sujeito ingressa no 

mundo dos mortos para uma nova vida, o morto famoso ingressa no mundo do espetáculo e 

passa a ter a sua vida editada e reeditada para usufruto e exemplo de quem permaneceu 

(RONDELLI, 2000, p. 35). 

Onde há morte, há jornalistas, quando se trata da morte de uma celebridade então a 

notoriedade e a ênfase dada ao assunto tomam dimensões maiores. O público quer saber dos 

fatos e a imprensa quer divulgar. Quando se trata de jornalismo de revista, como no caso da 

revista Época analisada, trata-se de uma revista impressa semanalmente, que nem sempre 

pode passar as informações primeiramente ao leitor. O que acontece é que por ser semanal 

pode fazer uma pesquisa mais ampla e ter uma reportagem mais completa. 

No caso da morte da cantora Amy Winehouse, foi feita uma associação da morte dela 

com outros ídolos da música que também passaram por um processo de autodestruição com o 

uso de drogas, mas que conseguiram deixar a dependência e sobreviver, além disso, a mídia 

estudada faz uma comparação de Amy com algumas cantoras de sua mesma geração que não 

entraram no caminho das drogas. 

A morte assume a significação eminentemente ambígua, em que se misturam a 

referência à intimidade da mortalidade de cada homem e a referência ao caráter público da 

substituição dos mortos pelos vivos. (RICOUER, 1997, p. 194). 

Quando acontece uma tragédia com uma celebridade, a espetacularização do caso 

ganha mais ênfase. Quando se é feita uma comparação com outros casos, como uma linha do 
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tempo sendo traçada entre todos os ídolos que tiveram seu fim aos 27 anos, a mídia torna isso 

uma espécie de mistério a ser desvendado para atrair mais a atenção do receptor. 

Segundo Maurice Mouillaud na mídia existem classificações para mortes, os mortos 

exclusivos tem um lugar específico dentro da mídia, diferenciado de mortos banais. No caso 

da morte de uma celebridade, esta é reconhecida como uma grande morte, na medida em que 

tende a ser único, na primeira página, esta morte apaga todas as demais informações. 

O estudo buscou analisar a publicização da morte na mídia na revista Época conhecida 

por seu caráter generalista, acreditamos ser relevante entender o jornalismo produzido pela 

revista. 

 
 

2.5.1 Os olimpianos e a produção de sentido 
 

 
 

O conceito de olimpiano foi elaborado por Morin (2005) para designar os atores 

sociais que são conectados ao estrelato seja por trabalho ou status social. O autor ligou estes 

personagens ao Olimpo, local de moradia dos deuses gregos, divindades que tinham 

sentimentos humanos. Por isso esta categoria apresenta figuras endeusadas, amadas/odiadas, 

que circulam na visibilidade das mídias, mas que ao mesmo tempo tem o reconhecimento do 

seu lado humano, frágil/forte entre outras características da humanidade. 

Segundo Morin (2005, p.107) “A mídia, ao mesmo tempo em que investe os 

olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a 

substância humana que permite a identificação”. Para o autor, o universo do espetáculo faz 

com que os olimpianos sejam representações e modelos de cultura para os espectadores. 

Este  processo  de  vínculo  entre  apresentador/ator  social/público  é  cada  vez  mais 

estreito, na sociedade midiatizada e, decorrente deste dispositivo, percebe-se que através dos 

discursos televisivo instauram-se novos padrões e novos modelos, para serem seguidos. 

Em  seu  livro  As  estrelas  Edgar  Morin  (1989)  realiza  uma  análise  da  versão 

sociológica do mito criado a partir das personalidades que conquistaram o estrelato. O autor 

preocupa-se em analisar especificamente os mitos cinematográficos, onde, ele percebe que, ao 

redor das estrelas, instaura-se um culto assim como havia um culto aos deuses antigos. O 

autor conclui que o estrelato e o glamour celebrados sobre a aura dos grandes mitos faz com 

que os fãs não consigam distinguir o ator do personagem, isto é, a base está num processo de 

projeção-identificação. 

Dessa forma, o telespectador se identifica com seu ídolo, no caso deste estudo a morte 

de Amy Winehouse e, ao mesmo tempo, projeta nele seus desejos, o que ele gostaria de ter ou 
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de ser. Mas é necessário que a figura dos 'olimpianos' sejam um pouco humanas para que seu 

público possa se identificar com elas. 

Para Morin (1989), a Indústria Cultural se aproveita dessa necessidade do homem de 

se projetar em mitos e transforma isso em mercadoria. Logo, o sujeito, passa a ser aquilo que 

ele chama de estrela-mercadoria. A partir de então, a estrela vende tudo que tenha seu nome, a 

começar pelo próprio produto no qual ela está. 

Fausto Neto (1991), no livro Mortes em Derrapagem propõe uma discussão acerca da 

questão da morte dos olimpianos nos meios de comunicação de massa. O autor parte do 

pressuposto de que os olimpianos funcionem como uma “máquina significante” que se define 

como representação social. Com isso, as celebridades viram “mercadorias” por se tornarem 

objeto de identificação, projeção e imaginação do campo de recepção. Isto posto, esta 

“fidelidade” é definida como contrato de leitura 

 
 
 
 
 
 
2.6 JORNALISMO DE REVISTA 

 

 
 

A  mídia  impressa,  no  caso  revista  jornalística  possui  certas  exclusividades  com 

relação aos demais veículos de comunicação. No caso da revista escolhida para o estudo é 

uma revista semanal, que aborda temas variados e fornece para os leitores informações mais 

completas e também reportagens interpretativas, o que os outros veículos, tal como os jornais 

diários, devido ao tempo, não fazem com frequência, por ter a especificidade de trazer a 

notícia em primeira mão. Entretanto, os conteúdos dos jornais diários se aproximam das 

revistas aos domingos, quando são publicados mais volumes de reportagens. 

Os temas tratados pelas revistas de informações são diversos, um deles é o 

entretenimento. Conforme Marília Scalzo (2004), as revistas representam o papel de auxílio à 

educação, uma vez que aprofundam os assuntos. São consideradas também, como fontes de 

informação e uma maneira de distração, sendo assim, elas são, por muitas pessoas, utilizadas 

como material de coleção. 

E, para que as revistas cheguem às mãos dos leitores, existe todo um processo para 

construção das matérias. Podemos citar as pesquisas de campo. Os veículos jornalísticos 

utilizam-se bastante desse tipo de pesquisa, que indicam possíveis correções que podem ser 

feitas no trabalho e identificam os gostos do público. É ainda, uma maneira de analisar, se 

alguma matéria específica, possui futuro ou não. 
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Além desses cuidados, é importante citar que, um bom aprofundamento do tema a ser 

tratado baseado em apurações deve ser feito pelos jornalistas. Quanto mais informações 

reunidas, mais chances da matéria ou reportagem saírem completas e prenderem assim a 

atenção do receptor. Essa é uma maneira de entender melhor do assunto e uma garantia, 

quanto a uma maior compreensão do que estará sendo escrito. 

Além de conhecer do assunto em que irá escrever, é importante para os jornalistas 

buscarem matérias inovadoras, sair da rotina das redações e apostar em algo mais inusitado. 

Assim, eles podem apresentar ao leitor, temas com exclusividade, ou seja, assuntos que outro 

veículo ainda não trouxe. 

Também, para a apresentação de boas matérias, é fundamental que o jornalista seja 

observador, isso porque ele é considerado participante ativo na construção da realidade. As 

notícias surgem dos acontecimentos ocorridos no mundo e cabe ao jornalista transmiti-las as 

pessoas. 

Então, podemos dizer que o jornalista media a notícia, para que ela possa ser levada 

até ao público. Público esse que possui gostos diferentes. Nos dias de hoje o jornalismo é 

bastante segmentado, consequentemente, muitas empresas possuem suas próprias revistas, 

para comunicarem diretamente com seus clientes e funcionários, com isso reforçam suas 

imagens junto ao mercado. Essa segmentação empresarial afeta os negócios de muitos 

veículos, que se antes tinham a publicidade de determinadas empresas, passam a não ter mais. 

Além das segmentações empresarias, existem também as revistas que atendem os 

gostos e anseios de acordo com seu tipo de público. Esta definição quanto ao público alvo é 

fundamental, as revistas aderem a essa especialização para garantirem sua sobrevivência. Elas 

são especializadas em diversas áreas, como para noivas, mães, mães de bebes, futebol, 

automóveis, imóveis, informática, dentre outros. 

Sendo  assim,  as  revistas  trabalham  com  diversos  tipos  de  assuntos,  e,  dentre  as 

matérias publicadas, existem as que são consideradas reportagens. Estas se referem às 

abordagens mais completas que demonstram os fatos com diferentes e variadas angulações. 

Um tipo de reportagem são as narrativas. Vilas Boas (1996) observa que nelas o 

assunto não termina depois de narrado os fatos, e que dentro do limite, o jornalista deve 

deixar fluir seu lado sensível, sentimental e não temer em utilizar recursos da literatura. Neste 

tipo de texto são aceitáveis os usos de neologismos, coloquialismos e gírias. 

Já, com relação aos textos publicados em revistas, eles são sedutores, exploram novos 

ângulos, buscam notícias exclusivas, ajustando o foco no seu leitor. É de acordo com as 

características dos leitores que se dá o tipo de linguagem e conteúdo das revistas. Sendo 
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assim, para a construção dos textos, existe uma conciliação entre as técnicas jornalísticas e 

literárias. Villas Boas (1996) acrescenta que as revistas publicam as principais notícias em 

destaques nos noticiários, acrescido de pesquisas, documentações e riquezas textuais, o que 

quebra as rotinas cotidianas dos demais veículos. 

Com isso, a construção de textos para revistas possui maior liberdade em relação a 

estilo, uma vez que elas possuem maior disponibilidade de tempo para informar, analisar e 

interpretar o fato do que os demais meios de comunicação. Ainda, para os textos de revistas, 

podem-se utilizar metáforas, porém é bom economizá-las. Podem também, empregar gírias e 

até mesmo palavras que expressem outros sentidos, mas para isso elas devem estar inseridas 

no contexto, caso contrário podem afetar a limpidez do texto. É permitido também, conforme 

Boas (1996), utilizar em textos de revistas os verbos dicendi, que são verbos não comuns, ele 

serve de apoio na construção dos textos. Um exemplo de verbo dicendi é o alfinetar. 

Uma informação bem apurada, por meios lícitos, com boas fontes, checada, 

confrontada, analisada, bem escrita, enfim, de qualidade, tende a ser fruto de um processo que 

respeitou parâmetros éticos. Ao contrário do que às vezes se diz,seguir princípios éticos não 

limita a prática do jornalismo, mas contribui para elevar a qualidade da informação. Em 

jornalismo, ética e técnica caminham juntas. O bom jornalismo é sempre tecnicamente bem 

feito – e o jornalismo tecnicamente bem feito tende a ser um jornalismo necessariamente 

ético.  (SCALZO, 2004, p.79) 

Mesmo que os textos de revistas possuam maior liberdade em seu formato, os 

jornalistas  devem  escrevê-los  de  maneira  com  que  eles  fiquem  compreensíveis,  não 

escrevendo para si mesmo, pois nem sempre o público quer ler o que os jornalistas querem. 

Contudo, Scalzo (2004) alerta que os jornalistas devem ficar atentos à construção das 

matérias e reportagens, fornecendo para os leitores, uma linguagem acessível, que atenda 

tanto aos leigos no assunto, quanto aos leitores especialistas nos assuntos tratados. 

Outros cuidados essenciais também deve haver com os textos de revista, e um deles é 

o tom. Este é um dos fatores que difere a revista de um jornal impresso, pois os jornais focam 

a objetividade, já as revistas podem optar por tons de humor, tragédia, dentre outros. 

Salientamos que, não só a construção dos textos é importante, existe também a preocupação 

com as capas das revistas, estas que são consideradas como marcas registradas de cada 

publicação. Scalzo (2004) diz que a capa é composta pelo logotipo do veículo, que quando 

conhecido transpassa imagem de credibilidade. Já as chamadas principais devem ser claras, 

sem dificuldades de entendimento para o leitor, sem atrapalhar a virtude da capa. Para as 

capas,  é  mais  comum  aparecerem  notícias  quentes,  exclusivas  e  convidativas.  Elas  são 
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fundamentais  para atrair  a atenção  do  público, portanto,  devem  ser atrativas,  assim  elas 

ganham uma atenção especial, incluindo um bom design. Também, algo que impressiona o 

público são as fotografias, elas convidam o leitor a participar do conteúdo da revista, portanto, 

a escolha deve ser feita com atenção. 

Com as tecnologias digitais, as estampas das revistas também sofrem modificações, 

principalmente com relação ao visual, pois para disputar com os concorrentes às revistas 

abusam da criatividade, como as melhorias na diagramação visual, boas escolhas de 

fotografias, além de excelentes textos, que conquistem e fidelizem os leitores. 

 
 

2.6.1 A História das revistas 
 

 
 

De acordo com Marília Salzo, a primeira revista de do mundo foi publicada no ano de 
 

1963, na Alemanha, e chamava-se Erbauliche Monaths-Unterredungen. A revista tinha um 

formato mais parecido com um livro, mas o que a diferenciava era a presença de inúmeros 

artigos com a mesma abordagem e também era voltada para um público mais específico, ou 

seja, já iniciava o seu contrato de leitura como vemos até hoje, além de dar início também a 

uma proposta de periodicidade. 

Desde então, com a novidade, começaram a gerar inspirações e assim surgiram novas 

publicações semelhantes no mundo: em 1665, surgiu na França o Journaldes Savants; em 

1668  na  Itália  o  GiornalideiLitterati  e na  Inglaterra,  em  1680  o  Mercurius  Librarius  ou 

Faithfull Accountofall Book and Pamphlets. Estas publicações, ainda não eram batizadas com 

o nome de “revista” eram bastante parecidas com livros, mas deixavam claro a sua missão: 

seriam destinadas a um público específico, além de aprofundar os assuntos. 

Em 1672, surge na França Le mercure Gallant, contendo notícias curtas, anedotas e 

poesias. Já em Londres é lançada a primeira revista mais parecida com as atuais, The 

Gentlman’s Magazine. A revista foi inspirada nos grandes magazines, que eram lojas que 

vendiam um pouco de tudo, e então reunia diversos assuntos e eram apresentados de forma 

leve e agradável. No ano de 1749 surge a Ladies Magazine, que segue a mesma linha de The 

Gentlman’s Magazine. 

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

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

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

que o país se desenvolvia. 
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Ao longo do século XIX, a revista ganhou espaço, reuniam vários assuntos num só 

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

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

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

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

que assim poderiam levar mensagens sobre os seus produtos. 

 
 

2.6.2 As revistas no Brasil 
 

 
 

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

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

Salvador na Bahia. A proposta é publicar discursos sobre costumes  e virtudes morais e 

sociais, extratos de história antiga e moderna, nacional ou estrangeira, resumos de viagens, 

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

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

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

época, Variedades também possuía o formato de livro. 

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

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

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

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

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

diversos campos do conhecimento. 

No ano de 1827 surge a primeira publicação segmentada por tema. Com o propósito 

de dedicar-se aos novos médicos que começam a atuar no país, surge O Propagador das 

Ciências Médicas, foi considerada a primeira revista brasileira especializada. No mesmo ano 

aparece a pioneira entre as revistas femininas nacionais: Espelho Diamantino, considerado um 

periódico de Política, Literatura, Belas Artes, Teatro e Modas dedicado às Senhoras 

Brasileiras. A publicação possuía textos leves e didáticos sobre política nacional e 

internacional,  trechos  de  romances  estrangeiros,  críticas  de  literatura,  música,  além  de 

crônicas e anedotas. A ideia era deixar as mulheres à altura da civilização e dos seus 

progressos. 

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

A duração foi de no máximo dois anos. No entanto, a vida das revistas começa a mudar 
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quando é lançada em 1837, Museu Universal, refletindo a experiência das Exposições 

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

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

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

ilustrações. 

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

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

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

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

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

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

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

escola e inauguram um jeito divertido de dar notícias e fazer crítica social e política. Henrique 

Fleuiss também é o responsável pela publicação das primeiras fotos nas revistas brasileiras. 

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

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

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

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

antes inimaginável. 

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

Há inúmeros grupos de intelectuais, das mais variadas tendências, que fundam sua própria 

revista – entre elas, a Klaxon, que divulgou os ideais da Semana da Arte Moderna, de 1922. 

Lá no ano de 1900 surge a pioneira na utilização sistemática de fotos, especializada em fazer 

reconstituições de crimes, em estúdio fotográfico, a Revista da Semana. 

Entre  o  final  do  século  XIX  e  o  início  do  XX,  surge  um  novo  tipo  de  revista. 

Chamadas de “galantes”, eram voltadas para o público masculino e traziam notas políticas e 

sociais, piadas e contos picantes, caricaturas, desenhos e fotos eróticas. O Rio Nu foi a 

primeira, em 1898, mas o auge do gênero vem em 1922, com o lançamento de A Maça, que se 

propõe a dizer com graça, com arte, com literatura, o que se costumava dizer por toda parte 

sem literatura, sem arte e muitas vezes sem graça. No começo do século XX surgem, também, 

revistas ligadas à nascente indústria nacional. É de 1911a primeira revista sobre automóveis, 

Revista de Automóveis, e em 1915 a primeira sobre aviões, a Aerófilo. 

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

revista O Cruzeiro. Criada pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, a publicação 
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estabelece uma nova linguagem na imprensa nacional, através da publicação de grandes 

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

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

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

aspectos gráficos e fotográficos. 

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

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

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

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

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

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

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

Editora Abril investiu em Veja. 

Veja é hoje a revista mais vendida e mais lida no Brasil, a única revista semanal de 

informação no mundo a desfrutar de tal situação. Em outros países, revistas semanais de 

informação vendem bem, mas nenhuma é a mais vendida – esse posto geralmente fica com as 

revistas de tevê. Lançada em 1968, nos moldes da norte-americana Time, Veja lutou com 

dificuldade, durante sete anos, contra os prejuízos e contra a censura do governo militar, até 

acertar sua fórmula. As vendas melhoraram quando a revista passou a ser vendida por 

assinatura, em 1971. 

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

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

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

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

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

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

foi lançada. Depois vieram Isto é, Senhor, Afinal e a revista objeto deste estudo Época. 
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3 METODOLOGIA 
 

 
 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 
 

 
 

O estudo monográfico em questão trata-se uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório, pois, é caracterizada pela analise dos dados de uma revista generalista, 

considerando que há uma relação clara entre o mundo real e o significado da morte da cantora 

Amy Winehouse, o que não poderia ser feito em uma pesquisa quantitativa. 

Os estudos de pesquisa qualitativas diferem entre si quanto ao método, à forma e os 

objetivos. Godoy (1995, p.62) ressalta a diversidade existente entre os trabalhos qualitativos e 

enumera um conjunto de características essenciais capazes de identificar uma pesquisa deste 

tipo, são eles: 

1)  O  ambiente  natural  como  fonte  direta  de  dados  e  o  pesquisar  como  instrumento 

fundamental; 

2)  O caráter descritivo; 
 

3)  O  significado  que  as  pessoas  dão  as  coisas  e  a  sua  vida  como  preocupação  do 

investigador. 

4)  Enfoque indutivo. 
 

Ainda segundo Godoy (1995) os métodos qualitativos se assemelham a procedimentos 

de interpretação dos fenômenos que empregamos no nosso dia-a-dia, que têm a mesma 

natureza dos dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua pesquisa. 

Para dar embasamento teórico ao trabalho, realizamos uma pesquisa bibliográfica. 

Para compreender melhor o seu significado, Barros e Duarte (2005) explicam: 

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

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

bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado, onde é 

apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento do 

pensamento dos autores, acrescido de suas próprias ideias e opiniões (DUARTE; BARROS, 

2005, p.51). 
 

A pesquisa foi acompanhada de leituras de autores que abordam as temáticas que 

estão sendo discutidas neste trabalho, como: acontecimento midiático, construções da notícia, 

valores- notícia, morte na mídia e jornalismo de revista. 
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3.2. TÉCNICA DE PESQUISA: ANÁLISE DO DISCURSO 
 

 
 

O Discurso baseia-se na linguagem humana, a utilização da língua efetua-se de forma 

de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, ou seja, tudo o que pode ser falado ou 

escrito é chamado de discurso. Debate-se aqui alguns conceitos importantes para a análise do 

discurso. Começaremos por falar sobre o efeito de sentido, que nos leva a compreender que o 

sentido não está fixo em lugar nenhum, mas se produz nas relações dos sujeitos, levando em 

conta as condições de produção que é conceito básico na análise discursiva. 

Segundo Orlandi (2000), as condições de produção funcionam de acordo com certos 

fatores. Um deles é a relação de sentidos. Segundo esta noção, não há discurso que não se 

relacione com outros. Os sentidos resultam de relações: um discurso aposta para outros que o 

sustentam, assim como para dizeres futuros. Todo discurso é visto como um estado de um 

processo discursivo mais amplo, contínuo. 

A análise do discurso é uma metodologia cujo objetivo vai além da compreensão das 

mensagens, ela tem como intuito entender o sentido delas, tem como base de pesquisa o 

discurso, seja ele, do gênero narrativo, político, pedagógico, poético, humorístico, jornalístico, 

religioso ou publicitário. Tem como proposta básica considerar principalmente a relação da 

linguagem com a exterioridade, ou seja, as chamadas condições de produção do discurso: o 

falante, o ouvinte, o contexto da comunicação e o contexto ideológico. 

Mais uma vez, Orlandi (2007) argumenta sobre a análise do discurso e afirma que a 

mesma não aborda a linguagem e também não trata da gramática, embora todas as coisas lhe 

interessem. Mas sim, do discurso. “Na análise de discurso, procura-se compreender a língua 

fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do 

homem e da sua história” (ORLANDI, 2007, p. 15). 

Sendo assim, pode-se compreender que através das condições de produção que pode 

ser definido como o conjunto dos elementos que cerca a produção de um discurso: o contexto 

histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem de si, do outro 

e  do  assunto  de  que  estão  tratando.  Estes  aspectos  precisam  ser  destacados  quando 

procuramos entender o sentido discursivo. Neste estudo monográfico interessa saber como a 

revista Época, através da análise de discurso construiu o significado sobre a morte da cantora 

Amy Winehouse. 



28  
 

 
 
 

3.3 OBJETO EMPÍRICO 
 

 
 

Para efetuar a análise proposta pelo estudo, fez-se necessário e fundamental descrever 

o contexto que o objeto empírico em questão, Amy Winehouse, se apresenta. 

 
 
3.3.1 Amy Winehouse: biografia da cantora 

 

 
 

Amy Jade Winehouse, nasceu no dia 14 de Setembro de 1983 em uma área suburbana 

de Southgate, bairro de Londres, numa família judia de quatro pessoas e de tradição musical 

ligada  ao jazz.  Seu  pai,  Mitchell  Winehouse,  era  motorista  de táxi e  sua  mãe,  Janis 

farmacêutica. Amy tinha ainda um irmão mais velho, Alex Winehouse. Ela cresceu em 

Southgate, onde fez os estudos na Ashmole School. Desde os primeiros anos Amy Winehouse 

esteve em contanto com o mundo musical, já que boa parte dos seus tios por parte de mãe 

eram músicos profissionais de Jazz. Além disso, seu pai tinha o costume de cantar junto com 

ela clássicos de Frank Sinatra, tornando sua paixão pela música cada vez mais evidente. 

Durante a sua adolescência Amy presenciou os abusos do seu pai perante sua mãe. 

Quando tinha nove anos de idade seus pais acabaram se divorciando, Amy e seu irmão ficam 

sobre a custódia da mãe. Ainda com nove anos é incentivada por sua avó Cynthia, que era 

cantora, a se matricular em uma escola de artes para estudar música. 

Por volta dos dez anos, Winehouse fundou uma banda amadora, e de curta vida útil, de 

rap chamada Sweet 'n' Sour, as Sour. Segundo os pais de Amy, ela não demonstrava muito 

talento  e  cantava  timidamente.  Eles  acreditavam  que  ela  não  tinha  muitas  expectativas. 

Ganhou a sua primeira guitarra elétrica aos 13 anos de idade. 

Aos 15 anos de idade compõe suas primeiras canções e tenta ajudar a sua família 

financeiramente cantando em uma banda chamada "Bolshie", pequena banda de Jazz local. 

Começa a se apresentar em pubs de Londres e aos 16 anos grava uma fita demo com seu 

amigo o cantor de Soul Tyler James que envia os demos ao diretor da Island Records, para 

que ele ouça o disco. 

Mais tarde, assinou um contrato com a Island Records e fez o teste vocacional, logo 

após Amy assinou um contrato com a gravadora e passou a produzir o material junto com o 

produtor Salam Remi. 

O contrato com a Island foi só um jeito que ela encontrou de mostrar sua música, pois, 

segundo a família de Amy, ela não tinha interesse de seguir uma carreira. 
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O seu álbum de estreia, Frank, foi lançado em outubro de 2003 com as etiquetas da 

Island Records. O material foi gravado durante a temporada de 2002-2003 sendo produzido 

pelo produtor Salaam Remi. Diversas canções do álbum possuem influências do e todas as 

canções foram escritas por Winehouse, sendo descritas por críticos como "muito sinceras". O 

álbum foi bem recebido pela crítica e sua voz foi comparada a de grandes cantoras. O álbum 

recebeu ainda, comentários "globalmente favoráveis" da critica especializada. 

Frank foi incluído na famosa lista dos "1001 álbuns para ouvir na vida"  criada por 

Robert  Dimery.  Inicialmente  o  álbum  não  teve  muito  destaque,  mas  em  2008  recebeu 

a IFPI de  disco  platina,  com  um  milhão  de  exemplares  vendidos  na  Europa,  o  que 

impulsionou as vendas nos Estados Unidos chegando a mais de 307.000 cópias vendidas. Em 

fevereiro de 2004 Amy Winehouse recebeu duas indicações ao Brit na categoria "Melhor 

artista feminina britânica" e "Melhor cantora de R&B". O primeiro álbum da cantora també 

foi indicado ao prêmio Mercury Music Prize e Amy Winehouse recebe o Ivor Novello pelo 

single "Stronger Than Me". 

No início de 2005 Winehouse começa uma turnê com uma série de concertos no Reino 

Unido e, posteriormente, torna pública a sua dependência de álcool . Amy Winehouse volta 

para a atenção da imprensa com o seu segundo álbum, Back , lançado em Outubro de 2006 e 

produzido por Mark Ronson junto com Salaam Remi. Nesse período Amy Winehouse chama 

a atenção da mídia devido a sua perda de peso drástica e sua imagem foi caracterizada por um 

penteado inspirado pela moda dos anos 1960, a maquiagem pesada também chamada à 

atenção. 

Ainda em 2006, Amy volta para os holofotes devido sua luta para superar o vicio do 

álcool e das drogas. As músicas incluídas em Back to Black são fortemente influenciadas pela 

música Sould, diferente do seu primeiro álbum Frank que tem suas músicas influenciadas 

pelo Jazz dos anos 1950/60, as musicas falam da relação da cantora com seu então ex-marido, 

o fim do relacionamento foi a grande inspiração para a criação do álbum que foi lançado em 

toda Europa em outubro de 2006 pela Island Records. O disco foi muito bem elogiado sendo 

considerado um dos melhores lançados entre 2006 e 2007. Winehouse começa novamente 

uma turnê mundial entre 2006 e 2007 para promover o albúm,  mas suas performances ao 

vivo acabam sendo atrapalhadas devido ao abuso de álcool e drogas
.
 

 

Enquanto  a  vida  conturbada  da  cantora  era  discutida  nos  tabloides,  canções 

como Rehab, You know I’m no Good e Back To Black dominam as paradas musicais de toda 

Europa
.  

No Reino Unido o álbum Back to Black ganhou o primeiro lugar no Top Nacional 

repetidamente, recebeu ainda, oito platinas e vendeu mais de 3 milhões de cópias sendo 
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considerado um dos álbuns mais bem sucedidos da história do Reino Unido Albums Chart. 

Nos Estados Unidos o álbum começa a despertar interesse comercial e em 13 de março de 

2007  o  álbum  é  lançado  nos  EUA,  pelo  selo  da  Universal  Records,  recebendo  criticas 

positivas de conhecidas publicações especializadas em música. 

No dia 18 de maio de 2007, Winehouse volta a chamar atenção da imprensa com seu 

casamento com o assistente de vídeo Blake Fielder, com cerimônia realizada em Miami 

Beach. Alguns meses depois, Amy é internada após sofrer uma overdose de heroína, cocaína, 

ecstasy, ketamina e álcool todos os shows que a cantora faria são cancelados. Durante o 

EMA 2007, Amy recebeu um prêmio surpresa, foi feita uma votação entre os artistas de mais 

destaque nesse ano para saber qual o artista que merecia ganhar, tendo sido Amy  a mais 

votada. Apesar de ter apenas dois álbuns de estúdio, Amy Winehouse teve Rehab eleita pelos 

criticos do segmento a música mais influentes da década 2000-2009, e também sendo uma das 

mais regravada da história. 

Em 5 de novembro de 2007, é revivido em uma versão de "luxo”, sendo incluídas nele 

oito novas canções além de composições ao vivo e gravações demo, no mesmo dia grava o 

seu primeiro DVD intitulado I Told You I Was Trouble: Live in London. 

Em 2008 Winehouse tornou-se a cantora britânica com maior numero de Grammys 

vencidos. Esta série de sucessos em termos de crítica, mas a vida tumultuada da artista, têm 

aumentado as vendas do álbum,  sendo vendido mais de 30 milhões de cópias em todo o 

mundo. Back to Black atingiu grande sucesso comercial, sendo o disco mais vendido de 2007 

e com mais de 8 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro até o primeiro semestre de 

2008 e 13 milhões de cópias vendidas até 2010. E em agosto de 2011 "Back to Black" foi o 

álbum mais vendido do século XXI. Em fevereiro de 2008 o pai da cantora declara que Amy 

sofre de enfisema pulmonar. Em seguida é divulgado que Amy Winehouse estaria fazendo um 

tratamento  a  base  de  medicamentos  e  dieta  equilibrada.  Em  junho  de 2008 a  Universal 

Music pressiona a cantora para lançar novas músicas o mais rápido possível, mas em outubro 

de 2008 Winehouse apareceu na mídia sem nenhuma pressa de gravar um disco novo, mas 

sim, interessada em aprender a tocar bateria. Após estar mais recuperada das drogas, Amy 

compôs algumas canções quando estava em Santa Lúcia (em 2009), mas as canções foram 

rejeitadas pela gravadora. Em maio de 2009, Amy Winehouse sobe ao palco em um festival 

de Jazz em Santa Luzia, mas esquece as letras de suas canções e é considerada pelo público 

como "decepcionante"
.
 

 

Em janeiro de 2009 seu desejo de divorcio contra Blake Filder devido acusações de 

infidelidade contra a cantora, torna-se público e em 16 de julho a separação judicial dos dois 
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foi emitida. Em setembro daquele ano Amy lança sua própria gravadora chamada "Lioness 

Records” e a primeira artista que recebe um contrato de gestão é Dionne Bromfield sobrinha 

da cantora. 

Em janeiro de 2011 Amy Winehouse apresenta-se para o público em uma turnê com 

cinco shows no Brasil nessa época a cantora afirma não usar dragas desde o ano anterior, no 

entanto em um concerto realizado em Dubai em fevereiro a imprensa classifica a artista com 

"cansada, distraída e incoerente". Em maio Winehouse é internada em uma clínica de 

reabilitação, mas o tratamento só dura uma semana. Em junho de 2011 Winehouse começa 

sua turnê de verão europeia com um concerto em Belgrado onde a mídia da Servia publica a 

ocorrência de que a cantora havia subido no palco completamente bêbada, aqueles que foram 

ao concerto afirmaram que Amy estava tão bêbada que mal conseguia lembrar o nome do 

local, as letras e o nome dos integrantes da banda. Em seguida Amy Winehouse cancelou sua 

turnê européia inclusive o show que ia apoiar em Bucareste no dia 15 de agosto de 2011. 

A última aparição pública da cantora foi realizada em 20 de julho de 2011, quando ela 

subiu  ao  palco  para  apoiar  sua  sobrinha  Dionne  Bromfield  que  realizava  um  show 

em Camden,Londres,  três  dias  depois  no  dia  23  de  julho  de  2011,  Amy  Winehouse  é 

encontrada morta em sua casa por causas até então desconhecidas. 

Por volta das 15h54min de 23 de julho de 2011 (horário de verão britânico, UTC+1), 

duas  ambulâncias  foram  chamadas  para  a  casa  de  Winehouse  em  Camden, Londres, 

decorrente de uma ligação à polícia britânica para atender uma mulher desacordada.  Pouco 

tempo depois, as autoridades metropolitanas haviam confirmado a morte da cantora. 

Posteriormente, foi aberta uma investigação a fim de determinar a causa da morte de Amy, 

porém,  os  primeiros  resultados  não  foram  conclusivos,  e  uma  análise toxicológica foi 

necessária. Apenas em 26 de outubro do mesmo ano, os relatórios finais puderam indicar que 

a causa da morte decorreu de um consumo abusivo de álcool após um período de abstinência, 

que mantivera até o dia 22 do mesmo mês. Segundo a médica legista Suzanne Greenaway ela 

consumiu uma quantidade muito grande de álcool, a concentração era tanta que foi 4,16 g/L 

de álcool no sangue, e esse alto consumo de álcool resultou em sua morte rápida e inesperada. 

A cerimônia fúnebre ocorreu no dia 26 de julho de 2011, terça-feira, no Cemitério 

Edgwarebury, Londres. A família e os amigos mais íntimos da cantora, além de algumas 

celebridades participaram da cerimônia. O velório seguiu os preceitos da religião judaica. O 

corpo de Amy foi cremado, e suas cinzas foram misturadas com a de sua avó, Cynthia. Com a 

conclusão do funeral, os pais de Amy Winehouse declararam sua intenção em criar uma 
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fundação para ajudar jovens viciados em drogas. Sua morte também trouxe de volta seus 

materiais discográficos nos rankings ao redor do mundo. 

Além disso, diversos fãs fizeram homenagens a Amy, deixando garrafas de bebidas 

alcoólicas, taças, cigarros e diversas fotos de cantora em frente a sua casa em Camden, 

Londres. No dia 15 de setembro de 2012, familiares e amigos da cantora se reuniram em uma 

cerimônia em Edgware, no norte de Londres,  para enterrar as cinzas da cantora em uma 

lápide preta e rosa. O enterro seguiu as tradições judaicas. 

 
 

3.3.2 Revista Época 
 

 
 

A revista Época é semanal e foi lançada em 25 de maio de 1998. Seu estilo baseou-se 

na revista alemã Focus, onde se leva em conta a valorização do padrão de imagem e gráfico 

da apresentação das reportagens. Hoje em dia é uma das revistas de maior circulação no 

Brasil, estima-se que sua circulação média é de aproximadamente 420 mil exemplares de 

acordo com a Associação Nacional de Editores de Revistas. Leva o selo da Editora Globo. 

Trata-se uma revista de caráter generalista. Na revista época encontramos as seguintes 

editorias: 

Primeiro   Plano,   Brasil,   Negócios   e   Carreira,   Ciência   e   Tecnologia,   Mundo, 

Sociedade, Vida útil, Mente aberta. Investigar e ajudar a entender o complexo mundo 

contemporâneo. 

Conforme informações retiradas do site da revista, seus principais objetivos são 

antecipar   as   tendências   e   captar   o    espírito   do   nosso   tempo.   Perseguir,   toda 

semana,    as    principais    notícias    para    delas    extrair    uma    agenda    de    construção 

do    amanhã.    Aliar    a    força    investigativa    à    capacidade    analítica.    Jogar    luz 

no     que     há     de     mais     relevante     na     atualidade,     converter     informação     em 

conhecimento, transformar a confusão em clareza. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Camden
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_de_not%C3%ADcias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Globo
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4 DISCUSSÕES E RESULTADOS 
 

 
 

4.1 A AMY WINEHOUSE DA REVISTA ÉPOCA 
 

 
 

As análises feitas foram baseadas na edição 689, da Revista Época do dia 1º de agosto 

de 2011. Selecionamos as imagens, títulos e retrancas (box) para entender os sentidos 

deflagrados pela revista sobre a morte da cantora. Entendemos que a construção de sentido de 

um discurso é como elos que se encaixam, ou seja, a imagem remete ao título, o título remete 

ao texto formando um mosaico de significados que, na totalidade, constroem os efeitos de 

sentido. 

A análise de deflagração dos sentidos foi feita em três movimentos de operações 

discursivas: o primeiro movimento, “Editando as Imagens”, diz respeito ao modo como as 

imagens de Amy foram expostas. Pensamos que a escolha das fotos traduz, um pensamento 

da revista sobre a cantora e constroem significados. 

O segundo movimento, denominado “Anunciando a Tragédia”, envolve os discursos 

construídos nos títulos que deixam implícito a forma como a cantora viveu a sua vida. Esta 

estratégia explora a forma desregrada de vida da cantora. 

Já o terceiro movimento, editado numa retranca (box)  separado do texto, com o título, 

As divas saudáveis do Pop, foi pensando  como operações discursivas que remetem para a 

insanidade da cantora, por isso denominado “Contraponto da decadência”. 
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4.1.1 Movimento: Editando as Imagens 
 
 
 

 
 
 
 

Conforme citado anteriormente, o modo como às imagens foram escolhidas pelo 

veículo analisado dizem respeito à forma como a revista posiciona-se em relação à morte da 

cantora. A reportagem usada para realização deste estudo usou imagens que refletem a vida 

da cantora, em diferentes momentos. 

Nesta foto acima Amy encontra-se de perfil, revelando uma serenidade nada típica da 

cantora, a imagem se contrapõe a outras na reportagem, pois, o olhar e o enquadramento 

olhando para frente remetem para um sentido de “futuro” que na verdade não existia mais 

para a cantora. 
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O próprio feixe de luz adentrando o seu olhar é uma marca discursiva que, nas 

entrelinhas,  pode significar que a sua  morte  a  livrou de todo  o  sofrimento  mundano, o 

descanso divino. No entanto, o que nos mostra e tenta esconder este artifício semiótico é 

corroborado com um discurso ludibriante por parte dos redatores da revista, mas isso é um 

assunto para análises posteriores. 

Prosseguindo  na  essência  da  ressignificação  de  sentidos  que  compreendem  este 

estudo, a imagem retratada evidencia um bom momento de Amy.   Em outras imagens, a 

revista contrapõe este momento sereno à situações de extrema dor para a cantora. Entre várias 

imagens onde Winehouse é construída de forma deplorável, a revista busca “equilibrar” estes 

momentos da vida da cantora. 
 
 
 

 
 

 
 

Este momento foi quando Amy visitou o Brasil em 2011, no Rio de Janeiro e apareceu 

na sacada do hotel onde estava hospedada com o cabelo desarrumado, os olhos fechados com 

as bordas avermelhadas e os seios a mostra. A fotografia conota o descuido da cantora com a 
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sua imagem física e psicológica. Não existe preocupação em resguardar as marcas do vício de 

drogas e bebida como era de costume da artista, que já foi flagrada diversas vezes na mesma 

situação, além de deixar explicito também que a mesma não teria acompanhamento de 

assessores que pudessem colaborar para que Amy não fosse flagrada em momentos 

deploráveis. 

Já na imagem nove, o mesmo sentido se reforça. 
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Esta imagem foi captada quando Amy dormiu em frente a sua casa, depois de uma 

noitada de festa. Outra vez a imagem remete a um desligamento com sua aparência física 

deixando implícito que o vício era mais forte do que a sua vaidade. Sendo assim, mais uma 

vez, a revista posiciona-se em relação ao uso excessivo de drogas da cantora, pois da mesma 

forma que apresenta fotografias em que ela estava em um bom momento, o veículo mostra ao 

longo da reportagem os dois períodos em que a artista viveu: brilhantes e tumultuados. 

Estas imagens eram capturadas pelos paparzzis com voracidade e apetite. Cada 

escândalo protagonizado pela cantora era noticiado pela mídia. Visto que o excesso é sempre 

importante para ganhar destaque em um acontecimento midiático notável. 
 
 
 

 
 

 
 

Na imagem seis e quatro a revista constrói uma composição mostrando duas versões 

de Amy. Em um das fotos, a imagem quatro, ela está aparentemente bem cuidada, elegante e 

saudável, em compensação, a imagem seis apresenta a cantora em um dos seus diversos 

momentos de insanidade, onde é possível perceber sofrimento e decadência. 



38  
 

 
 
 

As imagens conotam um contraponto entre o antes e o depois da vida conturbada 

regada a drogas e bebidas.  Nos momentos “saudáveis” ela aparece com os cabelos penteados 

e uma roupa adequada a uma artista da música. No outro, os cabelos desgrenhados (marca 

registrada da sua decadência) emolduram um rosto avermelhado e olhos angustiados. Muito 

magra, a foto sugere, também, um descuido indecente no figurino. Ela surge apenas com um 

sutiã  de  renda  vermelho.  Um  crucifixo  no  pescoço  e  muitas  tatuagens  que  antes  não 

apareciam. Ou seja, um novo estilo de vida, baseado em escolhas dolorosas. 

A fotografia seis faz referência ao grande foco da mídia, que sempre deu ênfase a estas 

situações, não apenas na cobertura feita sobre sua morte, mas sim ao decorrer de sua carreira, 

como já foi citado, a cantora foi protagonista de diversos escândalos onde todos, as drogas 

estavam diretamente ligadas. E é exatamente a estes escândalos que o veículo faz referência, 

pois o leitor que já conhece o histórico da cantora, já pode ter uma antevisão das causas de 

sua morte. 

 
 

4.2 2 Movimento: Anunciando a Tragédia 
 

 
 

Agregando  as  análises  das  imagens,  os  títulos  das  reportagens  sugerem  uma 

construção das escolhas de vida da cantora. A primeira chamada de título é feita na capa da 

revista com  o  seguinte  texto:  “Amy  Winehouse:  Por que  tantos  artistas  morrem tão 

cedo?”. Este discurso traz uma possível relativização no fato de tantos artistas morrerem 

durante sua ascensão, quando na verdade utilizava-se de uma interpelação para nos dar a 

resposta. Esta estratégia de questionamento é o que remete a reportagem interna da revista, 

que tangencia sua própria resposta sobre os porquês da morte da cantora. 

Os títulos construídos pela revista são: “AMY”, “Bons e Maus Momentos”, “O 

bairro de Amy”, “As divas saudáveis do pop” e “Jovens, destrutivos e geniais”. No 

primeiro enunciado, a revista escreve o nome da cantora em letras pretas, que remetem ao luto 

e ao ressaltar o seu nome em letras garrafais. Leva o leitor a entender um pouco da sua vida. 

Ou seja, Amy é, no título, a vida da cantora, como ela se subjugou as drogas e o porquê 

escolheu viver desta forma. 

Já no discurso “Bons e Maus Momentos”, o título denota a gangorra que foi a vida da 

cantora. Seus altos e baixos na carreira, os modos como vivenciava o sucesso e logo depois 

caia na decadência, o casamento rápido e conturbado. Enfim, bons e maus significa que a 

cantora viveu do céu ao inferno. 
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Na retranca titulada o Bairro de Amy, o texto deixa explícito onde a jovem morou, 

vivenciou sua carreira, os lugares que gostava de frequentar, os modos que se relacionava 

com os amigos. A reportagem traz ainda um subtítulo: “O mundo da cantora em Camden 

Town, um centro boêmio e cultura alternativa de Londres”, onde o texto deixa explícito um 

jeito de Amy viver, em determinado espaço geográfico, cultural, social e econômico. 

O enunciado Jovens, destrutivos e geniais, conta como desde o século XVII a vida de 

excessos de grandes artistas se mistura às grandes obras. Entretanto, deixa explícito a relação 

da cantora com alguns membros do denominado “clube dos 27” do qual fazem parte ídolos da 

música que também perderam a vida aos 27 anos. A reportagem da ênfase a alguns deles 

como: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Kurt Cobain. Relatamos agora os sentidos 

construídos pela revista, ela cria um perfil de artistas auto-destrutivos incluindo além de Amy 

outros artistas como poetas e pintores que escolheram viver de modo considerado inaceitável 

perante a sociedade, como se todos compactuassem com sua decadência, deixando nas 

entrelinhas a opinião do jornalista e do veículo sobre como os artistas pensam, como se todos 

achassem bonito se autodestruir. 

O texto baseia-se na ideia principal de que Amy compactuou com sua morte desde 

o princípio, de uma forma conotativa a revista tenta passar para o leitor que a cantora 

escolheu viver esse mito do artista autodestrutivo e não foi apenas uma vitima das drogas, para 

isto, o veículo ainda aposta em discursos de psiquiatras que sem ter relação nenhuma com a 

cantora fazem a analise da mesma. 

Nas páginas 82 e 83 da revista aparece uma retranca em que deixa explícitas as causas 

das mortes de outros artistas, que levaram uma vida semelhante a da cantora, seja pelo uso e 

abuso de substâncias químicas, ou por relacionamentos conturbados e depressivos. Desta 

forma percebemos que a revista traz um pré-julgamento sobre o que poderia ter causado a 

morte de Winehouse, mesmo sem ter acesso a fontes oficiais que poderiam comprovar o real 

motivo de sua morte. 

 
 

4.3 3 Movimento: Contraponto da decadência 
 

 
 

O sentido percebido opera neste movimento como uma comparação com outros ídolos 

da música que viveram por anos o mesmo penar da cantora com o abuso de drogas, mas 

conseguiram livrar-se dos vícios, denominados com “os sobreviventes” pela revista.  Nesta 

parte a revista traz depoimentos dos músicos Keith Richards guitarrista e Iggy Pop, onde 

eles 
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contam como foi este caminho e como foi superar esta fase. Neste sentido, o enunciado 

denota que é possível ficar e viver de forma saudável. 

A retranca que tem como título “Divas saudáveis do pop” traz cantoras famosas que 

sempre tiveram uma vida considerada saudável. São apresentadas: Madonna, Shakira, 

Beyoncé,  Katy Perry e  Ivete  Sangalo.  A  revista  fala  sobre  cada  uma  delas  conforme  é 

mostrado a seguir: 

“Madonna: Aos 52 anos a cantora que um dia ajudou a quebrar tabus hoje é modelo 

de boa conduta. Deixou as drogas na juventude. Faz caridades, adora Pilates e tem uma 

dieta controlada. Sua maior transgressão é sua queda por homens beeeem mais novos”. 

“Shakira: A autora da canção “Loka” é católica e mantém vários programas sociais. 

Diariamente, a colombiana corre, pratica dança do ventre e faz musculação. Seus únicos 

“vícios” são as barras de chocolate, que carrega aos montes em sua bolsa”. 

“Beyoncé: Luta pelos direitos femininos defendendo seu hit “single ladies” a ideia 

que os homens se casem com suas namoradas. É mulher do rapper Jay-Z. Antes das turnês 

treina as coreografias durante 12 horas por dia de salto alto, para fortalecer as pernas”. 

“Katy Perry: Começou cantando em igrejas. Fez sucesso com uma canção sobre 

beijos entre garotas. Disse que experimentou drogas, mas nunca se viciou. É casada com o 

ator Russell Brand, que se recuperou do consumo de heroína com ajuda dela”. 

“Ivete Sangalo: Apesar de ter sido garota-propaganda de uma marca de cerveja, ela 

disse que nunca bebe. Faz musculação diariamente e não abandonou os treinos nem quando 

estava grávida. Orgulha-se de ter engordado 24 quilos sem culpa durante a gestação”. 

Com estes discursos remissivos, a revista denota que viver na droga, no abuso do 

álcool, relacionamentos conturbados, de uma vida de escândalos é uma escolha. A revista ao 

apontar estas cantoras que buscaram outro caminho, mesmo com a fama e a vida de 

celebridade, passa a ideia de que não é pelo fato de viver em um mundo de estrelato, o uso de 

drogas ilícitas não se faz necessário. 

Mesmo com tal comparação, é preciso levar em conta que estas cantoras são 

semelhantes entre si, porém se diferem de Amy no fato de suas imagens serem construídas 

por suas performances, ou seja, tem apoio de uma grande equipe, como coreógrafos, bandas e 

assessores que zelam pelas suas imagens. O que Winehouse garantia apenas com seu talento, 

originalidade e o apoio de alguns músicos, mesmo nos momentos de total alcoolismo, sua voz 

permanecia incontestável. 



41  
 

 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

A mística do jornalismo como uma atividade imparcial, que apenas passa as 

informações para que o receptor possa tirar suas conclusões sobre o acontecimento, é um 

contrato de leitura desatualizado com as teorias jornalísticas e com as leituras midiáticas. 

Sabemos que cada veículo de comunicação têm suas especificidades, o seu contrato de leitura 

(no caso dos veículos impressos), cada jornalista tem suas vivências, experiências e 

conhecimento e baseado neste conjunto de dados constroem a notícia e, consequentemente, a 

realidade, fazendo predominar a subjetividade e opinião do profissional e do veículo. 

O jornalismo de revista, objeto deste trabalho, se vale destes recursos para atrair e 

prender a atenção do seu leitor. Como falamos anteriormente as revistas se diferem do 

jornalismo diário por ter um texto diferenciado e um prazo maior para a apuração e a 

elaboração de suas reportagens, o que faz com que o veículo possa fazer matérias mais 

aprofundadas. Observamos que a reportagem da revista Época em relação à morte da cantora 

Amy Winehouse, nos trouxe estratégias para conotar uma Amy Winehouse com todas as suas 

marcantes construções de imagem e vida. As imagens, os títulos e as retrancas formam elos 

para deflagrar quem era essa cantora. 

Observamos com isso que a revista trouxe a reportagem com um caráter opinativo e 

muita  subjetividade  durante  o  seu  discurso.  Percebe-se  que  na  busca  pela  fidelidade  do 

receptor os veículos jornalísticos têm trabalhado com notícias sensacionalistas para chamar a 

atenção do público. Amy Winehouse, objeto de intensa atenção da mídia durante toda sua 

carreira, principalmente por sua vida conturbada, é um exemplo de como a grande mídia 

adquiriu poder nas últimas décadas, fazendo e refazendo o que bem entende com a imagem, 

criando e destruindo o perfil de celebridades conforme o quanto quiserem vender. 

Acreditamos que estudos dessa natureza representam uma contribuição para 

compreender como a mídia constrói sentidos sobre o cotidiano ampliando assim as pesquisas 

em comunicação. 
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ANEXO A - Revista Época - Edição 689 -1o de agosto de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cantorainglesa, 
morta aos 27 anos, 
não foiapenasuma 
vítimadas drogas. 
Ela escolheuviver omito 
do artista autodestrutivo. 
Porquê? 

 
IvanMartins.Marcela Buscatoe Luis Ant6nlo Glron 

 
economista inglês John Maynard Key 
nes, uma das mentes mais brilhantes 
do século XX, escreveu, com alguma 
ironia, que  muitas pessoas  práticas, 
que se julgam isentas de qualquer tipo 

de influência  intelectual, são, frequentemente, es 
cravas das ideias de algum economista morto há 
muito tempo.Transplantado para outro contexto, 
o comentário de Keynes se aplica perfeitamente 
à."Cantora Amy Winehouse, que morreu no sába 
do dia 23 de julho, depois de um longo, penoso e 
terrivelmente público processo de autodestruição 
por substâncias tóxicas.Ela tinha 27 anos.Seu cor 
po foi encontrado na cama por um segurança  de 
sua casa, no bairro londrino de Camden Town...,. 
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teja "comportado"há décadas."As pessoas 

adoram essa imagem';afirma."Elas querem 

que eu faça coisasque não conseguem fazer. 

Têm de fazer seu trabalho,são vendedores 

de seguros. Mas, ao mesmo tempo, dentro 

delas há um Keith Richards vagando." Ele 

conta que decid iu acabar com sua depen 

dência de heroína quando percebeu que 

não era mais dono  da própria vida."Não 

importa sob que ângulo você encare a coi 

sa, os junk.ies vivem esperando pelo cara (o 

tmjicame).Seu mundo se reduz à droga'; 

escreve. "Eu havia n1e apegado tanto ao 
veneno que estava ficando impossível me 

mover pelo mundo e trabalhar." 
 

Amyignoroutambém esse limite. 

Em junho,depoisde um breve período em 

uma clínica de recuperação, iniciou uma 

tu rnê europeia por  Belgrado, capital da 

Sérvia, mas não passou da primeira apre 

sentação. Aparentando estar bêbada, não 

conseguia acompanhar a banda ou lembrar 

as letras de suas próprias canções.Teve de 

sair do palco sob uma enxurrada de vaias. 

Foi sua última aparição profissional. 

A ciência ainda  não consegue explicar 

por que algumas pessoas resistem melhor 

que as outrasao ataque destrutivo das dro 

gas. O americano Iggy Pop, um musculo 

so e hiperativo senhor de 64 anos,é outro 

exemplo de assombrosa durabilidade.Nos 
anos 1970, sob o efeito de coquetéis alu 

cinógenos, ele protagonizava espetáculos 

de autodestruição ao vivo, como vocalis 

ta dos Stooges. Iggy se cortava com vidro 

quebrado e pingava vela derretida sobre o 

torso  nu. No palco. O jornalista  britâni 

co Nick Kent conta que,em 1974, Iggy foi 

espancado, chicoteado e esfaqueado du 

rante um show em Los Angeles.Depois foi 

"Toda essa porcaria autodestrutiva que eu 

supostamente fiz';diz ele."Eu só fiz porque 

acreditei que estava cantando a música que 

as pessoas verdadeiras queriam ouvir:'Ao 

contrá rio de Richards, que se gaba de ter 

administrado suas doses de heroína com 

parcimônia  e rigor de farmacêutico, Iggy 

parece não ter aprendido nada.E nada tem 

a ensinar.Teve sorte,apenas. 

"Algumas pessoas  simplesmente são 

mais resistentes aos efeitos das substâncias 

químicas. Há um componente genético'; 

diz o psiquiatra   Pablo Roig, diretor da 

Greenwood,clínica  para dependentes quí 

micos que recebeu o comentarista espor 

tivo Walter Casagrande em 2007 e o ator 

Fábio Assunção no fim de 2008.O tipo de 

droga e a interação entre elas também pare 

cem ter diferentes níveis de impacto sobre 

o organismo."Algumas pessoas exageram 

mais nas combinações c nas doses porque 

têm uma tendência autodestrutiva maior'; 

diz Roig. Amy parece ter estado entre essas. 

E teve a1A1r. Não atingiu a idade em que a 

maturidade poderia empurrá-la, natural 

mente, a um grau maior de moderação. 

Morreu  jovem, deixando desamparada 

uma  multidão de fàs, como o estudante 

Alexandre Ferreira, de 24 anos, presidente 

do fà-clube de An1y no Brasil. 

No dia em que ela morreu, Ferreira diz 

ter vomitado e ficado com febre. Ele, que 

trabalha como garçom em um restaurante 

de Natal, não conseguiu  ir no sábado. Os 

chefes entenderam.Sobre as drogas,acredi 

ta que o vicio dela er• um•doenç•. Ele diz 

que não imita e não julga. Pelo contrário, 

defende."Sempre esperei que ela se curas 

se.Como fà, não queria que acontecesse o 

pior'; diz.Tanto  melhor que tenha ficado 

para os fils apenas o melhor de Amy.    + 

KurtCobain 
1967•1994 

À frente da banda 
Nirvana.inaugurou 

o grunge.o último 
grande movimento 

do rock. Depressivo. 
ele se matou com um 
tiro de espingarda na 
cabeça. Na autópsia, 

encontraram em 

seu corpo Valum e 

heroína 

cazuza 
1958•1990 

Foi vocalista da 
banda de rock Barao 

Vermelho e lançou 
discos em carreira 

solo.Usava drogas 
e escrevia músicas 

sobre o vício e a vida 

boêmia desregrada. 
Morreu por um 
choque séptico 

causado pela aids 
 

Basquiat 
1960•1988 

Foium inovador 

da arte do grafite. 
Depois da morte de 
seu protetor, Andy 

Warhoi, em 1987. 
ficou deprimido 

e se isolou.Foi 

encontrado morto 
em seu ateliê por 

causa de uma 

overdose de herofna 

 
EllsRegina 

1945•1982 

Considerada uma 
das maiores cantoras 

brasileiras.venceu o 

Festival da Cançao 
largado inconsciente e sangrando na rua,       de1965com sua 
dentro de um saco.Oque acha disso tudo, 

hoje em dia,o saudável autor de"Candy"? 

 
 
 

Janis Joplin 
1943•1970 

Uma das maiores 

cantoras dos anos 

1960.a texana 
Janis abusava das 
drogase bebia no 
palco.Morreu de 

overdose de herofna 

em um hotel em 
Los Angeles.depois 
de gravar a cançao 

"Mercedes Benz" 

Com PedroCaindo,de Londres, A11dré Sollitto, 

Bru11o Segndillrn e Mnrin11a Slrirai 

 
 
 

JlnúHendrix 
1942•1970 

Foi um Inovador 
da guitarra.Usava 

drogas psicodélicas, 
como o LSD, e foi 

encontrado morto 
em seu apartamento 

sufocado pelo 
próprio vOmito. 

depois de misturar 
vinho e comprimidos 

para dormir 

interpretaçao 
de"Arrastao·. 

Costumava misturar 

drogas e bebidas. 
Morreu de overdose 

decocalna 

JlmMorrison 
1943•1971 

À frente do lhe 
Doors.fazia 

performances 
intensas e chegou a 

desmaiar no palco. 
Foi encontrado 

morto na banheira 

de um hotel em 
Paris.A causa da 

morte foioverdose 

de heroina 
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